
Brasil tenta ganhar terreno em serviços 
Ricardo Cesar  
  
Rudy Puryear, da consultoria da Bain & Co: País tem uma oportunidade real de 
assumir papel estratégico   
Tudo tem cheiro de novo. Passos rápidos, o espanhol Juan Fernandez Oliva, diretor-
geral da IBM para a América Latina, caminha pelas dependências da recém-
estabelecida sede regional da companhia. Já foi em Coral Gables, na Flórida. Em 
junho, mudou para São Paulo. No mesmo mês, a Satyam, uma das maiores empresas 
indianas de serviços de tecnologia, abriu uma subsidiária brasileira. Pouco antes, a 
americana EDS inaugurou uma fábrica de software em Araraquara, no interior paulista, 
com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Brasília, o ministro do 
Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, reuniu-se recentemente com executivos de 30 
multinacionais presentes no país. 
 
A um observador menos atento, pode parecer uma série de eventos sem correlação. 
Mas há um mesmo fenômeno por trás de todas essas movimentações ocorridas nos 
últimos meses. Designado em qualquer lugar do mundo por um punhado de termos 
em inglês - "global sourcing", "offshore outsourcing", "global shared service centers" -, 
trata-se, grosso modo, da estratégia de companhias transnacionais de alocar porções 
de suas estruturas e serviços de tecnologia em países que reúnem baixo custo e 
competência técnica. 
 
Um mercado avaliado em cerca de US$ 25 bilhões mundialmente e, mais importante, 
que cresce a taxas generosas de 30% a 40% ao ano, sem sinal de arrefecer. Pelo 
contrário. Em 2010, segundo a consultoria Gartner, será seis vezes maior do que hoje 
- e ainda não estará maduro. Prova disso é que a terceirização de tecnologia como um 
todo já movimenta quase US$ 700 bilhões. Basta que uma parcela maior dos contratos 
seja enviada para países em desenvolvimento para a prática de "offshore" explodir. 
Diversas pesquisas indicam que isso está a ponto de acontecer. 
 
A lógica é simples: as empresas tornaram-se globais; logo, cada atividade deve ser 
acomodada onde faz mais sentido e não necessariamente nos países de origem das 
companhias - que costumam ser caros. É na tecnologia que essa tendência se verifica 
com mais força, mas outras áreas devem seguir o mesmo caminho para longe de casa. 
O leque de serviços candidatos a serem exportados vai de operação de call center a 
atividades administrativas, como rodar a folha de pagamento. 
 
Essa tendência disparou uma corrida entre países que querem se posicionar como um 
porto seguro para as multinacionais ancorarem suas estruturas de tecnologia. O Brasil 
está entre eles. Começou tarde, quase uma década depois da Índia, hoje o grande 
bicho-papão do desenvolvimento de sistemas e prestação de serviços de tecnologia 
"offshore". 
 
Enquanto os indianos exportaram algo próximo a US$ 12 bilhões em software e 
serviços correlatos em 2004, o Brasil vendeu menos de US$ 300 milhões. A meta do 
governo brasileiro é chegar a US$ 2 bilhões no fim de 2007; da Índia, é bater US$ 50 
bilhões até 2010. Outros países, como Canadá, Rússia e China, também disputam os 
dólares e postos de trabalho que vêm junto com as estruturas de tecnologia das 
multinacionais. 
 
Recentemente, governo e empresários começaram a se mexer. "Esta é uma fase de 
acelerada terceirização de serviços. Teremos um crescimento exponencial nesse campo 



nos próximos anos", afirma Roberto Jaguaribe, secretário de tecnologia industrial do 
Ministério do Desenvolvimento. "Estamos trabalhando para que o Brasil fique apto a 
receber esses investimentos." 
 
Já há casos de empresas escolhendo o país. O exemplo mais recente veio do 
laboratório farmacêutico Bristol-Myers Squibb, que instalará em duas cidades 
brasileiras seu centro global de apoio na área de tecnologia da informação, com 
investimentos de US$ 28 milhões. Outro caso é a Rhodia, que está desenvolvendo e 
fará a manutenção de seu sistema de gestão empresarial para todas as Américas no 
Brasil, também com investimentos acima de US$ 20 milhões. São exemplos ainda 
pequenos. Mundialmente, não é raro os contratos serem de centenas de milhões de 
dólares e há exemplos que entraram no patamar de bilhões de dólares. 
 
