


Hoje estamos de olho em R$ 100 milhões

Criada por três amigos, a Ci&T,
de Campinas, é a única brasileira

no ranking internacional das melhores
empresas emergentes de tecnologia



—> SUCESSO

Eles ainda não completaram 40 anos, não
sabem o que significa ter uma carteira de trabalho
assinada e saboreiam o gostinho de faturar
dezenas de milhões de reais. Instalados num
dos pólos de tecnologia mais avançados do país,
o Polis, de Campinas, no interior de São Paulo,
os empresários César Gon, 35 anos,
Bruno Guiçardi, 35, e Fernando
Maít, 33, são donos da Ci&T, espe-
cializada em desenvolvimento e ter-
ceirização de aplicações de softwa-
res. A empresa é a única a constar
na recém-publicada lista das estre-
las emergentes na área de tecnologia
da informação, segundo a pesquisa
Trie Global Outsourcing 100, publi-
cada pela revista americana fortune.

Longe de alardear a conquista,
o trio acredita que ganhou respon-
sabilidade e mais um motivo para
insistir na busca contínua pela ex-
celência. A simples presença na co-
biçada lista abre-lhes inúmeras por-
tas no exterior, mas, em contrapar-
tida, exige um nível ainda mais al-
to de eficiência. É esse tipo de de-
safio que eles gostam de enfrentar.
E não é de hoje.

Quando deixaram a
Unicamp, onde se for-
maram em Ciência da
Computação, em mea-
dos dos anos 90, os jo-
vens sabiam que toca-
riam o próprio negócio.
"Éramos ousados e não
escondíamos que pode-
ríamos oferecer melho-
res soluções na área de
tecnologia da informa-
ção do que aquelas
apresentadas pelo mer-
cado", afirma Guiçardi.

no próprio taco que aceitaram de-
senvolver um projeto para a gigante
IBM. Venceram a concorrência e fo-
ram obrigados a correr para abrir
uma empresa. A sede funcionava
num quarto alugado, em uma mo-
desta casa, num bairro afastado de
Campinas, que abrigava três com-
putadores usados. O trio não se im-
portava com a aparência, estava in-
teressado nos resultados. E eles logo
vieram. "Começamos um negócio
em velocidade de cruzeiro e com re-
ceita", diz Guiçardi.

Doze anos depois, dá para comprovar
a competência dos três. A Ci&T fun-
ciona hoje numa área de 1.200 me-
tros quadrados, tem 500 funcioná-
rios e faturou no ano passado R$ 40
milhões, 25% dos quais com nego-

Os três confiavam tanto

cios feitos no exterior. A empresa
mantém seis escritórios no Brasil,
um nos Estados Unidos e uma re-
presentação na Inglaterra. Estrutu-
rando-se para ser um modelo inter-
nacional, a Ci&T presenciou, de
2005 para cá, as exportações de seus
serviços crescerem a uma média de
200% ao ano, segundo os sócios.

"Eles, desde o início, se preparam
para ser os melhores do setor", afir-
ma o professor Roberto Lotufo, dire-
tor executivo da Agência de Inova-
ção da Unicamp. "Buscam continua-
mente descobrir a melhor maneira
para se alcançar o sucesso na área de
tecnologia e estão sempre antenados
com os movimentos mundiais."

Com uma carteira de clientes se-
letos, entre eles IBM, HP, Johnson&
Johnson, Petrobras, Vale do Rio
Doce, Embraer e Yahoo!, a Ci&T

desenvolve uma média
de 150 projetos por ano.
É obra da casa, por
exemplo, o portal que
integra os distribuido-
res da HP na América
Latina, a modernização
do sistema de qualida-
de das refinarias da Pe-
trobras e o site da Na-
tura, através do qual a
empresa se relaciona
com suas mais de
566.000 vendedoras
autónomas, espalhadas
por todo o país. "Tra-
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balhamos para antecipar o futuro,
apostando em processos e sistemas
que só mais tarde se tornarão pa-
drões de mercado", diz Guiçardi.
Para comemorar cada projeto entre-
gue, a equipe cumpre sempre o
mesmo ritual: abre um champanhe
e guarda a rolha, devidamente iden-
tificada com a data e o nome do
cliente, em um grande pote de vidro.
"Para nossa alegria, já renovamos o

pote muitas vezes", declara Guiçardi.
O empresário não esconde, porém,

que antecipar tendências implica
correr riscos. "Muitas vezes, investi-
mos em tecnologias que não empla-
cam", revela. "Perdemos tempo e di-
nheiro, mas ganhamos experiência".
Foi na prática, também, que os só-
cios aprenderam que uma empresa
não cresce rápido e impunemente.
Segundo eles, as mudanças organi-

zacionais sempre foram feitas sem
grandes planejamentos e deram cer-
to, até que esbarraram no tamanho
da estrutura. "Quando atingimos 300
funcionários, subestimamos o im-
pacto que uma alteração de pessoas e
de funções teria sobre os rumos da
Ci&T", diz Guiçardi. "Não fizemos
nenhuma preparação ou treinamen-
to". O resultado foi uma confusão ge-
neralizada, a qual foi, segundo ele,
percebida peloa clientes, provocou
atrasos na entrega dos projetos e
queda na qualidade dos serviços.
"Levamos um ano para pôr ordem na
casa, mas assimilamos a lição".

FILOSOFIA DA EXECUÇÃO
Voltada ao mercado corporativo, a
Ci&T, segundo seus sócios, trabalha
para oferecer aos clientes soluções
sob medida com índices de custos,
prazos e qualidade. "Parece óbvio,
mas no mercado de tecnologia ape-
nas 20% dos projetos contratados
conseguem cumprir essas exigên-
cias", afirma o empresário. "É em
busca destes objetivos que investi-
mos continuamente em métodos e
processos. Somos obstinados por
inovação com qualidade". O resulta-
do dessa busca constante pelo novo
se traduz no recebimento da certifi-
cação CMMI 5 (Capabiiity, Maíurity
Model Integration nível 5), o mais
respeitado padrão de qualidade entre
os fabricantes de software, conquis-
tado por apenas 40 empresas no
mundo. "É justamente esse compro-
metimento em fa/er o melhor que
nos faz afinar cada vez mais nossa
parceria com a Ci&T", declara Fátima
Primati, diretora de TI da MetLife,
empresa de seguros com mais de
5 milhões de clientes no país. "Na
hora de negociar, eles são transpa-
rentes a ponto de recusar um projeto
que não acreditam ser 100% viável".

Para o sócio Fernando Matt, um
dos principais diferenciais da Ci&T
é a disciplina pelo trabalho, somada
à consistência de suas políticas de
gestão de pessoas. "Desde o
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