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A América Latina já é fornecedora de tecnologia e serviços, mas logo poderá sofrer grandes 
dores de cabeça pela falta de especialistas 
 
A argentina Cecília Georgi, encarregada das relações universitárias do Grupo Techint, teve um 
2005 frustrante. Pela primeira vez em dez anos o programa de estágios de verão da empresa 
na Argentina não conseguiu preencher as vagas para engenheiros, mesmo tendo convocado 
20% mais jovens que em 2004.  Depois, para o inverno, o Programa de Jóvenes Profesionales 
lhe traria mais um desgosto. Cecília necessitava de quase uma centena de formandos e não 
apenas não preencheu as vagas, como em algumas especialidades teve a metade dos 
candidatos que queria. Mas o maior pesadelo ultrapassou os limites de seu escritório. Com 49 
mil empregados no mundo, em 2005 a Techint teve de suspender projetos na Argentina, 
México, Venezuela e Estados Unidos por falta de pessoal compatível com os cargos oferecidos. 
 
O assunto não é desprezível. As empresas que atuam na região conhecem bem o que são os 
desafios em infra-estrutura, as crises econômicas e os débeis marcos jurídicos e institucionais. 
Mas, desta vez, quando muitas companhias estão em processo de expansão, passaram a notar 
que a carência de recursos humanos bem formados pode ser tão crítica quanto esses outros 
fatores. 
 
Isso é particularmente crítico para o conjunto de cidades latino-americanas que desejam 
transformar-se na Bangalore regional, exportando software e serviços de informática. Parece 
haver pouca gente capacitada para isso. Na verdade, pouquíssima. 
 
A Deloitte Consulting, por exemplo, há seis meses busca sem sucesso um especialista para 
implementar uma solução SAP de recursos humanos. A EDS não encontra especialistas em 
tecnologias que voltam a entrar na moda, como Cobol e mainframes, e nem mesmo 
profissionais suficientemente preparados em inglês. 
 
A indiana Tata Consulting Group teve de recrutar profissionais liberais e capacitá-los em 
informática, pois viu que a oferta de profissionais de tecnologia da informação (TI) no Uruguai 
era escassa. Menos extrema é a decisão da Microestrategy, especializada em business 
intelligence, que teve de sobrecarregar seu pessoal sênior, “o que encarece os projetos entre 
20% e 30%”, segundo Diego Keller, gerente de operações da empresa para a América do Sul. 
 
O problema está difícil de resolver em toda a região. A Cámara de Empresas de Software y 
Servicios Informáticos (Cessi) da Argentina, por exemplo, calculou que em 2006 o setor de TI 
teria um déficit próximo de 1,5 mil profissionais no país, o que aqueceria um mercado de 
trabalho já estimulado pelo crescimento sustentável dos últimos três anos. “A quantidade de 
empregos na indústria informática crescerá 10% anuais até 2008 na região, especialmente no 
México e Brasil, depois na Argentina e no Chile e, num terceiro escalão, Costa Rica e 
Guatemala, e isso pode gerar problemas no médio prazo”, diz o peruano Enrique Bedoya, 
diretor de operações para a América Latina da Adecco, empresa francesa de recursos humanos 
que opera em 15 países da região. “Hoje há escassez em termos de perfis de candidatos, mas 
problemas quantitativos serão vistos mais claramente no final de 2006, ou, no caso do Brasil, 
de 2007.” 
 
Até mesmo o México — que, por sua proximidade geográfica dos EUA, é o mais bem 
posicionado para especializar-se na terceirização “near shore” — sofre com a falta de recursos 
capacitados e com as próprias condições do mercado. “O México está mal porque no Nafta o 
papel do design, da engenharia e da pesquisa e desenvolvimento ficou nas mãos dos EUA e 
Canadá”, diz Jayme Bombo, diretor da A.T. Kearney, em São Paulo. 
 
CUSTOS NO CÉU 
Para aumentar o problema, os países asiáticos atravessam sua própria crise de recursos e 
inflação salarial e isso abre uma oportunidade para os latino-americanos.  



Mas as empresas afirmam que o fenômeno já se repete aqui. “E essa inflação nos deixa de 
novo fora da corrida”, diz Raúl Macías, gerente de operações para a América do Sul da 
recrutadora Manpower. 
 
A questão é que, em perspectiva, a América Latina está muito longe da Índia e muito mais 
ainda da somatória Índia e China porque faltam gênios. Segundo a Fundação Nacional de 
Ciências dos EUA, enquanto a China produz 220 mil engenheiros ao ano, em toda a América 
Latina se formam 182 mil alunos de carreiras tecnológicas mais engenharia, segundo dados de 
2003 da Rede Iberoamericana de Ciência e Tecnologia. Cerca de 19% e 28% dos graduados 
colombianos e mexicanos, respectivamente, pertencem a essas áreas, mas somente 6% dos 
formandos brasileiros são técnicos ou engenheiros. No Oriente, 40% dos alunos provêm dessa 
área. 
 
Mas ninguém está jogando a toalha por isso. As empresas começam a pensar numa produção 
multimercados. Algo como criar um “subcontinente” de TI. “Pela escala das operações, não 
podemos trabalhar separadamente em cada país, mas devemos tomar todos os centros da 
região como um só”, diz Gabriel Rozman, diretor para a Iberoamérica da TCS, em Montevidéu. 
 
Companhias como a TCS e a EDS estão pensando nessa linha. Quando a TCS decidiu melhorar 
sua operação uruguaia em 2005, conseguiu fazê-lo ampliando seu centro de desenvolvimento 
de Buenos Aires, abrindo outro centro interconectado em São Paulo e preparando o quarto 
para Santiago. A EDS, por sua vez, montou uma unidade em Araraquara, e anunciou seu 
desembarque em Córdoba e no México. 
 
Essas medidas servem para ganhar tempo, mas não são uma solução definitiva nem aplicável 
em todos os casos. Mais ainda, a própria dinâmica de desenvolvimento do setor pressionará a 
indústria. Em Córdoba, por exemplo, quando a Motorola se instalou, uma companhia local 
perdeu seus três quadros mais importantes. “Isso trouxe um grave prejuízo”, diz o colombiano 
Manuel Cabrera, presidente do Cluster Córdoba Technology, associação de 50 empresas da 
indústria tecnológica. Em 2006, também se instalaram na cidade centros da Intel e da EDS, o 
que demandará ainda mais da escassa oferta do mercado. 
 
A experiência cordobesa pode ser um exemplo para a região. O Cluster realizou um estudo de 
mercado prevendo que o setor terá um déficit de 800 profissionais em 2007. Em função disso, 
definiu as competências exigidas pela indústria e lançou o Profoco, programa de capacitação 
para treinar 1,2 mil pessoas, de programadores a líderes de projeto. Por causa dessa iniciativa, 
o governo da província lançou um programa adicional para capacitar 4 mil pessoas, e outro foi 
adotado pela Cessi.  
 
Paralelamente, empresas e governo começaram a promover as ciências exatas com 
campanhas e bolsas de estudo. “Se conseguirmos fazer com que a informática represente 7% 
da matrícula (universitária argentina), em dois anos teremos dissipado as ameaças”, diz Carlos 
Pallotti, presidente do Cessi. 
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