Em parte, o interesse do governo é fruto do trabalho de um grupo de empresários 
nacionais do setor de tecnologia, que, no início de 2004, criou a Associação Brasileira 
das Empresas de Software e Serviços para Exportação (Brasscom). 
 
A entidade encomendou um levantamento das reais oportunidades do país à 
consultoria A.T. Kearney, que entregará os resultados em setembro. "Vamos apontar 
as vantagens e desvantagens do Brasil para concorrer no mercado de prestação de 
serviços offshore", diz Bruno Laskowsky, vice-presidente da consultoria. 
 
Entre os pontos positivos estão o fuso horário semelhante ao dos EUA, cultura 
ocidental e excelência em alguns setores, com destaque para sistemas financeiros. Já 
os gargalos incluem a escassez de profissionais com domínio de inglês, carência de 
certificados de qualidade em software e a falta de uma imagem consolidada nesse 
campo de atuação. 
 
Seriam necessários investimentos em marketing para divulgar que "o Brasil não tem 
só samba, carnaval e futebol", nas palavras de Antonio Carlos Rego Gil, presidente da 
Brasscom e principal executivo da integradora brasileira CPM. 
 
O desafio, avalia Greg Blount, diretor da TPI, uma consultoria especializada em 
desenvolver estratégias de alocação de recursos para grandes empresas, é que as 
multinacionais não pensam no Brasil como um destino para terceirizações. "As 
companhias ainda investem no país apenas por causa do mercado interno", diz. 
 
Carlos Henrique Testolini, diretor-executivo da Procwork, fornecedora nacional 
especializada em serviços de tecnologia, sentiu isso na pele. "Você compraria um carro 
feito em Madagascar?", questiona, explicando porque sua investida para vender 
desenvolvimento de sistemas nos EUA em 2003 fracassou. "O Brasil não tem grife para 
software. Quebramos a cara." 
 
A Procwork aprendeu e agora está encontrando uma forma de driblar o problema. A 
empresa tem alocado profissionais nas grandes consultorias internacionais - que, por 
serem conhecidas, conseguem os melhores contratos globais. Só na IBM, foram cerca 
de 600 programadores, garante Testolini. 
 
Apesar de sair com atraso, analistas reconhecem que há espaço para o Brasil. "As 
empresas não querem ficar dependentes da Índia e estão buscando uma rede de cinco 
ou seis países para alocar seus serviços. O Brasil tem a real oportunidade de ser 
considerado uma geografia estratégica", diz Rudy Puryear, líder mundial de alocação 
de recursos da consultoria Bain & Co. 



 
O processo de "offshore" ocorre de três formas: fechando contrato de terceirização 
com empresas de países mais baratos, estabelecendo subsidiárias nesses locais ou 
terceirizando para uma consultoria internacional, como Accenture ou IBM Consulting, 
que se compromete a prestar os serviços a partir de suas subsidiárias. Essas 
consultorias criaram centros de arbitragem em suas matrizes para avaliar, contrato a 
contrato, qual o melhor destino para as estruturas de tecnologia de seus clientes. 
 
Foi o que aconteceu com a BearingPoint, cuja operação brasileira acaba de ser incluída 
na rede internacional de prestação de serviços da consultoria, do qual já fazem parte 
China, Índia, Espanha e EUA. "É uma janela de oportunidade. O jogo está sendo 
definido", afirma Laskowsky, da A.T. Kearney. "Esta é a hora de o Brasil se posicionar." 
Tudo tem cheiro de novo nesse mercado. 
 
 
Leia mais 
 
Até os indianos estão chegando 
 
Debutante no mercado internacional de exportação de serviços de tecnologia, o Brasil 
tenta conquistar o seu espaço explorando algumas vantagens competitivas. É o caso 
da boa infra-estrutura de telecomunicações, fuso horário similar ao dos Estados 
Unidos, rapidez de acesso aéreo, cultura ocidental, ausência de conflitos e desastres 
naturais e profissionais qualificados em áreas como sistemas financeiros. 
 
