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Resumo 
 

 Este presente trabalho busca trazer a discussão sobre o novo processo 

de globalização agora pautado na exportação de serviços. Será apresentada 

inicialmente uma discussão acerca de globalização através da lente de diversos 

teóricos ligados ao assunto. A seguir, a evolução no mercado internacional de 

mercadorias, e posteriormente será trazida à discussão o comércio de serviços, 

o mercado de TI Outsourcing e por fim um estudo de caso sobre o mercado TI 

Outsourcing na Ucrânia.  

Neste estudo sobre o caso da Ucrânia será trazida a relevância deste tipo 

de serviço para o país e os fatores competitivos que o mesmo possui para ser 

relevante no comércio exterior. Mediante os fatos abordados, serão trazidos 

dados ligados à evolução do comércio internacional, com maior ênfase em 

serviços. A pesquisa será alicerçada em gráficos e séries históricas que tragam 

uma sustentação à argumentação proposta que visa compreender o 

posicionamento da Ucrânia neste novo arranjo do mercado de serviços. 

 

 Palavras-Chave: Globalização, Comércio Exterior, Globalização de 

Serviços, TI Outsourcing, Ucrânia. 
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1. Introdução 
 

 Ao pensar na evolução do comércio internacional, o conceito de 

competitividade é fundamental para sua compreensão. Cada país usa de suas 

caraterísticas e virtudes para maximizar suas vantagens e obter ganhos no 

mercado internacional a partir disso. A globalização traz muita discussão sobre 

como ela atua e quais as suas consequências para a sociedade atual e para a 

forma que as empresas moldam suas operações. 

 Evoluções técnico científicas permitiram que pudéssemos adentrar em 

uma nova realidade globalizada. As cadeias de produção se tornaram globais 

com a redução dos custos de transporte e a comunicação se tornou facilitada 

por meio da internet. Temos empresas com fábricas fora de seu país de origem, 

e temos acesso a produtos com toda a sua produção fragmentada em diferentes 

países e com preços altamente competitivos. 

 A Globalização da produção já se tornou uma realidade e dividiu os países 

de acordo com seus fatores competitivos na produção de uma mercadoria. A 

cadeia global de valor trouxe resultados na redução dos custos para a produção 

de mercadorias. Por outro lado, causou uma debandada de fábricas de países 

onde os custos de produção eram tidos como altos como foi é o caso dos EUA, 

onde os custos eram considerados altos para as indústrias e as movendo para 

locais como a China, consequentemente gerando desemprego. 

 Um movimento crescente de descentralização hoje também ocorre em 

outra parte do comércio internacional, no comércio de serviços. A facilitação do 

trabalho remoto, aliado a um grande interesse em reduzir custos operacionais 

moveu empresas a buscarem serviços para além de suas fronteiras. Há diversos 

prós e contras nesse processo decisório, mas é notável o esforço das provedoras 

de serviço em reduzir tal barreira. Há um desenrolar no mercado de trabalho em 

países ricos e traz consequências também aos países provedores de serviços. 

Cabe pensar que os avanços tecnológicos evoluem hoje numa velocidade mais 

rápida que no passado, em uma forma de progressão geométrica, e com isso as 
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transformações ocorrem mais rápido do que as pessoas percebem (BALDWIN, 

2018). 

 Como objeto de análise, este seguinte trabalho traz a Ucrânia e seu 

mercado de TI Outsourcing. Seus Serviços de Tecnologia da Informação hoje 

servem a empresas de todo o mundo por sua relação custo benefício. Será 

trazido os fatores competitivos que justificam a Ucrânia como um mercado 

atrativo e como esta dinâmica cria uma influência dentro do país. 

 

2. Visões Acerca da Globalização 
 

Os avanços nos quais o mundo passa são um ponto de análise importante 

na área acadêmica. O novo mundo capitalista, junto com o avanço tecnológico 

tornou as relações exteriores muito mais do que internacionais, isto é, não 

apenas mais entre nações. Atualmente, a sociedade e outros atores 

transnacionais tem um poder de ação que molda a realidade em que vivemos. A 

Globalização torna-se uma realidade a ser analisada e estudada. Isto é o que os 

autores Friedman, Scholte, Levitt, Woods e Robinson analisam e argumentam 

em seus textos. A Globalização passou a ser um foco de estudo e de 

compreensão que abre margem para muitas discussões.  

Theodore Levitt (1983) em sua obra Globalization of Markets cria uma 

abordagem sobre a globalização ligada ao novo momento do capitalismo, o foco 

é menor na globalização em si, e possui uma observação maior sobre como o 

capitalismo se alterou. O vetor para essa mudança para Levitt é a tecnologia. A 

tecnologia hoje em dia se tornou algo acessível para a grande massa 

populacional, como Levitt diz “Proletarianized”. Acesso a redes sociais 

globalizadas, a facilidade de se ter contato com pessoas, filmes, vídeos, 

programas em todo o mundo torna as fronteiras cada vez menores.  

 Com essa redução de fronteiras, os desejos das pessoas passam a ser 

homogeneizados. O desejo é a parte elementar para o consumo, e a partir de 
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agora, pessoas de todo o mundo possuem os mesmos desejos, pois eles são 

influenciados em uma escala global. Há uma força padronizadora crescente.  

Hoje em dia no âmbito internacional há corporações globais e 

multinacionais. As corporações multinacionais estão a tentar se tornar globais 

nesse momento. Multinacionais se adaptam aos mercados nacionais, enquanto 

Corporações Globais se sobrepõem a camada internacional. Empresas globais 

são capazes de criar o desejo. A Coca-Cola, por exemplo, vende seu produto de 

forma igual em todos os seus mercados. O desejo pelo produto é padronizado 

em todo o mundo, portanto, sobrepondo as particularidades de cada Estado. 

Portanto, Levitt mostra que esta redução de fronteiras torna os gostos e 

desejos no mundo cada vez mais um só. Os países perdem mindsets e gostos 

territoriais e os abre para um âmbito mundial. As empresas deixam de se moldar 

ao público e sim moldam o próprio público. 

O título da obra The World is Flat de Thomas Friedman (2005) já se 

relaciona diretamente com o que Levitt afirma ao ponto que tem como desejo 

criar uma ideia de que o mundo está se tornando plano pois as distâncias entre 

os povos estão sendo encurtadas. A Globalização para Friedman se divide em 

3 momentos. As transformações na globalização ocorrem após acontecimentos 

históricos que alteram antigos formatos surgem.  

A primeira fase começa em 1492, no período das Grandes Navegações. 

