




novas idéias, o fundador da
companhia, Phil Knight,
descobriu que era capaz de criar
uma empresa sem fabricar
absolutamente nada.
Entregou a manufatura
para organizações
especializadas e se concentrou
em criar lançamentos
inovadores que colaborassem
para o desempenho dos
atletas. Na época, o pensamento
chegou a ser considerado
insano por muitos analistas.
Hoje, poucos discutem que a
principal habilidade da
Nike está em gerenciar a
marca com destreza. E uma
das maiores empresas do
mundo em seu setor se
tornou um modelo global sem
possuir sequer um chão de
fábrica próprio.

A área de pesquisa e
desenvolvimento de
tecnologia e design de
produtos, porém, continua nas
mãos da gigante do mundo
esportivo. A partir do protótipo
aprovado é feito o contato de
parceria com o fabricante
adequado, de acordo com o tipo
de produto e tecnologia.
Essa é a teoria que diz que a
inteligência fica na empresa,
enquanto que o baixo valor
agregado é terceirizado.

Atualmente existem cerca
de 800 fábricas que produzem
Nike em mais de 50 países. No
Brasil, a Drastosa cuida do
vestuário e os calçados ficam
nas mãos da Dilly e Aniger. O

também estão sempre em busca
de crescimento. O jogo é o
mesmo: agregar valor. E nesse
exemplo, a Dilly também
busca desenvolver produtos
inovadores, com diversas
tecnologias de ponta sendo
desenvolvidas na empresa.
Qualquer fornecedor vai
sempre procurar oferecer mais
valor ao cliente. E esse vai
aceitar rapidamente,
principalmente se a inovação
for produzida em um país em
desenvolvimento e com custos
baixos. Em tempo: a Dilly tem
uma marca própria, a Try On.
A competência de quem
produz os tênis da Nike
também está em um produto
100% brasileiro.

Histórias como essa não
faltam. O sucesso da Nike
angariou adeptos, seguidores de
peso, especialmente na
indústria de tecnologia da
informação. Nesse segmento,
um efeito colateral foi a
migração de algumas empresas
para serviços. Afinal, a
tendência irreversível de
comoditização afeta muito mais
facilmente os produtos. E a área
de serviços, de maneira geral,
tem conseguido reter a
rentabilidade, com a vantagem
de oferecer um fluxo de caixa
mais constante e ser menos
afeita a sazonalidades.
Companhias como Dell,
Ericsson, HP, Nortel e Xerox,
entre outras, já terceirizaram,
se não o todo, boa parte
da manufatura.

Cada um na sua
As vantagens apresentadas

pelos fornecedores são
inegáveis. Em um tempo no
qual o corte de custos e o
aumento da margem de ganhos
guiam boa parte dos negócios,
livrar-se da responsabilidade e
de investimentos em fábricas é
o que os tomadores de decisão
realmente precisam.
"Infelizmente, a procura por
redução de custos ainda é o
motivador latente das
iniciativas de terceirização. O
primeiro item a se considerar,
entretanto, deveria ser o
entendimento de que é melhor
fazer com quem é especialista",
diz o diretor da divisão de
outsourcing da Unisys, Edson
Gissoni. De fato, uma pesquisa
encomendada pela Neoris e
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fato é que os fornecedores



realizada pela Latin Trade com
142 companhias de diversos
segmentos confirma que os
Chief Financial Officers (CFOs)
vêm se empenhando na
diminuição dos gastos por meio
da terceirização de serviços. É
uma extensão do pensamento
demonstrado no mesmo estudo
pelos Chief Executive Officers
(CEOs), que estariam mais
preocupados em obter melhora
nos lucros e relevariam
processos e inovações.

Mas, embora pelos motivos
errados, o gestor pode acabar
acertando ao terceirizar. Afinal,
consegue direcionar melhor os
recursos - geralmente escassos
- disponíveis para a atividade
principal. O capital não fica
empatado, a logística de
componentes é realizada com
maior eficiência, e as
companhias podem eliminar
ativos amarrados em produção.
"As empresas também reduzem
o tempo de lançamento de
produtos. Desconheço qualquer
companhia que não tenha pelo
menos uma etapa da sua
produção terceirizada",

completa Ricardo Bloj,
presidente da Solectron.

