
A Crise muda o mercado. E os CIOs têm muito a ver com isso. 
Márcio Simões 
 
O ano de 2008 se comportou como o navio contratado pela Positivo Informática: Hélio Rotenberg, 
o presidente da Positivo, comprou componentes na Ásia em julho e agosto de 2008, para 
abastecer sua fábrica e entregar os 600 mil computadores que, ele calculava, os brasileiros 
comprariam nos três últimos meses de 2008, principalmente no Natal. 
 
Quem examina um navio no porto, intacto, fica com a impressão de que ele fez uma viagem 
sossegada, e quem examina os números totalizados do ano inteiro fica com a impressão de que, 
em 31 de dezembro, 2008 terminava intacto. 
 
Em 2008, as 219 empresas examinadas pela equipe do Anuário Informática Hoje 2009, que 
começa a circular no final de agosto, conseguiram aumentar a receita líquida em reais em 8,19% 
(total de R$ 45,95 bilhões). Em dólares, a receita líquida aumentou 16,24%, e totalizou US$ 
25,36 bilhões. O PIB do Brasil, em contrapartida, cresceu 5,1 %. 
 
Quando Hélio fez suas compras na Ásia, o dólar valia R$ 1,60, o Lehman Brothers era o quarto 
maior banco de investimentos dos Estados Unidos e Hélio apostava no último trimestre de 2008. 
Quando o navio atracou no Brasil, o dólar já valia R$ 2,40 e o Lehman Brothers tinha quebrado. 
Hélio e seus diretores fizeram contas: dentro do navio havia uns R$ 100 milhões em 
componentes de sobra, que a Positivo não conseguiria mais vender até 31 de dezembro. 
 
Todos os executivos do setor já tinham lido sobre a crise nos jornais e, em janeiro de 2008, quase 
todos eles já tinham ouvido falar de Nouriel Roubini. 
 
Roubini, professor de economia na Universidade de Nova York, em setembro de 2006 descreveu 
como a crise se desenrolaria: muitos investidores compravam seguros de fundos especializados 
em problemas financeiros (os fundos de hedge), muitos fundos sustentavam os seguros com 
papéis emitidos por bancos americanos, mas muitos bancos americanos emitiam hipotecas para 
clientes incapazes de pagar a hipoteca se qualquer coisinha na vida deles desse errado. Se 
qualquer coisinha na vida deles desse errado, disse Roubini, o setor americano de hipotecas 
ruiria, e com ele ruiria muita coisa no sistema financeiro internacional. Os jornalistas americanos 
apelidaram Roubini de Doutor Apocalipse (do inglês Doctor Doom). 
 
No último trimestre de 2007, o setor imobiliário americano deu os primeiros sinais de recessão. 
Em 21 de janeiro de 2008, as bolsas de valores do mundo inteiro despencaram todas de uma vez; 
os investidores explicaram o pessimismo com uma palavra técnica: o subprime nos Estados 
Unidos. Estavam falando das hipotecas concedidas a quem vive de salário e não tem poupança. 
Um mês depois, em 22 de fevereiro, o governo britânico estatizou o banco Northern Rock, cujos 
cofres estavam cheios de papéis lastreados no subprime americano. 
 
Em março de 2008, quem conhecia as previsões de Roubini deveria ter feito alguma coisa. "Mas 
tudo à nossa volta ia tão bem", conta Tadeu Fucci, presidente da Cimcorp. "Parecia que nada ia 
acontecer tão cedo no Brasil." Na Positivo, diz Hélio, ninguém viu razão para fazer nada muito 
diferente do que já fazia. "O Natal de 2007 foi ótimo." Hélio fez o que todos os executivos 
brasileiros, do setor de informática e dos outros, fizeram: mandou bala nos planos de 2008, 
segundo os quais a Positivo Informática deveria crescer 30% no mínimo. 
 