As grandes navegações se tornaram um momento fundamental para a 

globalização por ser o momento que se consegue a espécie humana ocupar todo 

o globo. Ter um conhecimento maior da Terra. O segundo estágio começa por 

volta de 1800, com a Revolução Industrial. Uma revolução na forma de produzir 

tornou a produção muito mais eficiente e globalizada. O terceiro momento, este 

que segue até os dias de hoje, é graças a revolução dos navegadores online, 

isto é, o acesso à Internet. 

O autor apresenta diversos aplanadores que são os causadores de esses 

avanços e revoluções desta terceira e última fase. Este são a queda do muro de 

Berlim, a Netscape de acesso ao grande público, a sistematização dos fluxos de 

trabalho, o open sourcing, o outsourcing, offshoring, encadeamento de 

abastecimento, insourcing, in-forming e esteroides. 
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 Estas evoluções indicam para uma convergência. Criam-se redes de 

cooperação pelo mundo. Hoje em dia, antigos fatores que poderiam gerar um 

afastamento entre nações não é mais um empecilho. Friedman afirma que o 

espaço virtual se tornou uma nova dimensão social. Hoje em dia acidentes 

geográficos e distâncias físicas não são levadas mais em conta, pois há cabos 

de fibra que conectam todo o mundo via Internet. “The earth is round, but for 

most purposes it’s sensible to treat it as flat.”, neste trecho ele quer indicar que 

esses encurtamentos tornam a terra planificada, sem grandes distanciamentos.  

O Estado está sempre em busca de controlar a informação, mas a Internet 

é um espaço privado em um âmbito global que ele não possui controle. O 

encontro entre Estado e Internet, portanto, se torna conflitoso e problemático. E 

isto faz com que o Estado perca sua força. “In the future, globalization is going 

to be increasingly driven by the individuals who understand the flat world, adapt 

themselves quickly to its processes and technologies”. Ambos Levitt e Friedman 

mostram um olhar para a tecnologia de forma celebratória, para eles, isso é tido 

como algo revolucionário e positivo. 

 Já Woods (1996) traz uma visão crítica do capitalismo em sua abordagem, 

indo contra o que os autores liberais anteriormente apresentam. A atividade 

capitalista é uma atividade que inclui um acúmulo, não é natural, ela é uma 

construção humana. A autora afirma que o capitalismo precisa ser construído 

socialmente e politicamente para se manter.  

A tecnologia é capaz de promover uma descentralização das relações de 

trabalho. Há um modo de acumulação flexível. Com isso, indo contra Levitt e 

Friedman, ela não acredita que a tecnologia vai mudar as leis do movimento. A 

tecnologia não altera o capitalismo da forma que ele é. O conceito de 

Globalização para ela é fraco, pois o capital se universaliza, mas não se 

globaliza. Woods afirma que a Globalização é relacionada ao espaço no Globo. 

Universalização é o termo que ela usa, pois, o capitalismo não fica apenas no 

macro, ele se permeia em partes do indivíduo. Ele deixa de se limitar apenas a 

parte física. O capitalismo, portanto, se permeia em dimensões da vida 

Robinson (2004) por outro lado discorda de Woods, ao ponto que afirma 

que a Globalização é uma nova fase do Capitalismo. O processo civilizatório 
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transnacionaliza as forças na sociedade civil. Nos anos 90 pós fim da URSS, o 

Consenso de Washington propôs diversas privatizações e com um planejamento 

de criar instituições que pudessem consolidar um novo momento, com o capital 

transnacionalizado, como o FMI e o Banco Mundial. 

A partir desse momento, atrair investimentos se torna também um plano 

de Governo. A transnacionalização da Sociedade Civil também acontece e se 

torna um vetor para essa transnacionalização dos Estados. Nesse sentido, ele 

se conecta com Levitt, ao dizer que os interesses e influências atualmente não 

são mais apenas internos mais. O Estado é agora um fantoche para operar 

interesses da Sociedade Civil, a essência de Estado como um bloco coeso e 

totalmente independente deixa de existir. O Planeta está todo conectado entre 

Estados e Instituições supranacionais. 

Scholte (2002), por sua vez, traz a Globalização como objeto de análise. 

Já em seu título ele questiona as definições anteriores de Globalização. Nesse 

sentido, ela vai contra o que Robinson, Levitt e Friedman pensam. What is 

Globalization traz a ideia de que a Globalização não é necessariamente 

capitalista, e na verdade, o capitalismo é uma dimensão da Globalização.  

A Globalização age como uma espacialização, espaços esses como 

produtos sociais, isto é, construídos socialmente. Os espaços passam a ser 

transformados por conta dessa ação globalizante, o Planeta se torna 

socialmente produzido enquanto espaço sendo manejado como um só lugar. 

Enquanto isso, os Estados são vistos como unidades com soberania e 

nacionalidade, e as suas fronteiras são também uma forma de organização 

política, sendo capazes de controlar os fluxos. Os Estados não deixam de ser 

importantes com a globalização.  

Portanto, é possível observar que a Globalização é um assunto que traz 

diversas abordagens, com algumas discordâncias. Porém, é claro para todos os 

autores que o mundo está mudando constantemente devido a evoluções 

promovidas pela nossa sociedade. O novo molde do capitalismo, agora com o 

capital trans nacionalizado tornam o mundo mais conectado. Junto a isso, a 

Internet conecta os povos do mundo todo sem levar em conta distâncias. A 

globalização se mostra como uma realidade crescente, e cabe ao Estados e a 
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Sociedade se adaptarem para tornarem parte deste novo sistema que está se 

desenvolvendo. 

3. A Globalização da Produção 
 

Ao trazer à nossa mente o que é globalização, muitos de nós pensamos 

em um fluxo de mercadorias, de pessoas e no mundo conectado à internet. 

Todos estes aspectos estão corretos ao pensar na primeira grande onda de 

globalização da produção e da abertura das fronteiras comerciais. 

Países possuem vantagens competitivas em setores específicos de 

acordo com suas características e custos locais. Estas vantagens irão definir 

suas capacidades de competir no mercado internacional, onde há produtores de 

todo o mundo capazes de oferecer seus insumos competindo pela demanda 

global. É baseado neste princípio que o modelo de comércio internacional de 

Heckscher-Ohlin enfatiza a relação entre a dotação de recursos e a vantagem 

comparativa de cada país. Sua diretriz é fortemente comprovada por ao 

constatar que países tendem a exportar bens cuja produção faça uso intensivo 

dos seus fatores mais abundantes (WORLD BANK, 1995). 

