
Como a 'sobrevivente' Cristina Boner deu a volta por cima  
Ricardo Cesar 
 
Qual a chance de um raio cair duas vezes no mesmo local? Pergunte a Cristina Boner e a 
resposta será uma risada franca e aberta, mas maculada por uma ponta de amargor que a 
empresária não consegue esconder. Cristina ajeita os cabelos loiros e em seguida baixa a vista 
para acompanhar, absorta, o arco que sua mão faz ao deslizar sobre a mesa. "Sou uma 
sobrevivente. E sobrevivente é o tipo de gente mais forte que existe", diz, por fim. Soa um 
desabafo.  
 
Poucos empreendedores do mercado nacional de tecnologia têm o faro tão apurado para bons 
negócios. O toque de Midas da empresária começou a se manifestar no início da década de 90, 
quando ela anteviu que a Microsoft levaria o sucesso que conquistara dentro dos 
computadores pessoais para as redes e as grandes máquinas que constituem a infra-estrutura 
tecnológica das empresas.  
 
Hoje, isso parece óbvio. À época, não era - tanto que quase ninguém mais fez. Sua revenda, a 
TBA, tornou-se um dos mais importantes parceiros comerciais da Microsoft na América Latina.  
 
Agora, ela parece ter repetido a dose. Cristina foi a responsável por trazer ao país a Tata 
Consultancy Services (TCS), braço de tecnologia do conglomerado indiano Tata, e detém 49% 
de participação na operação nacional.  
 
Maior prestadora de serviços de TI da Índia, a TCS é um expoente do mercado de 
desenvolvimento "offshore" de sistemas, em que companhias sediadas nos EUA e na Europa 
encomendam a produção dos softwares de que necessitam em países mais baratos. A TCS 
tornou-se um sucesso instantâneo no Brasil, onde já emprega 800 pessoas - número que deve 
dobrar dentro de um ano -, mas pouca gente sabe que Cristina está por trás do 
empreendimento. Seu nome nunca foi vinculado ao negócio.  
 
De novo, a empresária está no lugar certo no momento exato, firmando posição em um 
mercado instantes antes de tornar-se óbvio que existe ali uma grande oportunidade a ser 
explorada. Mas, entre esses dois picos de sua vida profissional, houve um abismo do qual ela 
não gosta de lembrar.  
 
O prenúncio da queda veio estampado na edição de 10 de agosto de 1998 do jornal "O Globo". 
O diário trazia uma reportagem em que a IOS, também uma revenda de informática, 
reclamava da exclusividade que a Microsoft concedera à TBA para negociar seus produtos com 
o governo federal e as grandes empresas públicas e privadas de Brasília.  
 
A queixa partia da proprietária da IOS, Lisane Bufquin. Ex-miss Brasília e antiga namorada do 
ex-deputado Sérgio Naya, a morena Lisane se tornaria a arqui-rival de Cristina. Até hoje, seu 
nome vem invariavelmente acompanhado de uma longa lista de adjetivos pouco lisonjeiros 
quando mencionado dentro das paredes da TBA.  
 
Uma das personagens mais polêmicas do mercado brasileiro de tecnologia, Cristina desperta 
admiração e rancor em igual medida - e são medidas generosas. Difícil é a empresária causar 
indiferença.  
 
Todos reconhecem seu arrojo, perseverança e tino comercial. A unanimidade pára neste ponto. 
Os amigos atribuem seu sucesso a essas qualidades, enquanto as brigas são creditadas à 
inveja dos concorrentes - e, vá lá, um certo talento para meter-se em confusões. Três pessoas 
que trabalharam diretamente com Cristina classificaram-na como uma pessoa impulsiva, que 
age primeiro e preocupa-se com as conseqüências depois.  
 
Já os desafetos afirmam que Cristina é manipuladora e joga pesado demais, atuando no limite 
da ética e, por vezes, escorregando para um pouco além dele. "Ela gosta de trabalhar com 
terra arrasada, onde só ela manda", diz um concorrente que pediu anonimato.  
 



Intrigas à parte, o fato é que a exclusividade nas vendas da Microsoft no Distrito Federal foi o 
fermento do sucesso inicial de Cristina. Natural de Ribeirão Preto (SP), ela mudou-se para 
Brasília em 1975, onde trabalhou cinco anos como professora da Universidade Católica e foi 
uma modesta funcionária do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).  
 
Este ano, prioridade da empresária é investir na B2Br e na True Access, suas novas apostas no 
mercado nacional de TI 
 
Sua história começou a mudar em 1992, quando fundou a TBA, que então não passava de 
uma empresa de fundo-de-quintal que declarou faturamento de R$ 85 mil em seu primeiro 
imposto de renda. Seis anos depois, a TBA apresentava receita de R$ 100 milhões.  
 