Quase todos os fornecedores de produtos e serviços de informática fizeram quase as mesmas 
coisas. Os clientes deles precisavam crescer tanto quanto cresceram em 2007, ou mais, e, 
portanto precisavam comprar sistemas depressa. Assim, até setembro de 2008, os fornecedores 
criaram novos serviços e, na busca por clientes de setores da economia com os quais não 
estavam habituados, contrataram e treinaram mais gente, e abriram escritórios em cidades do 
Brasil e do mundo. Marco Stefanini, presidente da Stefanini IT Solutions, contratou 500 pessoas 
para trabalhar no exterior. Cyro Diehl, então vice-presidente de vendas indiretas e hoje 
presidente da Oracle, passou os meses visitando clientes, para ter a certeza de que eles 
visualizavam todos os produtos da Oracle, obtidos com a compra de 58 empresas nos últimos 
anos. Marcelo Spaziani, vice-presidente de vendas da IBM Brasil, diz que a IBM contratou 2 mil 



pessoas ao longo de 2008 a maior parte delas para o setor de serviços. E Tadeu Fucei treinou seu 
pessoal em ITIL, Cobit, gestão de projetos. 
 
Todo mundo fez negócios o melhor possível, o mais rápido possível. Os clientes compravam, e 
pediam pressa; os fornecedores corriam para montar e ativar sistemas depressa. 
 
O Lehman Brothers pediu falência no dia 15 de setembro. Jornais de TV do mundo inteiro 
mostraram, o dia inteiro, os funcionários do banco saindo um a um, com suas coisas em caixas de 
papelão ou mochilas de academia. Menos de um mês depois, no dia 3 de outubro, o presidente 
dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou um fundo de US$ 700 bilhões para socorrer 
empresas americanas à beira da falência. 
 
O número mágico 
 
Desde que a crise começou, no Estados Unidos, Marco Stefanini achava que ela se instalaria no 
Brasil também. Podia demorar mais ou menos, e o processo podia ser mais rápido ou mais 
demorado. "Mas a velocidade com que essa crise se instalou no Brasil me surpreendeu", diz 
Marco. "De setembro a novembro, o Brasil mudou muito." 
 
Na Positivo, de setembro a novembro, Hélio e seus diretores replanejaram a empresa "todo dia". 
Mesmo assim, o Brasil mudou tanto que a Positivo, em vez de vender 600 mil computadores no 
último trimestre de 2008, vendeu só 400 mil. "Achamos que as vendas do último trimestre de 
2008 cresceriam 25% em relação ao trimestre anterior", diz Hélio Rotenberg, "mas elas caíram 
10%." O problema era adivinhar quanto os consumidores comprariam, e quanto os competidores 
cobrariam. Essas informações são essenciais para planejar as linhas de produção e para fixar o 
preço. Por causa dos competidores, Hélio se viu obrigado a vender uma parte dos 400 mil 
computadores com prejuízo. "Não consegui repassar todos os custos para o consumidor." E 
sobrou o que vender em 2009 -computadores e componentes. 
 
Quem vende para empresas, o consumidor corporativo, também precisou rever preços e custos. 
Algumas comunidades de empresas, como as que vivem de metais (mineradoras, siderúrgicas, 
montadoras de automóveis), quase pararam. Dentro de cada empresa, o diretor de informática 
(CIO) recebeu a ordem de reduzir as despesas de custeio, e ele cumpriu a ordem: demitiu parte 
do pessoal de informática, reviu a rotina de manutenções preventivas e corretivas, e exigiu 
descontos dos fornecedores. "O CIO fez uma pressão violenta para reduzir os preços", diz Alberto 
Lemos Araújo Filho, presidente da Bull na América Latina. "O número mágico foi 20%." 
 
Demitir gente, reorganizar quem fica, rever rotinas e negociar com fornecedores toma tempo 
demais. Os CIOs, diz Tadeu Fucci, foram empurrando os projetos mais para a frente, ou 
cancelando os projetos preto no branco. "Eles até pararam algumas coisas antes do necessário." 
 
Numa crise, diz Tadeu, o executivo não pode estabelecer a meta de sobreviver. "Sobreviver é a 
mesma coisa que se acomodar." O executivo deve estabelecer a meta de crescer. Seria 
impossível dar descontos ao CIO se a Cimcorp mantivesse os custos  como estavam. Para 
reduzir os custos, Tadeu teria de reformar a Cimcorp. Se era para reformar, então por que não 
reformá-la para valer? 
 
Hélio Rotenberg também pensou assim, e a Positivo Informática fechou bem o ano de 2008 (a 
receita líquida cresceu 29,98%). E vários executivos das 219 empresas analisadas pelo Anuário 
Informática Hoje pensaram assim. Apesar da crise, elas terminaram 2008 bem e continuam bem 
em 2009. A IBM aumentou a receita líquida em 21,84% e, até julho de 2009, já tinha contratado 
mais 700 pessoas. A Stefanini aumentou a receita líquida em 55,26% e Marco Stefanini já 
comparou os números do primeiro semestre de 2009 com os do primeiro semestre de 2008: a 
Stefanini cresceu 34%. A Oracle aumentou a receita líquida em 21,76%. "2008 foi o melhor ano 
da Oracle no Brasil até agora", diz Cyro Diehl. "Foi um ano excepcional." 
 