Bloj está no grupo dos que
estão ganhando espaço. São os
novos gigantes que assumem o
que não é core business de
quem decidiu terceirizar. E que
arremataram fábricas de
diversas companhias nos mais
variados países. A Solectron
começou fabricando
componentes para painéis
solares, depois passou para a
manufatura de placas
eletrônicas. Em seguida, partiu
para os serviços de
terceirização. Hoje, chegam a
montar de acordo com a
configuração pedida pelo
cliente na ponta ou na revenda
em clientes como HP e IBM.
Empregam 60 mil funcionários
e estão presentes em cerca de
70 países.

Mas essas empresas têm
seus limites. "Não vamos ser
ODM", garante Bloj. Ele se
refere à expressão que define as
empresas responsáveis pelo
projeto.
Com isso,
afirma que

a Solectron se limita a fabricar.
Nada de desenhar o produto.
Quem desenvolve é o cliente.
Esse é o discurso-padrão de boa
parte dos que buscam um
contrato de terceirização. Em
tese, querem apenas o processo
que não interessa mais ao
cliente. Se tentar fazer mais, a
concorrência vai começar a
dizer que o cliente não tem
inteligência. E abre espaço para
o parceiro virar concorrente.
"Juro que não vou concorrer
com você" é o que parece dizer
o fornecedor.

Esse é apenas um dos
motivos pelo qual o modelo de
negócio do fornecedor precisa
estar muito bem definido. A
Solectron, por exemplo,
montou sua estrutura sob três
pilares: design colaborativo
(trabalhar com o cliente), a
manufatura em si, e o serviço
de pós-venda (reparo, logística
reversa, distribuição de peças
de substituição, entre outras
atividades). A proposta é clara.
Mas embora as empresas
tenham objetivos claros, o
mercado oferece oportunidades
a todo o tempo. "Existe uma
tendência das empresas
terceirizarem mais etapas na
sua cadeia", concorda Bloj.

Portanto, ninguém pode ser
condenado por buscar o valor e
atender à demanda. A
Flextronics, outra gigante nesse
novo modelo de manufatura,
comprova a tese. Resolveu que
valia a pena entrar no mercado
do design e ser uma ODM.
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Ainda maior que a Solectron
- tem 90 mil funcionários -,
resolveu apostar que design
também se tornou uma
commodity. E, portanto, está
na sua praia. O que significou
milhares de engenheiros
contratados, principalmente
na índia.

A Flextronics é
extremamente forte na
manufatura e fabrica
computadores de gigantes
como HP e IBM e telefones da
Motorola, Qualcomm e
Siemens. Mas na nova oferta
da empresa, quem ganha são
empresas como Dell e
Wal-Mart, que estão usando os
ODMs em marcas próprias.
O resultado final é o time dos
sonhos, o modelo perfeito para

Maurício Monteiro
concorrência
com clientes pode
acontecer no futuro

o baixo preço. Modelo de venda
azeitado e processo enxuto que
casam perfeitamente com uma
inovação bem baratinha.

O próximo passo
O exemplo da Flextronics é

apenas a comprovação de um
movimento natural. Seja no
médio ou longo prazo, o
segmento de terceirização da
produção deve se estabilizar. E
as empresas, com a obrigação
de crescer sempre, vão buscar
novos rumos e segmentos que
propiciem uma margem maior
de ganhos. Caso contrário, os
investidores podem deixar de
aplicar recursos e a companhia
se tornar obsoleta. Para tanto,
existirá uma necessidade de
agregar valor nas operações.
Nesse ponto da operação, existe
a possibilidade de começar a
atacar a fatia do cliente, com
serviços mais complexos.

Aí começa o exercício de
futurologia, sempre saudável
para qualquer executivo de
visão. A pergunta que se faz é

para onde deve rumar o
valor. O outsourcing da
manufatura está definido
e não se discute. São poucos
os exemplos de grandes
companhias que ainda não
aderiram ao modelo. Além da
produção, o processo de
terceirização começou a ganhar
força em níveis mais básicos
da pirâmide formada pelas
corporações, como o
suporte e manutenção de
equipamentos, por exemplo.
Chegou ao gerenciamento de
infra-estrutura e ganharam o
estágio das aplicações. Agora,
avançam para a área de
processos das organizações.

