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Javier, um jovem da cidade de Lima, se preparava para o seu primeiro dia de trabalho como 
vendedor da Procter & Gamble no Peru, mas não fazia idéia de que seus dados pessoais já 
tinham sido revisados e arquivados em San José, na Costa Rica. Tampouco que as ordens de 
compra, faturas e o relatório de suas vendas iriam parar ali periodicamente. O que os seus 
dados estavam fazendo a mais de 2 mil quilômetros de Lima? 
 
A multinacional norte-americana centraliza nessa cidade todos os serviços de backoffice para a 
região, sob o nome de Global Business Services da Costa Rica (GBS). A unidade conta com 27 
tipos de serviços administrativos, financeiros e contábeis a cerca de 68 mil empregados da 
P&G em 72 países, incluindo toda a América e alguns de Europa e Ásia. E emprega cerca de 
900 pessoas. 
 
O fato de que os máximos executivos da P&G no Peru, Argentina ou Brasil não se preocupem 
em pagar seus fornecedores, cobrar seus devedores ou fazer seu relatório financeiro é bom 
para a companhia, já que reduz custos e permite que todas as suas filiais se foquem no 
negócio central: vender. 
 
Como a P&G, muitas multinacionais e multilatinas perceberam que as tarefas de pagamento a 
fornecedores, administração de caixa, suporte tecnológico e administração de recursos 
humanos distraíam seus executivos do negócio principal e decidiram criar unidades 
independentes que centralizassem esses serviços.  
 
Segundo pesquisa da A.T. Kearney, o modelo permite uma redução de custos de cerca de 15%  
e as áreas preferidas para serem centralizadas são: recursos humanos (87%), tecnologia da 
informação (85%) e finanças (77%). Um estudo da McKinsey publicado recentemente revela 
que, apesar do baixo investimento em tecnologia, a terceirização e a internacionalização de 
serviços nesta área (outsourcing e offshoring) cresceram a um ritmo de 20% por ano de 2001 
até hoje. 
 
“O principal negócio destas unidades é oferecer serviços, como qualquer outra empresa 
externa poderia prestar”, diz o argentino Carlos de Aranzamendi, sócio da Ernst & Young em 
Santiago. A tal nível que muitos desses centros operam como uma filial a mais do grupo, 
gerando seus próprios relatórios de resultados. A vantagem é clara: baixar custos através das 
economias de escala, diminuir o risco de erros por meio de padrões e maximizar o trabalho. 
Em vez de ter um empregado em cada país que faça a folha de pagamento, as empresas têm 
uma equipe especializada em “centro de serviços compartilhados”, que faz a tarefa para o 
restante dos países. 
 
Mas por que a P&G decidiu instalar todo o backoffice da região em uma pequena cidade 
centro-americana de não mais de 1,5 milhão de habitantes – que se reduzem a 400 mil, se for 
considerada somente a zona urbana? A resposta é clara: porque é um lugar barato e com bons 
serviços. 
 
Nessa área, as cidades latino-americanas competem em igualdade. Os especialistas afirmam 
que nenhum lugar se “especializou” em um determinado tipo de serviço, como o fez a Índia no 
caso dos call centers ou centros tecnológicos. Santiago, San José e Montevidéu são talvez as 
únicas cidades com certa força em tecnologia, as duas primeiras por seu baixo custo e boa 
infra-estrutura em telecomunicações e a última por sua avançada indústria de software. 
 
Coquetel 
Assim, a variável fundamental focada pelas companhias na hora de escolher o lugar para um 
centro de operações são os custos. De certa forma, o objetivo de tudo isso é reduzi-los. 
Também é preciso somar a qualidade de profissionais e o nível de educação do país, a 
segurança, infra-estrutura e a acessibilidade da cidade (estradas, aeroportos e vôos), os 
preços e instalações em telecomunicações e as garantias de estabilidade política. E, claro, as 
vantagens e benefícios tributários. Ainda que o coquetel perfeito não exista, algumas cidades 



se aproximam dele. “Com o avanço tecnológico, não importa onde você esteja, e a vantagem 
dos lugares com custos menores é enorme”, diz Antonio Zuleta, gerente sênior responsável 
pela consultoria a diretores-financeiros da KPMG no México. 
 
Mas nem tudo é resolvido dessa forma. Ainda que Buenos Aires seja uma cidade de bons 
serviços e, hoje, barata, a maioria das companhias desiste de instalar operações ali ao avaliar 
os riscos políticos. “É difícil ir a um lugar sem saber se os contratos serão respeitados”, 
destaca o consultor de uma grande consultoria que pediu para não ser identificado. 
 
Do outro lado, São Paulo é uma metrópole que, apesar de seus problemas com segurança e de 
ter encarecido ultimamente, é uma cidade importante para as empresas que querem instalar 
um centro para América do Sul ou Cone Sul, pela sofisticação do sistema financeiro, o 
excelente nível de profissionais e a qualidade dos serviços, entre outros. Por sua localização 
geográfica, o Brasil tem fácil acesso aos mercados asiáticos e um fuso horário próximo do de 
Nova York ou Miami. “Ainda que o país tenha uma estrutura tributária complicada, foram 
desenvolvidos sistemas muito eficientes para calcular impostos”, acrescenta Antonio Zuleta. 
Além disso, é preciso aproveitar a concorrência tributária, pois no Brasil os Estados e 
municípios competem para atrair capital e as autoridades estão dispostas a oferecer franquias 
a uma empresa que queira instalar um centro de operações que empregue muita gente. 
 