O que esses executivos fizeram de diferente? Por que 2008 para eles deu tão certo? 



 
ROI: de certeiro a subjetivo. 

 
Assim que a crise deu os primeiros sinais nos Estados Unidos, essas empresas gastaram mais 
tempo com a contratação e o treinamento de profissionais. "Assim que a crise se anunciou", diz 
Tadeu Fucei, "todos perceberam que, cedo ou tarde, os negócios ficaram mais difíceis de 
acontecer." 
 
Esses executivos tiveram quase todos a mesma idéia: montar equipes especializadas em setores 
da economia (finanças, telecomunicações, indústrias, distribuição e varejo, governo), e montar 
tais equipes de tal forma que elas conseguissem cuidar de mais cidades, em mais países. Quando 
um fornecedor se especializa bastante, diz Cyro Diehl, ele consegue conversar com funcionários 



do cliente sobre retorno do investimento, margem sobre negócios. Cyro foi atrás de 30 
profissionais e montou uma área batizada de Arquitetura dos Negócios. "Todos eles têm 
experiência com projetos de TI", diz Cyro, "mas vieram de áreas de negócios." 
 
Alberto Lemos, da Bull, diz que uma crise põe o "departamento comercial em xeque". Um 
vendedor não pode mais só começar um relacionamento, que depois será concluído por técnicos 
e engenheiros. "O vendedor, especialmente nesta crise, tem de ser um consultor." Em 2007, os 
executivos tiveram dificuldade de contratar profissionais porque todo mundo estava contratando 
profissionais. Em 2008, tiveram dificuldade porque queriam profissionais difíceis de achar. "O 
novo profissional", diz Alberto, "precisa ajudar o cliente a resolver problemas." Até o dia 15 de 
setembro, diz Cyro Diehl, quase todos os executivos de quase todas as empresas se 
preocupavam com a mesma coisa: a economia brasileira cresce, então minha empresa deve 
crescer também. Depois do dia 15 de setembro, Cyro diz que, a julgar pelo painel de controle das 
operações da Oracle, quase todos os executivos, de quase todas as empresas, passaram a se 
preocupar com outra coisa. "Como manter os clientes comigo? Como impedir que eles, para 
reduzir custos, me troquem pelo concorrente?" 
 
Os executivos chamaram o CIO para essas reuniões, mas o CIO se viu numa situação difícil. Ele 
estava demitindo gente, reorganizando as rotinas na área de TI, e pedindo descontos de 20% 
para os fornecedores. Como ele poderia ajudar seus colegas a manter os clientes da própria 
empresa? Só existe uma saída lógica para esse problema: comprar serviços, ou seja, repassar 
parte das responsabilidades da área de TI para um fornecedor. 
 
Na Cimcorp, Tadeu mantinha várias equipes de serviços espalhadas pelo Brasil, cada equipe sob 
o comando de uma pessoa. Sem coordenação central, o cliente era tratado de um jeito numa 
cidade, e de outro em outra. Ao longo de 2008, Tadeu mudou isso, criou um departamento 
central de serviços, e montou uma lista de serviços pensando nas "necessidades mais básicas do 
CIO": ele precisa de serviços de informática que funcionem sempre, e precisa também de 
relatórios de gestão mais elaborados para levar informações relevantes às reuniões. 
 
Spaziani diz que o pessoal de serviços da IBM Brasil, de 6 mil pessoas, deve ajudar o CIO a levar 
informações a quem decide, no tempo certo. "Metade das informações usadas dentro de uma 
empresa contém algum tipo de erro." O pessoal de serviços deve também ajudar o CIO a rever os 
métodos de trabalho, a integrar sistemas, e a falar de TI verde, sustentabilidade. 
 
Antes de assumir certas responsabilidades do CIO, contudo, o fornecedor deve ajudar o CIO a 
provar a validade dessa parceria. Esse também foi um dos trabalhos mais importantes para quem 
se saiu bem em 2008 e até agora em 2009. "Havia muito ROI certeiro e claro no começo de 
2008", diz Alberto Lemos, da Bull. "No final de 2008, esse ROI certeiro e claro virou ROI 
subjetivo." Com a crise, tanto o CIO quanto seus colegas deixaram de aceitar certas afirmações, 
e exigiram provas. 
 
