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O Brasil começa a quebrar uma antiga barreira e está virando um centro de referência na área de 
Tecnologia da Informação (TI) para algumas multinacionais. O fato é que grandes corporações 
como HSBC , Rhodia , Johnson & Johnson e Philips estão investindo na criação de centros de 
desenvolvimento de softwares e processamento de dados no Brasil, que serão posteriormente 
replicados nas subsidiárias no mundo todo e nas matrizes.  
 
Índia e China ainda são os principais centros mundiais de competência de serviços de TI, mas, 
segundo especialistas do setor, o Brasil reúne todas as condições necessárias para ocupar lugar 
de destaque no cenário mundial. “O que nos falta é a marca, ou seja, ainda não somos 
mundialmente conhecidos no assunto. Esse é o nosso ponto fraco”, afirma Marco Stefanini, 
presidente da Stefanini Consultoria , pioneira na exportação de serviços de tecnologia. 
 
O diferencial do País perante chineses e indianos é a mão de obra altamente qualificada e o fuso 
horário — com relação aos EUA — menor. O HSBC, cujo Centro de Tecnologia Global instalado em 
Curitiba deve começar a funcionar em junho, fez uma avaliação dos profissionais de TI e 
constatou que os mais preparados para receberem o terceiro centro do grupo são os brasileiros. 
“Além disso, como 2/3 do nosso lucro vem da América e Europa, o fuso horário também contou 
pontos para o Brasil”, afirma Jacquef Depocas, presidente do novo Centro. 
 
A área consumiu investimento de R$ 12 milhões e inicialmente vai gerar cerca de 2.000 postos de 
trabalho. “Ganharemos tempo, economizaremos dinheiro e a poderemos criar um padrão mundial 
de softwares, com pequenas adaptações para cada país”, diz Depocas. 
 
Fernando Birmann, diretor de TI da Rhodia para a América Latina, afirma que o Brasil foi 
escolhido para se tornar um centro de administração da infra-estrutura de TI pela qualidade da 
mão-de-obra da equipe. “A informática do grupo é mundial, então criou-se a oportunidade de 
compartilharmos a mesma infra-estrutura e a mesma arquitetura de aplicações”, diz ele. Além do 
Brasil, o departamento de TI da China também funciona como um centro de competência. 
 
A maturação desse processo, segundo Birmann, deve acontecer em 2008 “quando a área de TI da 
empresa deve estar sustentada pelo tripé Brasil, França e China”. “A indústria no Brasil acordou e 
está se mobilizando para alcançar a Índia”, completa ele. 
 
Na Johnson & Johnson está em andamento um processo que cria uma estrutura de 
desenvolvimento e suporte em São Paulo, responsável pelos sistemas de toda a América Latina. A 
idéia, de acordo com José Luiz Gonçalo, vice-presidente de information manegement para a 
América Latina, é trabalhar em conjunto com as áreas de negócios, captando as suas 
necessidades. Depois desenvolverão no Brasil os aplicativos específicos de cada subsidiária. “No 
Brasil, cada hora de consultoria custa cinco ou seis vezes menos que nos EUA. Além disso, temos 
boas universidades na área que formam profissionais qualificados e, por último, 50% dos nossos 
negócios na região estão no Brasil”, resume Gonçalo. O projeto começou em 1999 e já consumiu 
US$ 30 milhões. Gonçalo afirma também que algumas iniciativas dos EUA e Europa serão 
executadas aqui. “A relação custo-benefício torna o Brasil extremamente atraente”, finaliza 
Gonçalo. 
 
A Philips também passou por um processo de regionalização da infra-estrutura de TI, ocorrido em 
2003. Hoje, a subsidiária brasileira administra os sistemas dos três data centers que a empresa 
tem pelo mundo. “Investimos cerca de 400 mil euros no projeto, mas valeu a pena, entramos 
para o mapa do offshore da companhia”, afirma Luiz Carlos Heiti, CIO para a América Latina. 
 
 
 



Novos negócios 
 
A SAP , segunda maior fabricante mundial de softwares, com sede na Alemanha, está estudando a 
instalação de uma fábrica no Rio Grande do Sul. Os representantes da empresa, que ontem 
visitaram o governador Germano Rigotto, informaram que a empresa, que possui unidades nos 
Estados Unidos, Europa e Ásia, já decidiu abrir uma fábrica no Brasil, restando apenas escolher o 
estado ideal para o empreendimento. A fábrica brasileira será responsável por atender todos os 
mercados da América Latina. 
 
Em favor do Rio Grande do Sul, explica Rigotto, estão a existência de diversos pólos tecnológicos 
do estado, como o Tecnopuc, que já abriga operações da HP e da Dell , o da Unisinos , o da Ulbra 
e o da Feevale , além da mão-de-obra qualificada para o setor.  
A vice-presidente para assuntos de globalização da SAP, Elena Cordonez, acrescenta que o estado 
também tem a seu favor a localização geográfica estratégica no Mercosul, já que essa será a 
primeira unidade da empresa na América Latina. A decisão quanto à instalação será anunciada 
nas próximas semanas, já que a construção da fábrica está prevista para o primeiro semestre do 
ano. 
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