Nesse meio tempo, houve uma outra demonstração do senso de oportunidade da empresária. 
Em 1996, percebendo a febre dos projetos pontocom nos EUA, Cristina fundou um provedor de 
acesso, a TBA Internet, para atuar na região Centro Oeste. Pouco antes do estouro da bolha da 
Nasdaq, ela vendeu a companhia à PSI Net por oito vezes o valor que havia investido no 
provedor desde sua criação.  
 
O emaranhado de negócios em que Cristina havia se envolvido ficou sob suspeita a partir das 
queixas de Lisane. O volume das denúncias subiria até tornar-se insuportável. Em 1999, os 
jornais traziam notícias de que a TBA era suspeita de superfaturar as vendas para o governo.  
 
A IOS contratou dois serviços de auditoria - da Boucinhas & Campos e da Soltz, Mattoso & 
Mendsen - para analisar contratos da TBA. Um relatório que mostrava diferenças de até 
1.657% entre os preços que a revenda cobrava de órgãos públicos e a tabela da Microsoft 
vazou na imprensa. Cristina acusou o documento de ter erros grosseiros, como desconsiderar 
o componente de serviços e suporte técnico variável em cada contrato.  
 
Seguiu-se um período negro na vida da empresária, com acusações cada vez mais pesadas, 
envolvendo o nome de políticos e lobistas de Brasília. O Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) abriu processo contra a TBA e a Microsoft por práticas anticompetitivas, do 
que mais tarde ambas seriam consideradas culpadas. A revenda chegou a ter 32 processos 
contra si. "Deixei de administrar o negócio para virar uma gestora de advogados", lembra 
Cristina.  
 
A imagem da TBA foi seriamente arranhada. A companhia parou de ganhar contratos e teve de 
demitir quase 200 funcionários. Em 2001, a Microsoft mudou a política de distribuição 
geográfica para revendas, retirando da TBA a exclusividade para atuar no Distrito Federal.  
 
Antigos amigos que estavam sempre prontos a prestar favores passaram a não responder aos 
telefonemas da "mulher que seduziu Bill Gates", como a revista "Veja" a definira alguns anos 
antes. Abalada, Cristina recorreu a psiquiatras e antidepressivos. Até então afeita a aparecer 
em jornais e revistas, a empresária passou a evitar a imprensa e saiu dos holofotes.  
 
Não foram poucos os que consideraram que sua carreira tinha sofrido um abalo irreversível. 
Mas, nos últimos cinco anos, Cristina reconstruiu seus negócios em silêncio. A TBA foi 
transformada em uma holding, sob a qual reuniram-se empresas controladas pela executiva. 
As diversas unidades da revenda que originou a crise foram agrupadas sob o nome de License 
Company, uma das afiliadas da holding.  
 
Com isso, o nome TBA sumiu da linha de frente do mercado. Foi uma forma de varrer para 
debaixo do tapete a marca relacionada aos escândalos e processos. Além disso, a TBA estava 
demasiadamente ligada à Microsoft - e, se a empresa de Bill Gates retirou de Cristina a 
exclusividade, ela fez o mesmo: já estava revendendo os produtos da rival Oracle e apostava 
em outros negócios.  
 
Em 2001, Cristina sentiu no ar o cheiro da nova oportunidade que vinha do Oriente.  



Ao ver que algumas companhias de tecnologia indianas estavam fazendo centenas de milhões 
de dólares desenvolvendo e gerenciando sistemas, a empresária fez as malas e partiu para a 
Índia.  
 
Meses depois, uma comitiva com todo o primeiro escalão da TCS desembarcou no Brasil para 
conhecer as instalações da TBA, que então já havia se convertido em holding. Ao regressarem, 
deixaram sobre a mesa de Cristina um contrato que a tornava sócia da futura TCS Brasil.  
 
Para 2006, a empresária prepara outras surpresas sob a holding TBA. Entre elas está a B2Br, 
uma integradora de sistemas constituída no ano passado, mas que só agora ganhará 
exposição no mercado. Outra aposta é a True Access, que desenvolve sistemas de segurança e 
prepara-se para entrar no mercado de nota fiscal eletrônica.  
 
"Vou ganhar mais dinheiro com meus novos negócios do que jamais ganhei com a Microsoft", 
diz, afirmando que este ano só a TCS deve faturar US$ 80 milhões no país. Soa um desabafo. 
Pode ser, mas que ninguém duvide: Cristina Boner está de volta. 
 