As provas não existiam. Spaziani diz que uma parte dos contratos obtidos pela IBM Brasil veio da 
capacidade de produzir essas provas. O pessoal da IBM Brasil tem prática. A cada projeto grande, 
quatro centros de entregas da IBM do mundo se candidatam ao serviço. O centro brasileiro só 
ganha o serviço para si quando consegue provar as vantagens sobre os outros três um na índia, 
um na China e um na Argentina. 
 
Mas, se o CIO estava pedindo descontos, como ele pagaria pelos serviços novos? Os fornecedores 
de sucesso criaram pacotes bem amplos de serviços. Apareciam nas reuniões dizendo: se vocês 
comprarem um pacote mais completo de serviços (ou seja, se vocês trocarem o fornecedor A, o 
B e o C por mim), e se vocês assinarem um contrato de 36 meses, eu dou os descontos 
necessários. 
 
Era o que os CIOs e seus colegas precisavam ouvir. Só faltava agora arranjar o dinheiro. 
 
Só seis meses 
 
"Nessa hora de crise", diz Marco Stefanini, "o fluxo de caixa é rei." Fornecedores com dinheiro 



vivo conseguiram ajudar os clientes a comprar. Fizeram isso de duas maneiras: uma oficial, que 
eles divulgam, e outra extraoficial. 
 
Pela oficial, os fornecedores ajudaram os CIOs a conseguir empréstimos. A divisão de finanças da 
Oracle, diz Cyro Diehl, trabalhou bastante de 15 de setembro para cá. "As operações ficaram 
maiores e mais complicadas." O Banco IBM, diz Spaziani, também: empresas de todos os 
tamanhos devem R$ 2 bilhões ao Banco IBM. 
 
Pela extraoficial, se o fornecedor tem dinheiro em caixa, ele consegue pagar seus funcionários 
mesmo que o CIO atrase um pagamento ou outro. É uma espécie de financiamento, em que os 
juros virão na forma de novos contratos, quando o CIO precisar de novos serviços. 
 
Mesmo depois de achar as provas e de arranjar o dinheiro, em 2008 o fornecedor de sucesso não 
assinou o contrato logo depois. Ele assinou só a primeira fase do contrato. 
 
Ao longo dos últimos anos, a SAP fez a receita com software, e com serviços ligados a software, 
crescer 30% ao ano, às vezes 40%. Em 2008, essa receita cresceu só 16,51 %, informa Luís 
César Verdi, o presidente da SAP. "É bem modesto para o nosso negócio." 
 
Então Verdi mandou seu pessoal estudar como os clientes da SAP compram matéria-prima e 
contratam mão de obra, e como abordam os consumidores para vender produtos e serviços. O 
objetivo desses estudos: criar módulos e submódulos úteis para os clientes agora, e mais fáceis 
de instalar. A SAP não deve mais se meter em projetos longos. "Nós não tínhamos nenhum 
constrangimento em falar de projetos de dois anos." 
 
Para Tadeu Fucci, da Cimcorp, como o CIO e seus colegas se viram forçados a produzir bons 
resultados e a reduzir os custos, eles não compram mais projetos longos demais por causa do 
risco. Caso o projeto vá mal, eles perdem bônus; pior do que isso, a empresa talvez não tenha o 
dinheiro para cobrir um projeto furado. Daí vem a necessidade de dividir os projetos em etapas 
mais breves. 
 
O pessoal da SAP, no caso do módulo mais demorado, agora leva seis meses para instalar, 
estabilizar e arrecadar os primeiros resultados. O módulo que mais vende desde 15 de setembro 
é o de análise dos gastos: é um projeto de oito semanas. Com esse módulo, diz Verdi, os clientes 
da SAP conseguem visualizar melhor, "de forma mais granular", como têm gastado o dinheiro. 
Assim o cliente não se mete a cortar "só os custos mais óbvios" para debelar a crise. Com esse 
módulo, o cliente melhora o fluxo de caixa. 
 