O próximo passo, apesar das
negativas dos fornecedores, é a
terceirização da inovação. Na
manufatura, o design é um
bom exemplo. E quem trabalha
com software conhece casos
aqui mesmo no mercado
brasileiro, em que
multinacionais contratam
empresas nacionais para
desenvolver sistemas. São áreas



nobres, mas que hoje começam
a ser terceirizadas.

Mas o que vem depois?
Empresas com essas virtudes
têm todos os elementos para
criar uma marca própria forte.
E finalmente concorrer com o
cliente. Mas essa parece ser a
última etapa. Nomes como
Flextronics e Solectron deixam
bem claro hoje que marca não
está nos seus planos. "Nossa
cadeia é de produtividade, não
há marketing, não há análise de
comportamento de cliente e
não temos nenhuma dessas
competências", esclarece Paulo
Bergamasco, presidente da
Flextronics Network Services,
braço forte da holding que tem
foco na prestação de serviços de
telecomunicações. "No nosso
tipo de atividade há um
batalhão de técnicos, mas não
intimidade com a evolução
geral dos serviços de
telecomunicações. A
propriedade do produto

é de quem encomendou",
ressalta o executivo.

De fato, não existe hoje
intenção de criar marca
nesses gigantes do processo.
Mas sempre vai haver
fornecedores com segunda
intenções. A Motorola teve de
desfazer seu contrato de
produção de celulares com a

companhias como GE,
Motorola e a própria IBM.
O mercado de call center por lá
também já está em uma etapa
bastante avançada.

"O fato desses fornecedores
de hoje concorrerem com seus
clientes no futuro pode
acontecer e seria até a própria
tendência natural por questões

Com a estabilização do mercado,
os fornecedores terão de subir
na cadeia de valores e passarão
a prestar serviços onde estão as
maiores margens
BenQ depois que esta começou
a fabricar e comercializar
equipamentos com marca
própria na China. No mercado
de software não é diferente.
Atuais desenvolvedores
indianos, como a Wipro,
nasceram a partir de
investimentos realizados por

mercadológicas e históricas",
diz Monteiro, analista da
IDC. "Eles terão de começar a
subir na cadeia de valores e em
serviços estão as maiores
margens. Além disso, foi
o que vimos acontecer com
IBM, Unisys, entre outros
players", conclui.
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Rumo aos serviços
O cenário de parceiros

virando concorrentes apenas
confirma a tendência que
ameaça as empresas que vivem
de produtos. Desde a
engenharia reversa realizada
por japoneses décadas atrás, é
demasiado fácil copiar. Ainda
mais quando a empresa tem o

projeto original na mão para
analisar. E o fato é que, embora
inovação seja exaltada, um bom
produto nunca fica muito
tempo sem um "genérico"
concorrente. O resultado:
margens cada vez menores. E
ganha força o dogma que
empurra toda empresa para a

prestação de serviços. São
empresas que vendem
terceirização e ao mesmo
tempo resolvem terceirizar —
ou mesmo vender - parte de
seus negócios. Mudam de foco
ao mesmo tempo em que
querem convencer os clientes a
fazer o mesmo.
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É evidente que a IBM é o
exemplo mais conhecido — e de
sucesso - dessa história. A
partir de uma guinada na
estratégia e, porque não, em seu
core business, a Big Blue passou
de tradicional fabricante de
mainframes e equipamentos de
informática para uma gigante
da área de serviços. Hoje, perto
da metade do faturamento
mundial de 96,3 bilhões de
dólares da companhia vem
desse tipo de negócios. O
coroamento dessa estratégia foi
a venda de parte da divisão de
PCs da IBM para a chinesa
Lenovo no primeiro trimestre
deste ano.

A mudança de foco
começou em 2002,
quando a empresa adquiriu a
divisão de consultoria da
PricewaterhouseCoopers por
3,5 bilhões de dólares. Um
movimento que se mostra cada
vez mais acertado. Um estudo
encomendado pela Neoris e
realizado pela Latin Trade
com 198 executivos de
142 companhias de diversos
segmentos mostra que, no
ranking geral de terceirização
das empresas, o segmento
de consultoria de tecnologia da
informação lidera esse
tipo de estratégia, englobando
20% do orçamento total
para terceirização.