Na maioria desses itens, o Brasil está mais bem posicionado que a Índia, líder mundial 
do setor. Resultado: os indianos perceberam isso e estão vindo para cá. 
 
A primeira a chegar foi a Tata Consultancy Services (TCS), maior empresa asiática de 
serviços de tecnologia, com faturamento de US$ 2,24 bilhões no último ano fiscal. A 
companhia, que abriu a operação brasileira em novembro de 2002, já atende 30 
clientes e emprega 350 funcionários no país. A TCS prepara o seu segundo centro de 
serviços em São Paulo, que será inaugurado nos próximos meses, e mantém uma 
unidade em Brasília. 
 
Sérgio Rodrigues, presidente da subsidiária local, afirma que o objetivo é atender o 
mercado interno, mas acredita que os contratos para prestar serviços a outros países a 
partir do Brasil podem responder por 20% do faturamento da subsidiária em 18 
meses. "Estou certo de que as outras empresas indianas também virão. Brasil e Índia 
não concorrem, mas são complementares." 
 
Esta também é a avaliação da Satyam, quarta maior empresa indiana de serviços de 
tecnologia, com cerca de 23 mil funcionários. A companhia acaba de abrir um 
escritório em São Paulo, que será oficialmente anunciado no segundo semestre. 
 
Ram Mynampati, presidente mundial da Satyam, disse em entrevista ao Valor que a 
idéia é usar o Brasil como centro de serviços para o mercado latino-americano. O 
executivo avalia que a chegada de companhias indianas no Brasil será positivo. 
"Aprecio o esforço do país para ser um competidor nessa área, mas não há substituto 
para a experiência. Acho que empresas como a Satyam podem ajudar no 
amadurecimento do mercado local."  
 
 



Leia mais 
 
Bank of America procura país para hospedar call center de 4 mil posições 
Maria Christina Carvalho   
 
O americano Bank of America está procurando empresas fora dos Estados Unidos que 
possam assumir o seu call center de língua espanhola. O Brasil chegou a ser avaliado 
como alternativa, mas deve ser descartado pela dificuldade de reunir um número 
suficiente de pessoas fluentes em espanhol. 
 
O Bank of America tem um call center de língua espanhola de nada menos do que 4 
mil posições, informa Alex Zornig, vice-presidente de finanças do BankBoston, 
controlado pelo Bank of America e sediado no Brasil. 
 
O call center é gigante porque o Bank of America tem uma grande clientela entre a 
comunidade hispânica dos Estados Unidos. São cerca de 4 milhões de clientes, o 
equivalente a 10% da população hispânica americana. O banco tem clientes em 57% 
dos 6,9 milhões de domicílios hispânicos que existem na área que cobre. Esses clientes 
são responsáveis por US$ 15 bilhões em depósitos e por um terço das novas contas 
abertas, segundo avaliação feita pelo banco em 2004. 
 
A primeira alternativa do Bank of America foi procurar o México. Mas a instituição 
esbarrou em um grande problema cultural: os mexicanos ou descendentes de 
mexicanos residentes nos Estados Unidos abominam a idéia de que algum outro 
mexicano tenha acesso a seus dados bancários. A segunda alternativa foi o Chile. 
Nesse caso, o problema foi não encontrar um call center do tamanho necessário. 
 
O Brasil está se esforçando para entrar no mapa internacional das alternativas de 
terceirização, um negócio que deve movimentar US$ 636 bilhões neste ano e deve 
chegar a US$ 755 bilhões em três anos, segundo a consultoria A.T. Kearney. Hoje, 
cerca de 10% deste total tem potencial de ser realizado a partir de países distantes da 
sede das companhias que contratam os serviços terceirizados. 
 
Bruno Laskowsky, vice-presidente da A.T. Kearney, destaca que em algumas áreas o 
Brasil leva desvantagem. É o que acontece com o próprio call center, em que a 
barreira da língua representa um obstáculo importante. Mas em outros setores, como 
desenvolvimento de sistemas para o setor bancário, o país pode se posicionar como 
um forte competidor internacional. 
 