Há cidades em torno da capital paulista que também são atraentes. Curitiba tem uma boa 
infra-estrutura e profissionais qualificados, um bom sistema de transportes e melhor qualidade 
de vida que a capital econômica brasileira. Nela, por exemplo, a ExxonMobil tem um centro de 
serviços financeiros e de informática que atende a mais de 30 países da região, além de parte 
dos EUA e Europa, e que emprega cerca de 800 pessoas. 
 
Como país, o México oferece proximidade dos Estados Unidos e alto nível profissional. A alemã 
Siemens mantém lá um centro de serviços compartilhados para a região, embora cidades 
como Monterrey tenham uma excelente infra-estrutura. O custo menor de outras regiões 
também abre o apetite. A multinacional de alimentos Kellogg’s possui uma fábrica e um centro 
de backoffice para a região em Querétaro desde o início da década. 
 
Embora ainda se fale pouco o inglês e a valorização do câmbio tenha encarecido o custo de 
vida, Santiago é outra das capitais prediletas por seu baixo custo em telecomunicações e pela 
segurança garantida por suas instituições. A capital chilena também tem acordos de dupla 
tributação com vários países, o que simplifica muitíssimo a vida de suas companhias-
hóspedes. Além disso, tem um bom nível de profissionais. 
 
O Grupo Santander Central Hispano escolheu Santiago como sede de seu centro de 
desenvolvimento de software, Altec, no final de 2000, época de baixo valor para o peso. 
“Nesse período, o Chile era o segundo país mais barato entre os que foram avaliados”, diz 
Patricio Melo, gerente-geral da Altec em Santiago, empresa que presta serviços aos bancos do 
grupo em toda a América Latina. Outros como Unilever, que escolheram Santiago para colocar 
seu centro regional de serviços de backoffice, e Citigroup, com um escritório de TI, somaram-
se a ele. 
 
A multinacional suíça Nestlé também escolheu a capital chilena para colocar seus escritórios 
principais para a América Latina. Não obstante, mantém centros de serviços compartilhados 
em várias outras cidades. De fato, a companhia tem o centro de operações que administra 
pagamentos e cobranças no Brasil, com operações-padrão para todos os 21 países da América 
Latina, em Ribeirão Preto, lugar de custos baixos e bom nível de qualidade de vida. Também 
tem um centro de serviços jurídicos na Cidade do México, num país que provê bons 
advogados, a maioria deles bilíngüe, e a um passo dos Estados Unidos. 
 
Especialização 
Além disso, a Nestlé tem um pequeno, porém especializadíssimo, escritório com 11 pessoas no 
Panamá, que administra a tesouraria dos 21 países da região. “Somos um centro de 
competência para a administração de dinheiro, empréstimos e avaliação de riscos”, diz Brigitte 
Bonato, encarregada da filial, deixando claro que seu foco não é a contabilidade. 



“Administramos as contas bancárias e os créditos de forma que as unidades não tenham que 
se preocupar com isso. E a centralização nos permite aproveitar as vantagens de um grande 
grupo, como a liquidez”, explica. 
 
Por que o Panamá? “Porque há profissionais de muito bom nível e é um lugar seguro e muito 
central”, diz a executiva, acrescentando que conta com um fuso horário médio entre seus 
“clientes”, muitas opções de vôos, custos mais baixos que os de cidades como a capital 
mexicana e presença dos bancos mais importantes do mundo. 
 
São motivos que permitiram à pequena capital panamenha transformar-se em base para 
centros logísticos de muitas companhias multinacionais como Philips, que opera desde esse 
ponto as cargas a seus grandes distribuidores. 
 
As empresas latino-americanas estão muito atrás das multinacionais estrangeiras na tendência 
de criar centros de serviços compartilhados. E, quando o fazem, preferem que seja de casa, 
com o que evitam problemas de risco cambial e a busca de novos executivos. “Evitar passar 
seus custos de uma moeda a outra é fundamental”, diz um consultor. Um exemplo disso é a 
empresa florestal chilena CMPC, que em setembro do ano passado abriu uma filial 
independente com quatro áreas de serviço: abastecimento, administração, remunerações e 
tecnologias de informação e comunicações. O serviço é para as filiais florestal, celulose e 
papéis. Outro exemplo é o da engarrafadora mexicana Femsa, que tem em Monterrey um 
centro financeiro que atende México e América Latina.  
 
Mas a região tem que se esforçar para não perder um mercado que se vê apetitoso. “Muitas 
multinacionais não decidem investir nos serviços compartilhados porque não vêem que a 
região oferece vantagens”, afirma um consultor. Segundo pesquisa da Booz Allen Hamilton, 
83% de uma amostra de executivos mencionam os EUA como país com robustas regulações e 
infra-estrutura. E 27% acreditam que a Índia também as têm, e somente 6% mencionam a 
América Latina. Um estudo da McKinsey revela que em 2003 o mercado de offshoring na 
região ultrapassava US$ 1,8 bilhão, e no México, US$ 500 milhões, enquanto na Ásia, sem 
incluir China e Índia, a cifra era de US$ 2,3 bilhões. Incluindo esses dois gigantes, o montante 
chega aos US$ 17,9 bilhões.  
 
Além disso, muitas empresas custam dar o passo para unificar suas operações de backoffice. 
Talvez o melhor exemplo seja o da espanhola Telefónica, que centraliza esses serviços através 
da T-gestiona, filial que tem escritórios separados na Argentina, Chile, Peru e Espanha. Por 
que não fazer um só centro? Os consultores acreditam que é lógico que se chegue a isso. Mas 
para a Telefónica, dizem, é mais fácil criar primeiro uma empresa em vários países e depois 
fechar algumas. 
 
Como acontece com a espanhola, cedo ou tarde a necessidade de reduzir custos fará com que 
as multinacionais levem todo seu backoffice a um só lugar. Uma corrida da qual os países da 
região terão de participar. 
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