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Est rat é g i a Companhia espanhola de serviços de TI
obtém 50% da receita fora de seu país de origem

Indra transfere
sede internacional
para o Brasil

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Díaz, que já dirigia a área internacional da Indra, assumiu a operação brasileira, reforçada com a compra da Politec

Gustavo Brigatto
De São Paulo

Desde que chegou ao Brasil,
em setembro do ano passado, o
espanhol Emilio Díaz vem se es-
forçando para aprender portu-
guês. O processo tem sido preju-
dicado pelas constantes viagens,
o que deixa o executivo um pou-
co nervoso em sua primeira en-
trevista desde que assumiu o co-
mando no Brasil da também es-
panhola Indra, especializada na
terceirização de serviços na área
de tecnologia da informação
(TI). Durante a conversa com o
Va l o r , foram vários os pedidos
de desculpas pelos tropeços em
algumas palavras.

Assim como aprender portu-
guês tornou-se um desafio pes-
soal para Díaz, entender o am-
biente de negócios no Brasil pas-
sou a ser um imperativo para a
Indra. Com a compra da brasilei-
ra Politec , em julho do ano pas-
sado, por R$ 219 milhões, o país
passou a ser o maior mercado
para a companhia fora da Espa-
nha, respondendo por pratica-
mente 10% de sua receita global.
O Brasil ganhou tanta relevância
que a Indra transferiu para o
país o centro de comando de
suas operações internacionais:
ao todo são 44 países, que res-

pondem por 50% da receita to-
tal, de R$ 6,2 bilhões.

A mudança trouxe Díaz ao
Brasil. Responsável por essa área
desde 2010, ele assumiu tam-
bém o comando do escritório
brasileiro. “O Brasil e a América
Latina são muito importantes.
Estar aqui é fundamental para
ficar perto dos profissionais e
dos clientes”, disse o executivo
ao Va l o r . Atualmente, a Indra
tem 13 mil funcionários na
América Latina (um terço do
quadro total, de 40 mil pessoas).
Da equipe regional, 6,5 mil pro-
fissionais estão no Brasil.

Com presença no país há mais
de 15 anos, a Indra tinha 2,5 mil
pessoas no Brasil até a aquisição
da Politec, com atuação concen-
trada nos mercados de teleco-
municações, energia e serviços
financeiros. Depois do negócio,
incorporou 4 mil funcionários e
herdou contratos nos segmen-
tos de governo e finanças. De
acordo com Díaz, a receita ficou
bastante equilibrada entre as vá-
rias áreas. Com a aquisição, a In-
dra também anunciou um apor-
te de R$ 100 milhões na opera-
ção brasileira.

Entre as oportunidades no
país, o executivo destacou os in-
vestimentos em TI feitos pelo
governo nas áreas de tributos e

serviços eletrônicos para os cida-
dãos, além de projetos na área
de transportes. Nesse segmento,
a companhia mantém, há dois
anos, uma joint venture com a
brasileira E s t e i o, que já rendeu
projetos na região Sul.

A Indra também pretende fa-
zer parte de algum consórcio pa-
ra participar da disputa pela
construção do trem-bala no Bra-
sil. Além disso, tem estreitado o
relacionamento com as Forças
Armadas para participar dos
projetos de reaparelhamento do
governo. A empresa foi a respon-
sável, por exemplo, pela instala-
ção do sistema de comunicação
por satélite do porta-aviões São
Paulo, da Marinha.

Desde a aquisição da Politec, a
Indra adicionou a marca da com-
panhia brasileira à sua, passando
a ser chamada localmente de In-
dra Politec. Mas ao longo dos úl-
timos meses — principalmente
depois de fevereiro, quando aca-
bou o plano de 120 dias de inte-
gração estabelecido por Díaz — a
empresa vem paulatinamente re-
tirando o nome da Politec de
suas comunicações oficiais. Se-
gundo Díaz, o plano é que essa
mudança seja completa, e que o
nome Politec seja abandonado.
Mas não há um prazo determina-
do para que isso aconteça. “A

marca Politec é muito forte. Não
podemos deixá-la de uma hora
para outra”, disse.

Na avaliação do executivo, o
Brasil será um importante com-
bustível para o crescimento da
Indra em um período de até
quatro anos, com crescimento
percentual de dois dígitos por
ano. Com a expansão das ativi-
dades no país, o objetivo é ga-

nhar porte suficiente para colo-
car a companhia entre as cinco
maiores empresas de TI locais
em dois ou três anos. Hoje, a In-
dra ocupa a oitava posição. “O
Brasil é um país muito grande, é
preciso ter um porte adequado.
Agora, podemos aproveitar me-
lhor as oportunidades”, afirmou.

Uma das estratégias é a ex-
pansão na região Nordeste do

país. O movimento tem dois ob-
jetivos: obter novos negócios e
recrutar talentos. “É mais fácil
achar talentos fora do Rio, de
São Paulo e de Brasília”, disse o
executivo. A procura vai ocorrer
principalmente a partir do cen-
tro instalado no parque tecnoló-
gico de Salvador, o Tecnocentro,
que tem previsão de ser inaugu-
rado em julho.

Samsung provoca surpresa ao trocar comando mundial
G e st ã o
Song Jung-a
Financial Times, de Seul

A Samsung Electronics substi-
tuiu seu executivo-chefe, enquan-
to intensifica seus esforços para
encontrar novas frentes de cresci-
mento. A mudança ocorre apesar
de o grupo sul-coreano ter se tor-
nado líder global nas vendas de
telefones celulares e TVs sob o co-
mando de Choi Gee-sung.