Hoje, pensando nestes ganhos competitivos de cada localidade, muitas 

empresas passaram a alocar suas indústrias em países onde os custos para a 

produção são menores. “As empresas reestruturam-se geograficamente, 

visando à competição em nível mundial, procurando as vantagens comparativas 

de cada país” (KON, 1999). 

Pensando pelo outro lado, isto gerou uma onda de desemprego nos 

países os quais as grandes empresas passaram a encerrar suas operações. Um 

grande exemplo disso são os EUA, onde cidades industriais como Detroit 

perderam significativamente sua fonte de geração de emprego. Com isso, o 

aumento do desemprego, atrelado ao aumento da violência e o esvaziamento da 

cidade se tornaram uma realidade. Através de um discurso pensado em atrair de 

volta estas indústrias norte-americanas que instalaram suas indústrias fora do 

país, o presidente Donald Trump atraiu um forte apoio da população. 
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We have a lot to overcome in our country, especially the fact that our 

jobs are being taken away from us and going to other places (…) It's 

happening right here in Michigan (...) In this new future, millions of 

workers on the sidelines will return to the workforce and if I'm not 

elected president, that will never happen. (TRUMP, 2016). 

 

 Esse movimento de retomada das indústrias segue sendo muito 

dificultado por conta de diversos fatores ligado aos custos de produção de 

cada localidade. Frear essa tendência se mostra difícil e desafiador para o 

Estado. 

 

Gráfico 1: Volume Global das Exportações 1950-2018 (em Bilhões de Dólares) 

 

 

          Fonte: Statista 

 Como pode se observar no gráfico acima, é a partir da década de 80 que 

se configura uma nova etapa, mais avançada e veloz, de transformações 

tecnológicas e de acumulação financeira, intensificando a internacionalização da 

vida econômica, social, cultural e política. 
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4. O Comércio de Serviços 
 

É no gancho da atual globalização como redutor de fronteiras que Richard 

Baldwin (2018) traz uma nova visão de globalização. Para Baldwin (2018), 

estamos vivendo uma nova globalização, mas que as pessoas ainda não 

perceberam. Para o autor, a globalização do futuro é pautada sobre o que 

fazemos, e não sobre o que produzimos. Com esta frase, Baldwin quer trazer 

que a nova globalização é sobre serviços, enquanto a anterior era sobre 

mercadorias. Mas afinal, este futuro deve nos gerar entusiasmo, ou 

preocupação? 

 Antes de iniciar esta discussão, é importante ressaltar que sempre houve 

comércio internacional de serviços. A tecnologia, entretanto, serviu como um 

catalizador deste comércio, uma vez que a internet conectou pessoas a distância 

de maneira que antes não era possível com a mesma eficiência. 

 Assim como na produção de mercadorias, a exportação de serviços 

cresceu exponencialmente neste século. Isto foi um movimento natural, 

considerando um avanço tecnológico que permitiu uma integração entre 

mercados antes distantes. 

Gráfico 2: Exportação Global de Serviços (Em Trilhões de Dólares) 
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         Fonte World Bank 

  

 Como o gráfico acima indica, a exportação de serviços está em 

crescimento desde 2004 devido a esta melhora na tecnologia e no aumento da 

globalização. No ano de 2009, entretanto, devido à crise ocorrida neste ano o 

crescimento sofre um abalo. Em 2015 há também uma sensível queda que é 

rapidamente contornada. Após a recuperação dos países, as exportações 

voltaram a crescer e ao final desta série histórica (2004-2018) este setor mais do 

que duplicou devido a este movimento natural de maior integração comercial 

entre os países. 

 Na visão de Baldwin (2018), é um movimento natural que este fator cresça 

exponencialmente. Um ponto que o autor levanta para corroborar sua tese é a 

de que o avanço tecnológico também cresce em uma progressão geométrica. 

Isto é, mais avanços tecnológicos permitem que os próximos avanços 

aconteçam mais rapidamente e deste modo, a curva tecnológica se torna uma 

força incontrolável e da mesma forma será o crescimento do mercado de 

serviços. Cada vez mais as forças tecnológicas abrem margem para mais 

serviços serem efetuados remotamente, e com isto, o valor em exportações 

cresce. 

 A possibilidade de trabalho remoto hoje em dia já é uma realidade para 

muitas empresas e para serviços onde a presença física não é mais tida como 

imprescindível para a execução do trabalho. Numa conjuntura onde a grande 

parte dos trabalhadores fazem seus trabalhos em computadores e a gestão de 

dados é feita virtualmente, a presença no mesmo ambiente passa a ser cada vez 

menos imprescindível. 

 Ao pensar como um gerente de empresa, este processo tende a ser 

lucrativo por reduzir os custos de manter um funcionário presencialmente. Com 

a possibilidade de terceirização, um empregador pode contratar um prestador de 

serviço no formato de “freelancer” para uma necessidade ou função necessária 

no momento para a empresa, ou até mesmo como um parceiro fixo da empresa. 

Caso este serviço posteriormente deixe de ser fundamental, ou a capacidade 

daquele profissional não seja dentro do que a empresa busca no momento, ela 
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possui a condição de se desvincular e buscar um novo profissional sem grandes 

custos operacionais. 

 

Gráfico 3: Divisão do Trabalho nos EUA 

 

          Fonte: OCDE 

 

 Trazendo dados ligados a divisão do trabalho nos EUA como um exemplo, 

é possível observar como o setor de serviços é determinante na geração de 

empregos na economia interna. Considerar a terceirização para outros países 

de parte destes serviços já geraria um grande problema ao levar em conta a 

quantidade de pessoas que perderiam suas funções ou sofreriam uma 

desvalorização na sua força de trabalho (BALDWIN, 2018). 

 Junto a este movimento de terceirização, é preciso levar em conta a 

mecanização do trabalho que também corre na mesma direção, reduzindo os 

custos das empresas em manter um empregador, mas por outro lado gerando 

mais desempregos. Portanto, para além da eliminação de empregos por meio de 

máquinas com Inteligência Artificial, a concorrência global se torna também um 

fator para os trabalhadores de países onde os salários tendem a ser altos. 

 



16 
 

5. Mercado de TI Outsourcing 
 

 Na definição do dicionário Cambridge, em tradução livre, o termo 

outsourcing é informado como “o processo de pagamento para ter parte do 

trabalho de uma empresa feito por outra empresa”. Dessa forma, ele se 

caracteriza por um processo em B2B que visa integrar empresas prestadoras de 

serviços às operações de uma empresa cliente.  

