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Quando John Swainson assumiu o comando da CA - que então ainda se chamava Computer 
Associates -, a situação da companhia, uma das maiores fornecedoras de software dos Estados 
Unidos, não podia ser pior. A empresa estava sob investigação federal e a maior parte dos 
diretores que o antecedera respondia a acusações de fraude, em meio a um escândalo contábil 
de US$ 2,2 bilhões. Para qualquer lugar que se olhasse, havia problemas: a linha de produtos 
estava cheia de lacunas; alguns grandes clientes davam sinais de desconforto e Wall Street fez 
o que é comum nesses casos: deixou as ações da empresa irem à lona.   
 
A chegada de Swainson, no fim de 2004, foi recebida com alívio pelo mercado. Ele passara 26 
anos na IBM, onde fora o principal responsável pelo lançamento de produtos-chave, como o 
programa WebSphere. Quando decidiu ir para a CA, respondia pela área de vendas da divisão 
de software, o negócio mais quente da "Big Blue" nos anos recentes. Havia, porém, uma 
dúvida: a CA não era a IBM e Swainson nunca fora executivo-chefe, ainda mais de uma 
companhia tão problemática. No novo cargo, ele conseguiria repetir o bom desempenho?   
 
Dois anos e meio depois da troca de guarda, a CA ainda não chegou aonde Swainson quer, 
mas o desempenho nesse período parece mostrar que ele está no caminho certo. Desde que 
assumiu o posto, o lucro líquido anual da CA cresceu 307%, saltando dos US$ 39 milhões de 
então para US$ 159 milhões no ano fiscal 2006, encerrado em março do ano passado.   
 
Em Wall Street, o humor está mudando. Há um mês e meio, a CA declarou que vai superar as 
projeções originais de receita para todo o ano, ficando acima dos US$ 3,9 bilhões previstos. Os 
investidores gostaram e os papéis deram o maior salto em quase três anos.   
 
Instalado na suíte presidencial de um hotel de luxo em São Paulo, Swainson vê esses 
resultados como uma evidência de que estava certo ao aceitar o cargo. "A primeira coisa que 
percebi ao entrar na CA é que não faltava cérebro ou inteligência à empresa. A segunda 
impressão é a de que ela não tinha foco suficiente, nem a liderança que merecia", afirma o 
executivo, informal e bem-humorado. Foi em busca dessas duas coisas que ele colocou a 
empresa de cabeça para baixo nos últimos meses.   
 
Para começar, fez um levantamento no portfólio e constatou que existiam muitos produtos, 
mas com uma integração insuficiente entre si. Em 31 anos de existência, a CA fez entre 50 e 
60 aquisições, muitas delas sob uma orientação mais financeira do que estratégica, diz o 
executivo. Para ajustar a área, ele avaliou o que estava bom, descartou o que não prestava e 
partiu para a compra do que faltava. O resultado foram três aquisições maiores - da Concord 
Communications, da Wily Technology e da Niku Corporation -, e mais uma dezena de negócios 
menores.   
 
Dentro de casa, Swainson estabeleceu cinco grandes divisões de negócios e começou a se 
reunir com as equipes de engenheiros para ter certeza de que as tecnologias - próprias e 
adquiridas - funcionariam juntas. Os encontros também foram uma forma de elevar a 
confiança do time, que ficara abalada com o escândalo. "Ainda passo muito tempo com eles", 
diz ele. "Essa é uma companhia baseada na engenharia e, por isso, é importante saber o que 
os engenheiros pensam."   
 
O próximo passo foi rever a estratégia comercial. A CA costumava pagar à sua força de vendas 
comissões baseadas no valor dos contratos, assim que os negócios eram fechados. Swainson 
mudou isso. As gratificações passaram a ser pagas ao longo do período de vigência do acordo, 
numa tentativa de fazer o vendedor preocupar-se com o cliente em todo o ciclo e não apenas 
na hora de vender um produto ou renovar o contrato.   
 
"Tínhamos problemas com as comissões, mas mudamos mais do que isso na área comercial", 
diz Swainson. "A abordagem deixou de estar concentrada no produto e foi reorientada para o 
relacionamento com o cliente. Foi uma mudança dramática."   
 



 
As equipes tiveram de passar por baterias de treinamento para conhecer os produtos que 
começavam a sair da área de desenvolvimento e novas habilidades passaram a ser requeridas. 
Em vez de vender produtos isolados, Swainson queria que a CA oferecesse conjuntos de 
tecnologia, sob medida ao cliente. Para fazer isso, o pessoal de vendas precisou aprender mais 
sobre as atividades de seus usuários e ter uma visão integrada da oferta de produtos e 
serviços da própria CA. Adeus, mundo pequeno da venda isolada.   
 
Nem todos conseguiram acompanhar esses passos. "Reestruturações são sempre complicadas 
e a pior parte é dizer a alguém 'eu não tenho mais um emprego para você'", afirma o 
executivo. "Isso é muito difícil, mas necessário."   
 
Os cortes não foram apenas uma forma de adequar a equipe ao novo perfil da empresa. A CA 
também precisava urgentemente reduzir os custos, o que levou à demissão de 10% de sua 
força de trabalho no mundo, o equivalente a 1,7 mil pessoas. No Brasil, 50 vagas foram 
suprimidas em agosto do ano passado, incluindo executivos da área comercial. A expectativa 
da companhia é obter uma economia global de US$ 200 milhões com a reestruturação.   
 
Uma mudança dessas proporções, porém, têm seu próprio custo. No terceiro trimestre do ano 
fiscal 2007, encerrado em dezembro, a receita da CA atingiu a marca de US$ 1 bilhão, 
superando a expectativa dos analistas, cuja estimativa média era de um faturamento de US$ 
987 milhões. Foi um aumento de 4% (1% em moeda corrente), frente ao mesmo período de 
2006. O lucro líquido, no entanto, caiu 12%, para US$ 50 milhões. A razão principal dessa 
discrepância entre receita e lucro, explica Swainson, é o reflexo dos custos de reestruturação, 
da ordem de US$ 31 milhões, que deve continuar a ter conseqüências no balanço pelos 
próximos dois trimestres.   
 
Para deixar claro que as coisas mudaram, o próprio nome da companhia foi alterado - de 
Computer Associates passou a se chamar apenas CA. No balanço geral das mudanças feitas 
até agora, Swainson diz estar satisfeito, embora saiba que durante muito tempo a CA ainda 
será observada com bastante cautela. "Não podemos dizer que tudo está feito, mas já estamos 
nos aproveitando dos benefícios [da reestruturação]", comenta. Agora, diz ele, "é hora de 
seguir pela estrada, administrando as curvas do caminho, mas sem tirar o olho do destino 
final". A rota ainda pode apresentar solavancos para a CA, mas bom motorista Swainson já 
provou que é. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2007. Tecnologia & Telecomunicações, p. 
B3. 
 