 
Leia mais 
 
Risco é de faltar 120 mil profissionais 
 
A Datasul, uma das maiores fornecedoras brasileiras de software, vê suas franquias 
disputando profissionais entre si. A subsidiária nacional da consultoria Accenture, que 
emprega cerca de 4,5 mil pessoas, prevê um aumento de 25% em seu quadro este 
ano. A IBM Brasil anunciou a abertura de 2,4 mil vagas ainda em 2005. E isso é 
apenas uma parte da lista. 
 
À medida que as multinacionais começam a alocar o desenvolvimento de seus 
sistemas no Brasil, a busca por profissionais qualificados por parte das empresas que 
prestam esses serviços aumenta. O problema é que a oferta ameaça superar a 



demanda, o que pode se constituir em um gargalo para o crescimento da atividade no 
país. 
 
Os profissionais procurados são programadores, analistas de sistema e consultores 
especializados em implantação e manutenção de software. Como o cliente é 
internacional, quem aspirar a uma vaga dessas precisa dominar o idioma inglês - outra 
barreira que limita o número de candidatos disponíveis. "A demanda está muito 
grande", afirma Carlos Henrique Testolini, diretor-executivo da Procwork, empresa de 
serviços de tecnologia que treina profissionais no país. 
 
Para medir a extensão do problema, a Secretaria de Política de Informática (Sepin), 
ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, encomendou um estudo sobre o assunto. 
Os resultados preliminares mostram que, sem investimentos adicionais em educação e 
formação de profissionais, a tendência de exportação de software e serviços correlatos 
vai gerar uma carência de 120 mil trabalhadores nesta área nos próximos sete anos. 
 
Ainda assim, muitas empresas prestadoras de serviços de tecnologia no Brasil 
trabalham com profissionais terceirizados, sem carteira de trabalho. Uma das 
principais reclamações dos empresários do setor é que as leis trabalhistas são 
particularmente pesadas em uma atividade em que o preço da mão-de-obra é o 
principal fator para determinar o valor do contrato. Apesar da queixa, o custo por hora 
do analista de sistemas brasileiro é de cerca de US$ 20, de três a quatro vezes menor 
do que nos EUA. 
 
Se no Brasil a procura por profissionais já é grande, na Índia é muito mais expressiva. 
Mas esses empregos criados em países mais baratos não significam necessariamente 
novos postos de trabalho - são, antes, uma transferência de funções. A própria IBM 
deu exemplo disso. Pouco depois de anunciar, em maio, 13 mil demissões nos EUA e 
na Europa, a "Big Blue" revelou que pretende contratar 14 mil profissionais em sua 
subsidiária indiana. 
 
Segundo a consultoria Gartner, até 2015 cerca de 30% de todos os empregos de 
serviços profissionais de tecnologia mudarão de países desenvolvidos para mercado 
emergentes. A Forrester, outra consultoria americana, estima que 3,3 milhões de 
postos de trabalho sairão dos EUA em dez anos devido à prática do "offshore". Em um 
relatório sobre o assunto, o Gartner afirma que "as ramificações políticas, econômicas 
e sociais desse fenômeno serão gigantescas". 
 
Rudy Puryear, líder mundial de alocação estratégica de recursos da consultoria Bain & 
Co., compara a atual movimentação no setor de serviços de TI, sobretudo em 
desenvolvimento de software, com o que aconteceu com a manufatura no passado. 
Quando a fabricação deixou de ser vista como estratégica, as empresas americanas e 
européias levaram suas estruturas para países mais baratos, como a China. 
 
Na última década, o desenvolvimento de software começou a adquirir comportamento 
de "commodity" e, respeitando-se controles de qualidade e segurança, não há motivo 
para deixar de fazer essa atividade onde for mais barato. O desenvolvimento das 
telecomunicações e da internet tornou ainda mais simples trabalhar à distância. Os 
novos funcionários de chão de fábrica são os programadores, que "escrevem" os 
código dos sistemas. Em uma verdadeira linha de montagem, cada profissional 
desenvolve uma parte de um software. Quando seu turno termina, levanta-se e é 
substituído por outro programador que começa do ponto interrompido. 
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