


para computador, em três anos de
vida a CSC já faturava US$ l milhão.
Atualmente, a empresa tem contra-
tos fechados com o poder público dos
Estados Unidos, a Nasa, além de cen-
tenas de empresas ligadas à indústria
química, de energia, transportes, saú-
de, mercado financeiro e tecnologia,
em todo o mundo.

Nesta entrevista à Carreira&negó-
cios, o presidente do Grupo de
Vendas e Marketing Global da CSC,
David Booth, conta porque a empre-
sa decidiu pela aquisição da Bearing
Point no Brasil e como isto deve am-
pliar sua atuação no País. Ele, que ao
longo da carreira esteve à frente de
grandes companhias como a Digital
Equipment Corporation (DEC),
Compaq, Hewlett Packard (HP), sem-
pre passando por situações de fusão
entre essas empresas, dá dicas de co-
mo os profissionais devem encarar
essas fases de mudança e de como
ser um profissional de sucesso numa
área tão atribulada como a de TI.

m a entrada no Brasil por meio da
Bearíng Point foram os negócios do
segmento SAP da consultoria e sua
carteira de clientes. Realizamos uma
pesquisa para a compra da empresa
certa e com a carteira de clientes que
mais se ajustasse aos negócios da CSC.
A Bearíng Point já atuava nos setores
de Utilities, Oil &Gas, Telecom, Bens de
Consumo, Manufatura, Agrobusiness,
Fábricas de Software e, ao ser incorpo-
rada na CSC, a empresa vai comple-
tar seu portfolio de serviços e também
iniciar atuação nos segmentos de
Finanças e Saúde.

ro momento, a estratégia ficará focada
no atendimento a 30 clientes comuns
entre as duas companhias e outras 50
contas globais da CSC, que passarão
a ser atendidas também no Brasil. A
idéia é ampliar os contratos existentes
e fornecer serviços de terceirização, que
não eram ponto forte da BearíngPoint.

David Booth: A CSC está entre as
maiores empresas de consultoria,
integração de sistemas e outsourcing
do mundo. Sua missão é oferecer aos
clientes de empresas privadas e setor
público soluções que os auxiliem a
atingir seus objetivos e os permi-
tam lucrar com o uso de tecnologias
avançadas. Atuamos em três linhas
primárias de negócio, que incluem
Serviços e Soluções de Negócios,
Serviços Gerenciados e Setor Público
nos Estados Unidos. As capacidades
avançadas da CSC compreendem
projeto e integração de sistemas, ter-

ao seu plano de crescimento na re-
gião e dá boas vindas a cerca de 550
novos funcionários dos escritórios de
São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
O Brasil é considerado a nona maior
economia no mundo e a maior na
América Latina. Continuaremos a
investir em áreas que identificamos
como estratégicas para o crescimen-
to da CSC. Isto inclui uma variedade
de segmentos, como os da indústria
química, de energia, recursos natu-
rais, bens de consumo e tecnologia. A
Bearíng Point é muito conhecida pelo
forte conhecimento em Application
Managed Services (AMS), ou seja,
Serviços Gerenciados de Aplicações.
Também inclui em seu portfolio

O que mais
chamou

atenção para a
entrada no Brasil por
meio da BearingPoint
foram os negócios
do segmento SAP
da consultoria e sua
carteira de clientes.
Realizamos uma
pesquisa para a
compra da empresa
certa e com a carteira
de clientes que mais
se ajustasse aos
negócios da CSC"

ceirização de tecnologia da infor-
mação, desenvolvimento de aplica-
tivos em software, hospedagem de
Websites e aplicativos, suporte a ope-
rações de missão crítica e consultoria
de negócios.

Integração de Sistemas, implementa-
ção de ERP e parcerias com empresas
como SAP e Oracle.

receu do Pais, mas toda a equipe foi
mantida. Adriano Giudice, que co-
mandava a BearíngPoint, agora, res-
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ponde pela operação da CSC no Brasil.
O investimento no País está atrelado
ao plano de expansão geográfica da
CSC, batizado de Project Accelerate,
que prevê investir na Ásia, na América
Latina e no Leste Europeu. Temos a
meta de dobrar de tamanho num pe-
ríodo de3a5 anos no Brasil.

C&N: Alguns especialistas comentam
que o Brasil carece de profissionais
para atuar nos setores de TI e
Telecom. Afirmam que o trabalho
é estressante e sofre mudanças
de tecnologia que demandam
atualização constante. Qual a sua
avaliação sobre este cenário? Há
exageros em dizer que o profissional
se desilude com a carreira?
DB: De fato um profissional da área
de TI trabalha com deadlines mui-
to apertados em diversos projetos. É
comum encontrarmos estes executivos
correndo contra o tempo. Mas eu diria
que isso não é problema apenas nas
empresas de tecnologia. Um executivo
deve tirar férias sempre que possível,
curtir a família e os amigos, descansar
durante os finais de semana ou dias de
folga e fazer atividades que mais gosta.
A CSC tem cerca de 92 mil funcio-
nários e muitos deles trabalham na
empresa há muitos anos. Somos uma
família feliz e nossos colaboradores
gostam de trabalhar para a CSC. Além
de ser uma das maiores empresas de
Tecnologia da Informação no mundo,
a empresa cuida de seus funcionários

ao oferecer programas de Qualidade
de Vida. No Brasil, por exemplo, temos
uma equipe especializada que promo-
ve a inclusão e a igualdade de oportu-
nidades e de tratamento aos membros
de grupos discriminados em função da
cor, raça, etnia, origem, sexo, deficiên-
cias, idade, credo religioso e orientação
sexual. Entre suas ações destacam-
se: Contratação de Jovem Aprendiz
e Contratação de Profissionais
Deficientes. Em conjunto ao Programa
Diversidade, a empresa possui os
Programas de Responsabilidade Social
e Qualidade de Vida.

Compaq, Hewlett Packard, e

finalmente na CSC, assumindo sempre

cargos de gerência, qual sua dica

para o profissional que quer se tornar

um CEO ou headhunter da área
de TI?

DB: Em primeiro lugar, um
executivo de posição ele-

vada deve ser um óti-
mo gestor de pesso-

as. Toda empre-
sa de serviços

é formada pela capacidade intelectu-
al. Os funcionários devem estar con-
tentes em trabalhar na empresa. Além
disso, o CEO deve enxergar a empre-
sa como uma grande e única família.
Isto inclui desde empregados, clientes
e parceiros. Também deve conhecer
muito bem os negócios em que a em-
presa atua, ler muito sobre conheci-
mentos gerais, tecnologia, inovações,
economia. Estar aberto a novas idéias
e enxergar à frente são qualidades pa-
ra um executivo gestor. C&N
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