Choi será substituído por
Kwon Oh-hyun, chefe da divisão
de componentes. A Kwon é atri-
buída a expansão do negócio de
chip da companhia, no momen-
to em que a popularidade dos
smartphones e tablets tem im-
pulsionado uma explosão na de-
manda por chips de memória.

Lee Kun-hee, o poderoso pre-
sidente do conselho da Sam-
sung, permanece no controle da
companhia no que se refere às
estratégias de longo prazo e de-
cisões-chave de investimentos.
Kwon ficará encarregado, princi-
palmente, do comando das ope-
rações diárias da Samsung.

“Como já ocorria, o vice-presi-
dente Kwon vai supervisionar a
divisão de componentes da com-
panhia, mas, como executivo-
chefe, também cuidará dos as-
suntos empresariais”, informou a
Samsung, ontem. Kwon liderou
no passado os negócios de chips
e telas planas da Samsung.

A companhia enfatizou que a
Samsung, sob seu novo executivo-
chefe, continuará a administrar os
negócios de componentes separa-

damente das outras divisões para
evitar qualquer percepção de um
conflito de interesses. Clientes co-
mo a Apple mostram preocupa-
ção em revelar informações de ca-
ráter competitivo ao comprar
componentes da Samsung por-
que também competem com os
vários produtos eletrônicos aca-
bados feitos pela companhia.

Choi, que era executivo-chefe da
Samsung desde 2010, manterá sua
posição no conselho e vai assumir a
responsabilidade pelo Escritório de
Estratégias Empresariais do Grupo
Samsung, com foco no desenvolvi-
mento de novos negócios para as
81 afiliadas do conglomerado.

Segundo a Samsung, a mudança
de Choi não é um rebaixamento de
posto. De acordo com a empresa,
ele assume a nova posição depois
que seu antecessor pediu demissão
por motivos de saúde, e após o re-
cente apelo de Lee por mudanças
inovadoras dentro do grupo.

“Choi é o melhor candidato pa-
ra conduzir a Samsung em meio à
crise econômica global e à compe-
tição cada vez mais intensa”, divul-
gou a empresa, em comunicado.

A troca inesperada ocorre de-
pois de a Samsung ter superado a
Nokia, em abril, como a maior fa-
bricante mundial de telefones ce-
lulares em vendas, e de ter tomado
a dianteira da Apple nas vendas
globais de smartphones. A compa-
nhia coreana divulgou um lucro lí-
quido recorde de 5,1 trilhões de
wons (US$ 4,5 bilhões) no primei-
ro trimestre e a expectativa de ana-
listas é que esse impulso tenha
continuidade. Mas o senso de ur-
gência em obter crescimento in-

tensificou-se depois de Lee retor-
nar da Europa no mês passado.

“A mudança foi uma verdadeira
surpresa. Sob a direção de Choi, a
Samsung teve um ótimo desempe-
nho, especialmente em telefones
celulares”, disse Jae Lee, analista da
empresa de serviços financeiros
Daiwa Securities. “Mas a mudança
de executivo-chefe não terá um
grande impacto operacional.”

A troca ocorre depois do fra-
casso nas negociações, determi-
nadas por um tribunal, entre
Choi e o executivo-chefe da Ap-
ple, Tim Cook, no mês passado.
As duas companhias estão en-

volvidas em mais de 30 ações ju-
diciais em quatro continentes,
uma contra a outra. A Apple re-
centemente pediu às autorida-
des que bloqueiem as vendas do
novo smartphone da Samsung
nos Estados Unidos.

Em separado, a Samsung comu-
nicou, ontem, que vai construir
uma fábrica de chip de
US$ 1,9 bilhão para produzir pro-
cessadores para dispositivos mó-
veis. O anúncio se segue ao movi-
mento recente da companhia para
construir sua primeira fábrica na
China, por US$ 7 bilhões, pa-
ra fazer chips de memória.

NAM GI-YOUNG/AP

Kwon Oh-hyun vai acumular o posto de executivo-chefe da Samsung, para o qual foi nomeado ontem, com a divisão de componentes do grupo sul-coreano

Novo chefe liderou expansão do grupo em chip
Financial Times, de Seul

Kwon Oh-hyun, de 59 anos, vai
assumir um grupo de US$ 159 bi-
lhões, que é o maior fabricante
mundial de telefones celulares e
aparelhos de TV em vendas.

Em seu novo papel, Kwon vai
cuidar de questões empresariais

mais amplas, além de comandar
o negócio de componentes, in-
formou a Samsung. Em julho do
ano passado, ele foi nomeado
covice-presidente para soluções
de dispositivos, assumindo os
negócios de componentes da
Samsung, incluindo chips e TVs
de tela plana.

Antes disso, no cargo de presi-
dente da divisão de semicondu-
tores da companhia, assumido
em 2008, Kwon fortaleceu a lide-
rança da Samsung em chips de
memória e liderou a expansão do
negócio de circuitos integrados.

Kwon, um ex-engenheiro, aju-
dou a Samsung a resistir ao cená-

rio negativo do ano passado ao
expandir os negócios de chips
para aparelhos móveis e servido-
res, que são mais lucrativos. Com
o executivo, a Samsung tornou-
se a principal fornecedora de
chips e telas para a Apple, apesar
da rivalidade entre elas em
produtos acabados. (SJA)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8,9 e 10 jun. 2012, Empresas, p. B3.