 Dentre as principais missões de uma empresa, estão gerar lucros e 

reduzir de custos. Os gerentes empresariais maduros sabem que a melhor 

maneira de economizar custos é aumentar a produtividade dos funcionários da 

unidade. A estrutura interna da empresa moderna é a combinação de logística, 

pessoas, capital e informações e trabalham em estreita colaboração entre si, 

para garantir o funcionamento eficaz da empresa (XI; XU; TODO; 2013). O 

sistema de TI de uma empresa desempenhando um papel cada vez mais 

importante na operação interna da empresa (XI; XU; TODO; 2013).  

Por outro lado, este tipo de decisão ainda traz algumas contrapartidas às 

empresas contratantes, uma vez que há diferenças no procedimento feito 

internamente e um procedimento feito de maneira remota por uma empresa 

diferente. 

 

5.1 As Vantagens do Outsourcing em TI 
  

 É possível analisar como pontos positivos do Outsourcing em TI de 

maneira muito parecida com a que se analisa terceirizações de maneira geral. 

Foca-se na redução de custos e alocação de tempo e esforços em operações 

mais fundamentais para a empresa. 

 

1 – Redução de Custos: O principal argumento sempre é a vantagem 

nos custos operacionais. Os contratantes da terceirização podem reduzir seus 

custos de capital reduzindo a quantidade de equipamentos (como servidores, 
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custos de software, desktops, etc.) necessários para manter seus sistemas de 

informação funcionando sem problemas ou necessário para implantar novas 

soluções de TI. 

2 – Economia na folha salarial: Custa-se tempo e dinheiro para 

encontrar, contratar e treinar toda uma equipe de TI interna, além dos gastos 

internos com a compra de computadores e com estrutura para abarcar este 

setor. Prestadoras de serviço de TI, por se tratarem de empresas focadas nesse 

setor, contratam as pessoas certas e as mantém treinadas de acordo com a 

tecnologia mais atual e relevante.  

As empresas de TI investem uma quantidade significativa de tempo e 

dinheiro para garantir que seus conhecimentos técnicos sejam completos e 

atualizados. Com isso, a empresa contratante deixa de precisar investir neste 

setor. E por fim, todas as responsabilidades trabalhistas e legais ficam por conta 

desta provedora de serviços, uma vez que ela é a responsável pelo profissional. 

3 – Velocidade para iniciar novos projetos: O início de novos projetos 

de TI pode levar semanas ou meses para ser concluído. Gerir internamente, 

entre contratar e treinar seu pessoal e determinar as necessidades de hardware 

ou software, além de adquirir todos os recursos necessários. Os provedores de 

serviços de TI têm conhecimento, experiência e recursos para iniciar novos 

projetos imediatamente. 

4 – Equiparar empresas de diferentes tamanhos: Para empresas 

maiores há uma vantagem considerável quando trata-se de recursos pode ser 

difícil para empresas menores que correspondam ao suporte interno e à infra-

estrutura de TI dessas empresas maiores. A terceirização de TI significa para 

pequenas empresas ter o mesmo nível de eficiência, conhecimento e 

confiabilidade que grandes empresas. 

5 – Equiparar empresas de diferentes tamanhos: A tecnologia hoje 

muda muito rapidamente, então quando a tecnologia não é a área de 

especialização da empresa, fornecedores de terceirização são mais qualificados 

e equipados para se adaptar a essas mudanças. Se atualizar e tentar novos 

métodos geram custos e essa empresa terceirizada poderia assumir e gerenciar 

os riscos que surgem com eles. 
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Gráfico 4: Fatores para a Contratação de um Serviço de TI Outsourcing 

 

        Fonte: (Xi; Xu; Todo, 2013)  

 As maiores razões para optar por este serviço remoto são as reduções 

em custos e descentralização das atividades não fundamentais do negócio. Para 

contratantes deste tipo, um preço competitivo, integrado a um projeto bem 

montado são razões interessantes para se buscar essa terceirização (XI; XU; 

TODO, 2013). 

 

Gráfico 5: Exportações Globais de Serviços de ICT (em Bilhões de Dólares) 

   

         Fonte: OCDE 
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 Conforme dados da OCDE, a exportação de Information and 

Communications Technology (ICT) cresceu fortemente neste século como um 

movimento natural da globalização e os avanços tecnológicos. No ano de 2017, 

último dado divulgado pela OCDE, a exportação destes serviços ultrapassou 500 

bilhões de dólares.  

Este vertiginoso aumento se justifica com os avanços tecnológicos que 

permitem que os computadores e a internet passaram a se tornar cada vez mais 

acessíveis e importantes na rotina de trabalho das empresas. Dentro do escopo 

de ICT, abarca desenvolvimento em tecnologia e em comunicação, um 

movimento que foi presente na revolução informacional do início do século XXI 

e que tende a seguir em constante evolução.  

Para decidir pelo outsourcing, é fundamental levar em conta os riscos e 

as possíveis desvantagens também. Como fator negativo, deve-se levar em 

conta a distância que dificulta a comunicação. Outro ponto é que apesar da 

descentralização tender a reduzir os custos operacionais, pode dificultar a 

empresa em definir estratégias e implementar projetos. Cabe pensar também 

nas questões ligadas ao fuso horário diferente e disparidades culturais no modo 

de trabalho que podem ser dificultadores (MEEHAN, 2017?).  

Dentre os riscos, deve-se ponderar que caso haja uma quebra no acordo 

com uma empresa que fornece serviços, informações internas que podem ter 

caráter confidencial foram abertas à terceiros e isto pode ser uma possível 

ameaça aos seus negócios. Diversos serviços possuem restrições que impedem 

que sejam terceirizados, mas às operações fora do escopo principal de uma 

empresa, este movimento já cria forma e tende a seguir crescendo. Levando em 

conta os riscos, esta é uma decisão muito importante para a empresa, e a 

escolha da provedora de serviços é decisiva. 
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Gráfico 6: Valor à hora por País da Mão de Obra de TI Outsourcing 

 

         Fonte: Statista 

 
 Conforme dito ao decorrer do texto, o valor da mão de obra é um fator 

decisivo para o processo decisório para o outsourcing. Empresas norte-

americanas, escandinavas e de outras regiões onde os salários tendem a ser 

altos e a moeda forte, há o interesse em buscar o outsourcing como forma de 

reduzir custos. A nível de comparação, conforme o gráfico acima mostra, o valor 

por hora de um desenvolvedor nos EUA tende a ser três vezes maior que no 

Leste Europeu. 