Atualmente, a aposta da
IBM é em serviços como o
Business Transformation
Outsourcing (BTO).
"Acreditamos que, mais cedo

ou mais tarde, as companhias
tendem a fazer o outsourcing
daquilo que não é o seu core
business, por isso estamos
investindo e intensificando
nossos esforços nessa área",
conta o executivo do time de
vendas da área de BTO da IBM
Brasil, Jeferson Ferreira Soares.

A empresa acredita que é
preciso agregar mais valor aos
negócios. Não basta pegar o
processo do cliente, assumir a
operação e mantê-la como era
antes. A idéia é propor uma
transformação: trazer uma
operação inteira de dentro do
cliente em contratos de longo
período para o ambiente IBM.
Ali, o investimento em
tecnologia é constante, sempre
com novos sistemas e
infra-estrutura de ponta à
disposição. E uma equipe de
consultores aprendendo
continuamente e fazendo
pesquisas para implementar
melhores práticas e melhorias
na qualidade dos processos.

Mas com a competição, resta
saber qual o diferencial que vai
garantir que o fornecedor leve
vantagem. "Estamos focando
na melhoria da qualidade,
mas também na
velocidade de
implementação",
resume N.
Chandrasekaran,
vice-presidente
mundial da Tata
Consultancy
Services, em visita
ao Brasil em maio.

Afinal, o lema nas empresas
sempre é: "mais rápido, mais
rápido". Portanto, para o
executivo, inovação virou
sinônimo de simplicidade.
Implementar rapidamente e
tornar o uso para o cliente cada
vez mais simples. Ao mesmo
tempo, Chandrasekaran
concorda que a chave para a
terceirização funcionar é a
monitoração constante do
processo. "Governança é muito
crítico", resume.

Outro exemplo claro de
empresa que vê na terceirização
a grande oportunidade é a



Unisys. Com grande força em
infra-estrutura - data center,
redes e aplicações — a virada da
empresa começou com a compra
da Datamec em 1999. "Com
essa aquisição, trouxemos para o
nosso portfólio grande
conhecimento", avalia Gissoni.
"Hoje podemos dizer que
somos um player de respeito
porque temos um leque de
opções que vai desde
infra-estrutura de redes,
cabeamento, help desk, call
center, Business Process
Outsourcing (BPO), BTO, e
todas as demais sopas de
letrinhas de mercado", revela. A
expectativa da empresa é elevar
seu faturamento em serviços
corporativos de 3 % para cerca
de 9% ainda neste ano.

A concorrência também
iniciou um movimento
semelhante. A própria Xerox,
que entregou sua produção para
a Flextronics, estruturou-se
para assumir serviços
terceirizados de cópias,
documentos e impressão.

E um terço de seu faturamento
já está ligado à área de serviços.
A Dell, tradicional fabricante
de computadores, tem
impulsionado sua receita em
serviços também para reduzir
as perdas no mercado cada vez
menos rentável de PCs.

Tudo indica que o caminho
escolhido pelas empresas deve
trazer bons resultados, pelo
menos no curto e médio prazos.
Um levantamento da
Frost&Sullivan aponta que, só
na América Latina, a
terceirização movimentará
1,7 bilhão de dólares. A
Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da
Informação (Abrat) diz que o
setor de prestação de serviços
em tecnologia da informação
cresceu 10% no ano passado e
deve saltar mais 15% em 2005.
Uma outra pesquisa feita
também pela Frost & Sullivan
para a Unisys diz que, do total
do orçamento de TI das
empresas consultadas pela
pesquisa, 15% a 70% são

Brasil levando vantagem
A polêmica da terceirização

beneficia os países em
desenvolvimento. É um alento
para os empresários brasileiros
com esperança de se tornarem
um fornecedor global de
tecnologia. Mas antes de
grandes empresas nacionais

despontarem como marcas
mundialmente conhecidas, é
preciso que as multinacionais
estabeleçam o Brasil como uma
das sedes principais de suas
operações. Ê um cenário que já
se transformou em realidade
em países como China e índia,

destinados a projetos de
outsourcing, dependendo
do país ou do ramo de
atuação da empresa.

