
Em setembro de 1989, Jack Welch, então
presidente da General Electric Co., voou
para a Índia para promover alguns produ-
tos. Ele esperava vender motores de avião e
plásticos ao governo indiano.

Mas, durante um café da manhã com
autoridades de alto escalão, foi Welch quem

acabou fazendo o papel de comprador.
“Queremos vender-lhe software”, disse Sam
Pitroda, consultor chefe de tecnologia do
então primeiro-ministro indiano Rajiv
Gandhi, a um surpreso Welch. Pitroda
explicou que a Índia precisava de negócios
em seu setor emergente de alta tecnologia.

“Se eu fizer a sua vontade, o que ganho
em troca?”, respondeu Welch, segundo

duas pessoas presentes
à reunião.

Quinze anos mais
tarde, a resposta é
clara: a revolução da
terceirização global. 

A Índia hoje ganha
mais de US$ 17 bilhões
de multinacionais que
procuram talentos no
estrangeiro para fazer
de tudo, de criar softwa-
re e semicondutores a

cobrar dívidas. A GE, em grande parte, ali-
mentou o fenômeno, fazendo um papel
pouco reconhecido de cultivador do mundo
empresarial indiano e com isso colhendo
bilhões em economias de custos. 

A parceria de tecnologia da GE com a
Índia aconteceu durante a abertura econômi-
ca do país, que começou em 1991, quando
Nova Délhi passou a desmantelar sistemati-
camente os controles de exportações e tari-
fas. Executivos indianos dizem que os primei-
ros investimentos da GE na Índia deram aos
setores de tecnologia e serviços para empre-
sas do país o dinheiro e a credibilidade que
faltavam quando outras empresas ainda viam
o país como arriscado. Além disso, a exposi-
ção à cultura de cortes de custos e eficiência
de Welch ensinou-lhes habilidades que eles
hoje usam para competir globalmente, mui-
tas vezes contra empresas americanas.

“O que aprendemos (no relacionamento
com a GE) é fenomenal”, diz S. Ramadorai,
diretor-presidente da maior empresa de
software indiana, a Tata Consultancy
Services Ltd. Os negócios com a GE ajuda-
ram a TCS a aumentar sua receita anual de
apenas uns US$ 37 milhões no começo da
década de 90 para aproximadamente US$
1,6 bilhão no ano fiscal encerrado em março
de 2004, diz Ramadorai. A GE ainda corres-
ponde a 15% da receita estrangeira da TCS,
e a empresa de Bombaim utiliza seu rela-
cionamento com a GE para entrar em novos
mercados, como a China e o Leste Europeu.

Publicamente, a GE hesita em aceitar o
crédito por seu papel singular. Enviar empre-
gos de trabalhadores especializados para
outros países é algo polêmico nos Estados
Unidos. Funcionários americanos, com o
moral baixo, têm de treinar seus substitutos
estrangeiros. Durante a campanha presiden-
cial de 2004 nos EUA, os democratas ameaça-
ram impor punições fiscais às empresas que
enviassem empregos para outros países.

Mas a estratégia foi fundamental para a
GE. Em 2000, o conglomerado inaugurou o
Centro de Tecnologia Jack F. Welch em
Bangalore que emprega milhares de pesqui-

sadores que trabalham em tudo, de novas
geladeiras a motores de avião. Neste ano, o
conglomerado planeja gastar US$ 600
milhões com empresas indianas de desen-
volvimento de software. A empresa estima
que produtos semelhantes custariam até
US$ 1,2 bilhão nos EUA. 

A GE também permitiu recentemente a
criação de uma grande empresa indiana de
terceirização. Em novembro, ela vendeu a
investidores privados sua participação majo-
ritária na GE Capital International Services,
ou Gecis, firma com 17.000 empregados que
a GE criou em 1997 para responder à corres-
pondência de seus clientes de cartão de cré-
dito. Com o negócio, de US$ 500 milhões, a
Gecis começará a buscar negócios com
outras empresas que querem economizar.

Nigel Andrews, um ex-diretor da GE
Capital que supervisionava a Índia, diz que
a “ficha caiu” para a GE em 1997 quando a
divisão financeira estava para criar uma
operação para processar pedidos de cartão
de crédito para uma joint venture de car-
tões que ela tinha com um banco local.

Andrews diz que ele percebeu que as 100
milhões de pessoas na Índia que falam
inglês ofereciam uma fonte quase inesgotá-
vel de mão-de-obra barata e educada para
essas tarefas. “Começamos a pensar que
podíamos fazer isso para o resto do
mundo”, diz Pramod Bhasin, um ex-execu-
tivo da GE Capital que ajudou a criar a
Gecis e hoje é seu diretor-presidente.