 Os valores em dólares para serviços de TI no Leste Europeu e Índia 

principalmente são altamente competitivos e atraem empresas destes países 

onde a mão de obra é mais cara. Isto gera um movimento de redução de 

demanda nestes países ricos (BALDWIN, 2018). Este esvaziamento tende a 

gerar desempregos e uma redução natural no preço do serviço e em salários 

destas regiões. Assim como houve o mesmo movimento com indústrias no 

passado, esta é uma realidade também nos serviços de TI Outsourcing. A 

diferença cambial é um fator decisivo, levando em conta a desvalorização da 

moeda em países do Leste Europeu fora da zona do Euro e também na Índia. 
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Os custos operacionais passam a serem menores e desse modo exportar 

serviços e receber pagamentos em Dólares Americanos passa a ser altamente 

atrativo e um foco para estes países. 

 

6. Estudo de Caso: O TI Outsourcing na 
Ucrânia 
 

 Com o colapso do sistema soviético em 1990, no ano seguinte devido a 

pressões, foi feito um referendo que resultou na proclamação da independência 

da Ucrânia. Em seus primeiros anos fora do controle da União Soviética, a 

inflação e recessão foram fortes e causaram uma perda de 60% de seu PIB entre 

1991 e 1999, e o país sofreu com 5 dígitos nas taxas de inflação (WORLD BANK, 

2008).  O processo de estabilização econômica iniciou-se apenas a partir do final 

dessa década e parte disso foi graças a introdução da nova constituição, em 

1996. Nesta nova regulação do país, ficou instituído um sistema de república 

semi presidencial e trouxe maior estabilidade política ao país (WINES, 2002). 

Junto a isso, entrou em circulação no país também em 1996 a sua nova moeda, 

a Hryvnia, que segue em circulação até os dias de hoje. 

A crise econômica de 2008 colocou os negócios no desafio de se 

manterem economicamente saudáveis. Como resultado, empresas de todos os 

tamanhos começaram a procurar mais maneiras de reduzir seus gastos e 

aumentar seus lucros. A Ucrânia estava entre os países que sofreram da crise 

financeira. Muitas fábricas e empresas perderam seus clientes à medida que os 

preços caíram e a concorrência aumentou (STERN, 2009). A terceirização para 

a Ucrânia foi uma das maneiras do país gerar uma suficiência econômica. Esta 

visão focada na terceirização para o mercado externo, com empresas 

interessadas em reduzir custos operacionais, gera o desenvolvimento do 

mercado de TI na Ucrânia. Hoje em dia é a mais esfera desenvolvida em 

comparação com outros segmentos do país. 
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Um momento importante para a história do país ocorreu em 2014, o 

chamado Euromaidan. Este foi um movimento de protesto em massa na Ucrânia 

que começou em 21 de novembro de 2013 e encerrado em 22 de fevereiro de 

2014, quando o presidente ucraniano, Viktor Yanuvovych, fugiu do país. 

Aproximadamente 100 manifestantes e 17 tropas da polícia e do governo foram 

mortos durante a manifestação (YEKELCHYK, 2015). O movimento de protesto 

deu início a uma série de eventos que afetou severamente relações tensas entre 

o Ocidente e a Rússia (SHVEDA; JOUNG, 2015). Após a expulsão de 

Yanukovych, a Rússia anexou a península do Mar Negro da Crimeia e prestou 

apoio econômico, político e militar a separatistas armados e milícias na região 

oriental de Donbas, na Ucrânia. A UE e os EUA responderam com sanções 

contra bancos e líderes políticos russos (SHVEDA; JOUNG, 2015). 

Após a revolução de Euromaidan em 2014, a comunidade de TI se 

mobilizou, tendo inclusive empreendedores de TI iniciando carreiras políticas. 

Enquanto isso, lobby e iniciativas cívicas floresceram (TRAKHT, 2016). Seis 

Clusters de TI foram formados em Lviv, Odessa, Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk 

e Lutsk para promover o desenvolvimento, enquanto a fundação BrainBasket, 

uma iniciativa sem fins lucrativos, iniciou grandes planos de treinamento de TI 

para estudantes, recém-formados e profissionais que procuram mudar 

indústrias. Muita pressão foi colocada sobre as autoridades para se tornarem 

mais responsáveis - uma meta que foi parcialmente alcançada através de várias 

iniciativas de governo eletrônico - reformar os sistemas legais e tributários, 

combater corrupção, pôr fim aos métodos arbitrários da administração e 

modernizar o sistema educacional (TRAKHT, 2016). Este movimento trouxe uma 

maior confiança ao ecossistema ucraniano de negócios e pôde unir o setor a ter 

uma atuação política que antes não ocorria. Isto deu força às mudanças 

estruturais dentro país que pudessem tornar o ambiente mais favorável à atração 

de negócios. Hoje, o Governo parece bem ciente da importância do setor de TI 

para a modernização do país e a sua integração global, mas ainda há muito a 

ser feito para concretizar o atual esforço de reforma. 

A Ucrânia é considerada, por conta da sua grande produção agrícola o 

"celeiro da Europa". No ano de 2011, o país se posicionava como o terceiro maior 

exportador de grãos do mundo, com uma safra muito relevante em toda a Europa 
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(WTO, 2014). A Ucrânia tida como uma das dez regiões mais atraentes para a 

compra de terras agrícolas no mundo (WTO, 2014). Além disso, tem um setor de 

manufatura bem desenvolvido, especialmente na área de aeronáutica e de 

equipamentos industriais. Entretanto, é do interesse do país desenvolver uma 

maior diversificação da sua produção. É neste caminho que o TI Outsourcing 

ganha força dentro do país e apoio governamental para seu crescimento. 

 

 6.1 Mercado em Números 
 

De acordo com diferentes estimativas, as estatísticas mostram que se 

espera até o final de 2020, o número de mão-de-obra de engenharia de software 

chegue até 200.000. A Ucrânia ocupa o 5º lugar entre os 25 principais 

exportadores de serviços de TI. Por exemplo, em 2017 o valor da exportação de 

serviços de ICT (Tecnologia da Informação e Comunicação) atingiu cerca de 

US$ 6,90 bilhões (ATLAS HARVARD, 2018). Este número torna este o maior 

serviço exportado no país, sendo responsável por 48,69% do PIB de Serviços e 

11.76% das exportações totais conforme o gráfico abaixo mostra (ATLAS 

HARVARD, 2018). 

Gráfico 7: Exportação de Serviços da Ucrânia em 2017 

 

       Fonte: Atlas Harvard (2018) 
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O país possui acima de 100 subsidiárias de pesquisa e desenvolvimento 

de empresas globais. Eles estão envolvidos na indústria de software, jogos, 

comércio eletrônico e telecomunicações. Por exemplo, subsidiárias de grandes 

empresas internacionais como Microsoft, Apple, IBM, Siemens, Samsung entre 

outras empresas localizados na Ucrânia. Existem cerca de 450 instituições de 

ensino no país e muitas delas mantêm programas relacionados à TI (NIX, 2019). 