O setor privado lidera o
caminho nos processos de
terceirização de TI na América
Latína, principalmente nos
segmentos de manufatura e
finanças. São números que
indicam que o mercado de
terceirização ainda deve
demorar um bom tempo para
estabilizar. Mas é bom os
fornecedores acertarem o passo.
Um estudo recente da Booz
Allen Hamilton avisa que um
terço dos contratos de
terceirização falha na entrega
de benefícios financeiros e
organizacionais. Um lembrete
saudável para o cliente é que
entregar um processo
importante para um
fornecedor embute grandes
riscos. E que terceirizar envolve
uma atenta estratégia de
gerenciamento e não apenas
redução de custos. Afinal, o
barato continua saindo caro.

mas que já apresenta sinais de
que pode ocorrer no Brasil.

No final de maio, a IBM
anunciou a mudança da direção
da América Latina para o
Brasil. Até então, o
gerenciamento da região era
feito pela Flórida. A decisão
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demonstra os bons resultados
da subsidiária no Brasil e
representa urna importante
migração de valor para o País.
A atenção que as subsidiárias
brasileiras de multinacionais
globais estão recebendo se
repetem em diversos setores,
das montadoras de automóveis
aos fabricantes de celulares.
Bons resultados em geral são
seguidos por maiores
investimentos e pelo

que apoiou o movimento,
argumentando que os
benefícios do livre comércio
seriam maiores do que os
custos -, ele já vislumbrava um
problema que o país vem
enfrentando e que deve se
acelerar nos próximos anos.

Com mão-de-obra barata,
fluência na língua inglesa e alto
número de técnicos, os tigres
asiáticos estão abocanhando
boa parte da capacidade de

Para as empresas nacionais
despontarem como marcas mundiais,
as múltis precisam se estabelecer no
Brasil como sedes principais

estabelecimento de centros
de desenvolvimento. Em
seguida, com a criação de uma
mão-de-obra qualificada e de
uma imagem positiva no
mercado global estão
criadas as condições para o
fortalecimento das empresas
de capital nacional.

A tese pode parecer utópica,

desenvolvimento das
companhias americanas. De
carona no movimento de
potências exportadoras como
China e índia - que se tornou o
quintal de programadores e
desenvolvedores dos Estados
Unidos - diversos outros
países estão se tornando viáveis
para a prática do offshore,
entre eles o Brasil.

A obra de Douglas Brown e
Scott Wilson intitulada "The
Black Book of Outsourcing:
How to Manage the Changes,
Challenges and Opportunities"
(O Livro Negro do
Outsourcing: como Gerenciar
Mudanças, Desafios e
Oportunidades), coloca o Brasil
como um dos cinco países que
mais se beneficiarão do

movimento.
Já o Global Outsourcing

Report, feito pela Global
Ventures INC., cita índia, China,
Costa Rica, República Tcheca e
Hungria como países em
desenvolvimento com maior
capacidade de absorver essas
atividades. A verdade é que
houve uma busca das empresas
internacionais por alternativas
aos fornecedores mais
tradicionais ou por aqueles que
chegaram antes, como é o caso
da índia. "Aqui no Brasil, a gente
continua tendo uma boa
competitividade no preço de
mão-de-obra, mas temos de dar
o próximo passo que é angariar
novos projetos para conseguir
ampliar a capacidade instalada e
investir em eficiência", afirma
Soares, da IBM Brasil.

As chances brasileiras são
boas, mas as barreiras,
entretanto, ainda recaem sobre
velhos problemas nacionais
como burocracia, necessidade
de mais esforços do governo
para estimular essas iniciativas,
combate à pirataria (mercado
cinza de PCs, por exemplo) e
redução da carga tributária.tendênciamas o fato é que a

desenvolvidos. Na última
eleição presidencial nos Estados
Unidos, o senador John Kerry
usou como uma das bases de
sua candidatura pelo partido
democrata a crítica à
terceirização de empresas
para outros países. Apesar de
perder a eleição para o atual
presidente George W. Bush —

preocupa os países

Fonte: B2B Magazine, ano 5, n. 54, p. 30-38, jun. 2005.