Ajudada pelo aumento da terceirização
para outros países, a economia indiana
deve fechar o ano fiscal que termina este
mês com crescimento de 7%. Os serviços
agora respondem por aproximadamente
metade do crescimento econômico total da
Índia, e espera-se que a receita do setor de
tecnologia supere US$ 28 bilhões neste ano
fiscal, segundo a Nasscom, uma associação
da indústria de alta tecnologia indiana.

Executivos e políticos indianos costu-
mam dar o crédito a Welch e à GE por
semear seu país com o forte crescimento
econômico. “Aquele café da manhã foi a
grande guinada” da indústria de tecnologia
de informação indiana, diz Jairam Ramesh,
um graduado consultor econômico do
Partido do Congresso, atualmente no gover-
no, que estava na reunião de 1989.

Como a GE deu um empurrão à Índia
Papel do país na terceirização de serviços foi estimulado pelo conglomerado americano

n 1989: Jack Welch, então presidente da 
GE, reúne-se com o governo indiano.

n 1990: GE forma uma joint venture para 
desenvolver e comercializar equipamentos 
médicos na Índia com a Wipro Ltd.

n 1995: GE começa a terceirizar partes do 
desenvolvimento e manutenção de seu 
software para firmas da Índia.

n 1997: GE forma a GE Capital International 
Services, hoje Gecis, para fazer serviços 
administrativos e análise de mercado.

n 1999: Gecis estabelece a primeira central 
de teleatendimento internacional na Índia.

n 2000: GE abre um centro de pesquisa em 
Bangalore para atrair engenheiros locais.

n 2004: GE vende 60% da Gecis por US$ 
500 milhões, liberando sua operação de 
terceirização para concorrer com IBM,
Accenture e firmas indianas

Parceria proveitosa
A história da General Electric na Índia:

Fonte: Pesquisa do WSJ

Pramod Bhasin

Por Jay Solomon em Nova Délhi e Kathryn Kra-
nhold em Nova York, do The Wall Street Journal. 
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Quando Keith Thomson
arrumou um emprego numa
agência de publicidade como
aprendiz de redator, aos 22
anos, ele não era exatamente
ingênuo. Mas não
esperava que seus
dois supervisores
do sexo masculino
inventassem um
anúncio de recru-
tamento para um
falso fabricante de
meias-calças e tes-
tariam mais do
que as habilidades
artísticas das
modelos que res-
ponderam.

Mesmo as ilu-
sões de Thomson
sobre executivos publicitários
polidos e de fino trato foram
para o lixo, assim como sua
expectativa de que o trabalho
seria uma meritocracia con-
vencional. “Há uma merito-
cracia, mas os méritos são
muito diferentes do que você
pressupõe: dormir com quem
precisar para chegar ao topo,
jogar golfe com o cara certo
ou encher a cara num clube
privado”, diz Thomson, que
acaba de publicar seu primei-
ro romance.

É capaz que nada acabe
mais rapidamente com a ino-
cência de um novo emprega-
do do que o mau comporta-
mento do chefe.

Quando uma recém-forma-
da de 24 anos apareceu para
trabalhar numa firma de
comunicações, ela era, nas
suas próprias palavras, “entu-
siasmada” e “idealista”.
Então, ela começou a traba-
lhar com um chefe que voltou
atrás na promessa de mandá-

la para visitar um cliente dis-
tante e também num bônus.
Ele ainda tinha coisas como
um dia, lembra ela, em que
ficou reclamando o tempo
todo sobre os cadarços dos
sapatos dele, que não combi-

navam. Agora, ela
diz estar “na fase
de tentar entender
como me distan-
ciar emocional-
mente do trabalho
e das pessoas com
quem trabalho”, e
se pergunta: “Isso
que estou fazendo,
será que vale
mesmo o compro-
misso de toda uma
vida?” 

Mas o mau
comportamento

também pode trazer um alívio
a ambientes geralmente cha-
tos. O consultor Greg Jackson
uma vez trabalhou para um
executivo que punha o rádio
no último volume quando toca-
va o guitarrista Ted Nugent e
configurava seu computador
para soar como uma Harley-
Davidson. Uma vez até ele
acendeu um charuto com um
isqueiro e uma lata de desinfe-
tante. Num ambiente de tra-
balho que seria todo certinho,
o executivo era “um sopro de
ar fresco”, diz Jackson.

Eileen McKenna recomen-
da uma abordagem filosófica.
Quando ela começou a traba-
lhar aos 18 anos, diz, toda
hora era hora de coquetel para
o principal executivo da firma,
mas “todo mundo o adorava”.
Agora, ela diz achar que
“idealismo demais só atrapa-
lha o progresso”, e “se você
tem as pessoas num patamar
alto demais, não vai sobrar
ninguém para tocar o mundo”.

Comportamento do chefe
pode esmagar ilusões

Jason Schneider
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Américas, São Paulo, 29 mar. 2005. Economia, p. B17.