 

 6.2 Fatores Competitivos 
  6.2.1 Ambiente de Negócios 
 

 Para atrair empresas estrangeiras para o TI Outsourcing Ucraniano, ter 

um ambiente de negócios favorável é fundamental. Conforme este mercado 

cresceu, a pressão do setor para que o Governo Ucraniano torne o país mais 

aberto a negócios era fundamental. Uma melhora neste ambiente tornaria o país 

um exportador cada vez mais competitivo e atrativo. 

 

Gráfico 8: Evolução da Posição da Ucrânia no Doing Business Index 

 

Fonte: NiX 

Através do gráfico acima, é possível observar um movimento de melhora 

neste ambiente de negócios dentro do país. É do interesse do Governo 

Ucraniano tornar o país mais aberto a investimentos de modo a torná-la uma 

economia mais globalizada e mais distante da dependência da Rússia como 
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parceiro comercial principal. Entre 2013 e 2019, o país subiu 66 posições no 

Doing Business Index mostrando um resultado positivo nas ações do país 

visando estabilizar sua economia e abri-la para o comércio exterior. Isto se vê 

positivo ao TI Outsourcing também, uma vez que há empresas de grande porte 

buscando alocar escritórios focados em Pesquisa de Desenvolvimento no 

território ucraniano. Hoje, empresas como Boeing, Aricent, Huawei, Siemens, 

Oracle, Magento, Apple, Microsoft, Deutsche Bank, Skype, eBay e IBM já 

possuem centros de P&D no país e isto traz ganhos ao fomentar o 

desenvolvimento do setor de tecnologia dentro do país (NIX, 2019). 

A Ucrânia ainda tem um caminho a percorrer antes de chegar ao nível dos 

países da Europa Ocidental. Apesar dos obstáculos políticos, o país vem 

decisivamente abrindo caminho para a adesão europeia transformando sua 

legislação e introduzindo reformas importantes para melhorar o ambiente de 

negócios. Há um grande foco na desregulamentação e com isso foram 

cancelados mais de 450 regulamentos. Além disso, se introduziu um sistema 

transparente de reembolso de IVA e uma lei efetiva de privatização. Adotaram-

se leis que reduziam as barreiras para investir no país (DOING BUSINESS 

REPORT, 2018). Outro importante passo para melhorar o clima de negócios foi 

a criação de uma Alta Corte Anticorrupção do Tribunal da Ucrânia no início de 

2019. Para um país que sempre teve altas taxas de corrupção, este foi um 

movimento necessário para dar credibilidade ao Governo. Portanto, é possível 

observar como o Estado está trabalhando em muitas reformas destinadas a 

aumentos os negócios no país. 

Gráfico 9: Série histórica da Inflação da Ucrânia 
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          Fonte: NiX  

 A instabilidade política sempre foi um grande empecilho para o 

desenvolvimento da Ucrânia como o país com ambiente favorável de negócios 

e isto se reflete na moeda e sua inflação. Ainda que para o TI Outsourcing, uma 

maior desvalorização cambial resulte em um maior ganho financeiro (uma vez 

que os pagamentos são feitos em Dólares Americanos) o mesmo traz sinais e 

desconfiança do mercado internacional sobre a capacidade do país se 

estruturar. 

Para além do Outsourcing, a Ucrânia abriga uma ampla gama de 

empresas de empresas de TI de alto nível, incluindo Grammarly, Readdle, 

Jooble, Depositphotos, TemplateMonster, GitLab e outros. O ecossistema de 

startups ucraniano está crescendo com cerca 500 novos empreendedores a 

cada mês (UKRAINE INVEST, 2018). Os investimentos em startups também 

estão crescendo. Em 2017, houve 44 aquisições, com o volume total de 

investimentos de US$ 265 milhões. 

Muitas startups ucranianas se expandiram para os mercados globais e 

mudaram sua sede para os centros de negócios mundiais e o Vale do Silício, 

outras foram adquiridas por gigantes da tecnologia. Por exemplo, o Google 

comprou o Viewdle, enquanto o Looksery foi adquirido pelo Snapchat por cerca 

de US$ 150 milhões. 
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6.2.2 Cultura e Posicionamento 
 

 Dentro do país há um forte apelo pela área de Tecnologia da Informação 

devido à grande oportunidade de receber bons salários e boas projeções de 

carreira. Programadores ucranianos por terem todo o pagamento dos serviços 

em USD, e com as diversas oportunidades de trabalhar em empresas de TI em 

outros destinos na Europa.  

 

Gráfico 10: Salário Médio Mensal de um Desenvolvedor na Ucrânia 

 

          Fonte: Daxx 

 

 Considerando o gráfico acima, é possível observar uma faixa salarial com 

uma grande possibilidade de crescimento. Levando em conta o salário mínimo 

do país de 190 USD (TRADING ECONOMICS, 2020), é possível observar que 

mesmo aos cargos em função Junior, há uma margem salarial confortável. Isto 

torna este setor um grande interesse dos jovens estudantes como perspectiva 

de carreira. Comparando aos EUA, o salário mínimo mensal ronda em torno de 

1200 USD ao mês (7,25 USD por hora). Para um programador norte-americano, 
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portanto, mesmo em nível básico, a expectativa salarial é muito mais alta por ser 

um serviço que exige uma alta capacitação. 

 

Gráfico 11: Salário Médio Anual de um Desenvolvedor pelo mundo 

 

        Fonte: Daxx (2019) 

 

 Levando em conta os salários médios de programadores em países onde 

a renda per capita é superior, é perceptível a disparidade em relação à Ucrânia, 

e é nessa distância que o mercado de TI Outsourcing na Ucrânia encontra 

vantagens. 