Fases mais breves deram origem a uma outra classe de problemas, notou Cyro Diehl, da Oracle. 
Se o CIO e seus colegas de diretoria demitem, se ocupam com reformas nas rotinas, e pedem 
descontos para fornecedores, eles ficam sem tempo para, de seis em seis meses, recomeçar um 
projeto de informática do zero e se enfiar em reuniões sobre processos e especificações e testes 
e cronogramas. "Com as fases mais breves", diz Cyro, "o cliente perde escala na gestão." 
 
Gestão cooperada 
 
Os executivos dos fornecedores de sucesso deram solução a essa classe de problemas também. 
Eles se puseram no lugar do CIO e, às vezes, até no lugar de "outros executivos da empresa. Se 
o CIO não tem tempo para gerir os sistemas direito, eles venderam seu tempo e sua capacidade 
de gerir. 
 
"Qualquer executivo compra de você", diz Tadeu Fucei, "desde que a gestão seja cooperada." Em 
outras palavras, quando o CIO se senta à mesa de reuniões com seus colegas, ele precisa ter em 
mãos relatórios fáceis de entender, com os problemas do mês, com as causas possíveis, com as 
soluções possíveis, tudo já classificado: dos problemas mais críticos aos menos críticos, das 
soluções mais simples às mais complexas. Tudo mastigado. Quem lhe apresenta esses relatórios 
é o fornecedor. 
 
A Bull, por exemplo, faz toda a tesouraria da Nossa Caixa. A Bull cuida não só dos aplicativos e 



dos computadores, como também do dia a dia em si: lança os documentos que o banco deve 
pagar, lança os documentos que o banco deve cobrar, controla saldos. A Bull também faz toda a 
truncagem do Banrisul: não só cuida dos aplicativos, dos computadores e dos scanners, como 
digitaliza os documentos, insere os documentos digitalizados nos processos do banco, cuida dos 
malotes com documentos originais. A Bull também cuida de toda a rede WiMAX da Intelig. 
 
Sempre que a Intelig precisa instalar uma nova antena, a Bull escolhe o lugar, aluga o terreno, 
instala a antena e os equipamentos, testa, e por fim gerencia o desempenho de cada canal de 
comunicação de dados. A Intelig vende o serviço aos clientes, e coleta o dinheiro no fim do mês, 
e todo o resto fica a cargo da Bull. "Telecomunicações", diz Alberto Lemos quando explica a lógica 
do contrato entre Intelig e Bull, "só funcionam quando os sistemas de informática funcionam." 
 
Gente de esperança 
 
Cardápios mais completos de serviços, especialização em setores da economia, a luta pelo custo 
mais baixo, a busca por profissionais com talento para servir, as análises mais rigorosas de 
retorno do investimento, o pagamento por aluguel mensal, os projetos divididos em fases mais 
breves, a gestão cooperada tudo isso, diz Alberto Lemos, veio para ficar. "Em última instância, 
tudo isso é bom para o cliente, bom para o fornecedor e bom para o Brasil." 
 
Na próxima crise, então, tudo será diferente? 
 
Hélio Rotenberg acha que, na próxima crise, ele e seus colegas na Positivo vão cometer mais ou 
menos os mesmos erros. Marco Stefanini acha a mesma coisa: não mudou os processos da 
Stefanini nem um pouco só por causa da crise. "Muito mais importante do que tentar gerenciar 
uma crise global", disse Marco a seus diretores e gerentes, durante uma reunião, "é gerenciar a 
empresa. Nós somos, e sempre seremos, muito menores do que o mundo." 
 
Na Positivo, Hélio só mudou uma coisa. Agora ele compra tudo quanto é seguro contra grandes 
variações nas condições do mercado financeiro inclusive contra grandes variações no preço do 
dólar. Isso vai aumentar um pouco o custo operacional da Positivo, diz Hélio, mas é um gasto 
necessário. 
 
Mas Hélio anda ocupado com uma fábrica nova, de placas-mãe, e com o treinamento dos 800 
funcionários que contratou até julho de 2009. Anda ocupado com a nova geração de notebooks, 
que ele venderá no Natal de 2009: ultrafinos, com o novo Windows da Microsoft, o Windows 7. 
 
Hélio não se descuida do caixa, nem da gestão da Positivo, mas reconhece em si mesmo um 
otimismo intenso, e por causa desse otimismo ele deixará de dar crédito ao próximo Nouriel 
Roubini, comprará componentes na Ásia, contratará um navio, e de novo se surpreenderá com as 
mudanças do mundo., "Eu sou empresário", diz Hélio, "mas antes de tudo eu sou gente. 
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