Um ponto relevante é que a margem salarial se altera de acordo com o 

conhecimento de linguagem que o desenvolvedor possui pautada em oferta e 

demanda. Portanto, é importante que o profissional seja capaz de estar sempre 

se atualizando às tecnologias mais atuais e demandadas para se manter 

competitivo e bem avaliado. Os desenvolvedores de software ucranianos são 

especializados em diversas tecnologias, sendo Java (17,8%), C# (14%), 

JavaScript (17,7%), PHP (12%) e Python (10,9%) as linguagens de programação 

mais populares para uso principal (Dou.ua, 2019). 
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Gráfico 12: Razões Principais para Desenvolvedores na Ucrânia optarem por TI 

 

Fonte: dou.ua 

 As principais razões para profissionais ucranianos seguirem esta área são 

os altos salários, interesse em tecnologia, perspectiva de crescimento e a 

possibilidade de horários flexíveis. Para este mercado há também a 

oportunidade de se mudar para outros países, uma vez que esta é uma demanda 

crescente para além da Ucrânia, e ter a capacidade de se comunicar em inglês 

neste mercado é tido como suficiente. Portanto, além das boas condições 

salariais dentro do país, há também a possibilidade de mudança para outros 

países como Alemanha, Reino Unido, países escandinavos, entre outros. 

Gráfico 13: Distâncias de Avião de Kyiv e Cidades Importantes na Europa 
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Fonte: Amoniac  

 Como fator competitivo para a Ucrânia, ter um fuso horário próximo da 

Europa Ocidental, e uma curta distância geográfica contam como forte 

argumento para o Outsourcing na Ucrânia. Para empresas de outras localidades 

da Europa, ter essa facilitada logística, atrelada a um ótimo preço são 

interessantes em comparação com a possibilidade de promover o outsourcing 

em outros continentes. 

Para contratantes, ter essa possibilidade de ir presencialmente para a 

empresa contratada é um fator relevante e para cidades ucranianas que são 

polos no Outsourcing como Kyiv, Lviv e Kharkiv, a logística tende a ser facilitada 

por conta da proximidade geográfica, facilitação relacionada ao visto e por serem 

cidades com aeroportos que recebem voos com poucas escalas. Para residentes 

norte-americanos e da Área Schengen, não há necessidade de visto para entrar 

na Ucrânia, e por isso há uma certa facilidade de deslocamento para o país. É 

do interesse do país ter um ambiente de negócios favorável para países da União 

Européia, e através de ações deste tipo, há um forte movimento para tal. 

 

Gráfico 14: Velocidade Média de Internet por País na Europa (em kbps) 

 

          Fonte: NiX 

A vantagem da conexão de Internet na Europa também pode ser 

considerada como um fator competitivo. A infraestrutura do país, ainda que não 
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seja um destaque dentro do continente europeu, é superior aos países 

concorrentes em custo como a Índia.  

É preciso levar em conta que boa parte deste trabalho se dá de maneira 

remota com o contratante do serviço. Com isso, vídeo chamadas são um fator 

relevante e uma melhor conexão e velocidade traz confiabilidade para o serviço. 

É normal que as empresas contratantes façam um follow-up semanal com a 

empresa de outsourcing para acompanhar o projeto por meio de vídeo 

conferências. Essa maior incerteza que se cria para empresas do continente 

asiático e africano se reflete também no fator conexão de internet e dessa forma 

há um argumento positivo para países como Ucrânia, Romênia, Estônia, entre 

outros do Leste Europeu com foco em IT Outsourcing.  

 
6.2.3 Educação 

 

Gráfico 15: Relação Número de Especialistas em TI e Crescimento de Mercado na 

Ucrânia 

 

Fonte: NiX 

 Conforme o mercado de TI cresce no país, a quantidade de especialistas 

cresce no mesmo sentido. Isto mostra o grande potencial de crescimento dentro 
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do país, aliado ao crescimento da demanda pelo Outsourcing em todo o mundo 

devido a processos de redução custos operacionais de empresas. 

 

Gráfico 16: Porcentagem de Graduandos em Matemática, Ciências e Computação 

e Posição no Ranking da Olimpíada Internacional de Matemática. 

 

 

 

 

 

Fonte: Horizon Capital 

O país se destaca pela forte vocação desde o ensino básico para o ensino 

de matemática, atingindo bons números em rankings globais de desempenho. 

Conforme é apresentado acima, o país no ano de 2014 se posicionou na 6ª 

colocação nas Olimpíadas Mundiais de Matemática.  

Se valendo de boa parte da estrutura proveniente da época soviética, 

onde havia um grande investimento em áreas de ciência e tecnologia devido à 

Guerra Fria e seus desdobramentos. A Ucrânia manteve os bons níveis e possui 

até hoje faculdades de referência em áreas de tecnologia. Entre as faculdades 

de topo do país, destacam-se a National Technical University of Ukraine Kyiv 

Polytechnic Institute, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko 

National University of Lviv e Lviv Polytechnic National University. Todas as 4 

possuem graduações em Engenharia e Computação. Conforme o gráfico acima 

apresenta, cerca de 9,8% das graduações na Ucrânia foram relacionadas às 

essas áreas, sendo a maior proporção no Leste Europeu.  
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Gráfico 17: Formação de Profissionais de TI em Números na Ucrânia. 

 

       Fonte: dou.ua 

 A questão do idioma é uma das mais fortes barreiras para a globalização 

dos serviços. Hoje o inglês é fundamental para o estabelecimento de relações 

de trabalho entre países com idiomas distintos. Para o Leste Europeu, com 

ênfase em países da antiga União Soviética, houve uma forte resistência em 

aprender esta língua por questões históricas. Para a nova realidade globalizada 

que estamos inseridos, ter a capacidade de falar o inglês torna o trabalhador 

habilitado a trabalhar com outros países que não falam seu idioma local.  

Hoje, a Ucrânia vem em um grande esforço de desenvolver o inglês na 

população, e principalmente dentro da área de TI. Empresas de Outsourcing 

estão incluindo aulas de inglês para seus funcionários como uma forma de 

aprimorá-los e aumente a atratividade para clientes de outros países que podem 

ter receio com o nível de inglês do país (TRAKHT, 2016).  
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Gráfico 18: Nível de Inglês Entre Especialistas em TI da Ucrânia 

 

        Fonte: dou.ua 

 Conforme o gráfico acima aponta, a maior parte dos especialistas em TI 

da Ucrânia seguem em nível intermediário. Criar uma cultura dentro do setor de 

TI Outsourcing de domínio do inglês é um objetivo dentro do país e vem sendo 

conquistado com o passar dos anos. 

Gráfico 19: Ranking entre Países de Proficiência em Inglês. 

 

Fonte: Education First (2019) 

 



35 
 

 Em relatório feito pela Education First em 2019 listando o nível de 

proficiência de inglês, é possível observar a Ucrânia na 49ª posição, sendo 

considerado um país com baixa proficiência. Neste ranking, o país ocupa a 29ª 

posição entre os 33 países europeus trazidos no estudo. Este fator pesa 

fortemente contra o outsourcing do país e conforme dito anteriormente, é do 

interesse do país mudar esta realidade. Ao comparar com seus concorrentes 

diretos em TI Outsourcing, como Estônia, Romênia, Índia e Polônia, o país se 

posiciona muito abaixo e afasta muitos investidores.  

Richard Baldwin (2018) traz em discussão como contra ponto que hoje os 

sistemas de tradução estão atingindo um nível tão alto e preciso que mesmo 

para profissionais que não dominam o inglês, é possível gerir uma comunicação 

por mensagem de E-mail, por exemplo, em um nível satisfatório e capaz de 

transmitir a mensagem. Há anos atrás, plataformas como Google Tradutor eram 

muito menos efetivas no processo de tradução e materiais. Hoje, graças a 

inteligências artificiais e anos de desenvolvimento da plataforma, podemos 

posicioná-lo como uma plataforma muito mais confiável de tradução de 

materiais. Ter um mecanismo como esse aberto a todo o público e em constante 

evolução aproxima cada vez mais o mundo, que hoje é capaz de ler textos e 

mensagens através desse tipo de tradução instantânea. 

 
6.4 Ucrânia e a nova Globalização  

 
 Dentro deste arranjo atual de globalização de serviços, a Ucrânia se 

posiciona como um mercado atrativo devido aos fatores anteriormente 

mencionados. Países sempre focaram em produzir e comercializar para o 

mercado internacional os produtos em que possui vocação e competitividade. 

Dentro do setor de serviços hoje globalizado, a dinâmica segue este mesmo 

caminho. 

Conforme Richard Baldwin (2018) traz em sua obra, este momento de 

ruptura pode trazer aos países em desenvolvimento uma oportunidade de 

crescer e se desenvolver. Na visão geral, este é um processo para o futuro, mas 
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ele já está presente em setores de tecnologia. Este é um movimento tido como 

imparável, portanto os países que se moldarem a esta realidade focando 

potencializar suas virtudes terão ganhos em detrimento aos países que negarem 

este movimento de globalização de serviços. 

Os fatores competitivos dentro do TI Outsourcing trazem ao país um 

mercado consumidor global que ajuda no crescimento do país e na geração de 

empregos. O país teve a capacidade de organizar suas operações de modo que 

tornasse o ambiente de negócios fosse favorável e competitivo. A diminuição da 

regulação, o investimento em infraestrutura tecnológica e na formação de 

profissionais e o incentivo aos negócios possibilitou ao país adentrar de maneira 

sustentável e rentável. Este tipo de iniciativa quebra uma das grandes barreiras 

existentes ao Outsourcing que é a desconfiança nas operações do país. 

Para o profissional ucraniano do setor de tecnologia da informação, estar 

inserido no mercado internacional é uma forma de obter ganhos maiores e 

abarcar projetos mais variados. Receber os pagamentos em dólares americanos 

é altamente vantajoso pela diferença cambial com a moeda local e, portanto, 

este profissional mais qualificado sempre buscará servir ao mercado 

internacional por considerar mais lucrativo.  

Isto apesar de gerar ganhos ao país, faz com que os melhores 

profissionais desta área deixem de servir ao mercado interno, pois o mesmo 

deixa de ser atrativo (BALDWIN, 2018). Esta contrapartida cria um contexto em 

que as empresas locais não podem usufruir dos serviços dos melhores 

profissionais e não consigam contratá-los. Dessa maneira, pode-se dizer que 

mesmo com os funcionários trabalhando geograficamente dentro do país, há 

uma fuga desta força de trabalho para serviços provenientes do mercado 

externo. 

Portanto, se preparar para uma realidade de globalização dos serviços é 

um diferencial que a Ucrânia teve e hoje obtém ganhos por conta disso. O país 

através disso pôde adentrar ao comércio internacional para além da venda de 

commodities e se posicionou como um polo relevante de formação de 

especialistas em tecnologia e um ambiente favorável para a criação de startups 

e centros de Pesquisa e Desenvolvimento para grandes empresas. 
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7. Considerações Finais 
 

 Desse modo, ter em mente que o movimento de descentralização dos 

serviços é uma realidade é um caminho para buscar se adaptar a ele da melhor 

forma. Neste sentido, assim como houve na globalização da produção, haverá 

países perdendo e outros ganhando espaço neste novo arranjo conforme suas 

capacidades e vantagens comparativas. É importante considerar para além dos 

prós e contras, como se estruturar internamente para obter ganhos e/ou reduzir 

perdas. 

 A tecnologia hoje cresce de um modo mais rápido que a percepção de 

desenvolvimento atinge as pessoas, e é nesse sentido que antecipar as 

mudanças é essencial (BALDWIN, 2018). Países como a Ucrânia hoje 

conseguem se inserir no mercado internacional tecnológico de maneira 

competitiva que sem a globalização dos serviços não seria possível. Hoje, o país 

absorve os prós e contras desse formato de negócios, porém têm méritos em 

buscar maximizar seus fatores competitivos e qualidades da sua força de 

trabalho, tornando-os capazes de atrair empresas a investirem no TI Outsourcing 

local. 

 Por outro lado, deve-se ter em mente que haverá um esvaziamento da 

demanda de serviços em países com uma média salarial mais alta, seja na área 

de TI como em outras que possuem capacidade de serem feitas remotamente 

hoje. Isto abre margem para uma discussão sobre as ações que podem ser feitas 

para proteger estes setores, impedindo que aumente o desemprego. Tentar 

impedir essa mudança por meios governamentais se mostra um esforço 

complicado uma vez que a internet é aberta e livre. 

Portanto, é preciso pensar em formas de tornar esta força de trabalho 

ainda ativa com formas de capacitação e diferenciação ao serviço que hoje vem 

sendo amplamente feito em países com melhor custo-benefício. Baldwin (2018) 

afirma que no curto prazo isto será problemático e disruptivo como outras 

revoluções, mas tendem a serem melhor organizadas no futuro quando são 

melhores assimiladas. 



38 
 

 Pensando no âmbito da Ucrânia, é necessário pensar que o TI 

Outsourcing é uma forma muito atrativa de angariar dinheiro ao país, mas é 

também uma forma de retirar os melhores profissionais do mercado de trabalho 

interno do país. Pensar no TI Outsourcing como uma realidade e buscar adaptar-

se vem sendo a maneira com que o país tem se tornado um case de sucesso. 

 Com isso, ainda há muito espaço para o desenvolvimento de uma maior 

oferta de serviços no âmbito global, mas hoje já é perceptível suas ações e 

possíveis consequências. Cabe aos Estados, empresas e força de trabalho 

pensarem em como se alocarem de maneira eficiente neste novo arranjo. 
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