Leia mais 
 
Trajetória mistura-se à da Microsoft  
 
Dissociar as histórias de Cristina Boner e da Microsoft no Brasil é impossível. Cristina deixou de 
ser uma modesta funcionária pública para converter-se em uma empresária poderosa graças à 
gigante do software. Por sua vez, a multinacional deve à dona da TBA boa parte das vendas 
milionárias que fez ao governo brasileiro na década de 90.  
 
O prestígio de Cristina com a Microsoft já era evidente em 1995, quando a executiva foi 
chamada aos EUA e recebeu das mãos de Bill Gates o prêmio de melhor prestador de serviços 
da companhia na América Latina. No ano seguinte, ocorreu um episódio que se tornaria 
célebre no mercado nacional de tecnologia - e revelador da personalidade da empresária.  
 
Em 1996, foi anunciado que Gates viria ao Brasil. Cristina tentou garantir algum tempo de 
conversa com o principal executivo da Microsoft, mas mesmo o seu excelente trânsito na 
subsidiária brasileira da multinacional foi insuficiente para isso.  
 
A empresária não se deu por vencida: mandou fazer uma faixa de 150 metros de comprimento 
com os dizeres "Welcome Bill Gates - TBA Informática" e contratou um avião para exibi-la em 
Brasília por todos os pontos por onde a agenda oficial de Gates previa que ele deveria passar.  
 
Deu certo. Quando o homem mais rico do mundo negociava um acordo no Banco do Brasil, ele 
avistou, da janela da sede do banco, a faixa de saudação tremulando no céu da capital. Gates 
perguntou aos presentes o que era a TBA. Ouviu que se tratava da principal representante da 
Microsoft em Brasília, a mesma que ele havia premiado um ano antes nos EUA, e que aquela 
faixa só podia ser idéia de sua impulsiva proprietária, Cristina Boner. "Então quero falar com 
ela", teria sido a resposta de Gates.  
 
O telefone de Cristina tocou instantes depois disso. Eram executivos da Microsoft Brasil 
agendando uma reunião com o presidente mundial da companhia no dia seguinte, em São 
Paulo.  
 
A conversa entre os dois foi melhor do que a encomenda. Gates externou sua preocupação 
com o fato de a Microsoft crescer muito rapidamente e não haver pessoas qualificadas em 
número suficiente para prestar suporte técnico de seus produtos no país. Cristina tinha a 
resposta pronta: há dois anos ela mantinha uma escola para formar profissionais capacitados 
em tecnologia Microsoft. Gates gostou do que ouviu.  
 
Ungido pelo todo-poderoso da Microsoft, os negócios prosperaram. As bençãos dos papas 
costumam vir com nomes em latim, como a tradicional Urbis et Orbis. A de Gates veio em 
inglês mesmo: Select.  



Essa palavrinha moveu montanhas - de dinheiro, no caso - e operou o milagre da multiplicação 
à larga. Esta era a denominação do contrato corporativo para atendimento de grandes contas 
da Microsoft. A TBA ganhou esse status em Brasília, o que compreendia todo o governo 
federal. Melhor: a TBA e mais ninguém.  
 
O Select valia para negócios envolvendo no mínimo mil licenças de qualquer produto da 
Microsoft. A partir de 1996, quando empresas e órgãos públicos de Brasília procuravam a 
gigante do software interessada em seus produtos, eram informados de que a Microsoft não 
realizava vendas diretas no Distrito Federal, mas apenas por meio de seu representante 
comercial na região, a TBA.  
 
O Select foi uma benção, mas também a maldição de Cristina: o contrato foi o estopim da 
série de contestações judiciais que quase arruinaram seus negócios.  
 
Leia mais 
 
Caso aguarda julgamento de pedido de revisão  
 
Em 2004, a TBA e a Microsoft foram consideradas culpadas pelo Cade por abuso de poder 
econômico. O motivo foi o fato de a multinacional ter garantido à revenda exclusividade para 
comercializar seus produtos no Distrito Federal, o que teria impossibilitado a competição nesse 
mercado.  
 
A sentença - da qual a TBA está recorrendo por meio de um pedido de revisão de processo - 
estipulou uma multa no valor de 7% do faturamento da revenda em Brasília em 1997, o ano 
anterior à abertura do processo. A punição maior coube à Microsoft Brasil: 10% de seu 
faturamento no Distrito Federal no mesmo período.  
 
Cristina considera que a TBA não praticou um monopólio ilegal, mas a questão que a incomoda 
hoje é outra: se o Cade mantiver a sentença, a TBA pagará a sua multa - mas também a da 
gigante do software. O problema, diz ela, é que a Microsoft Brasil não faturava praticamente 
nada em seu nome.  
 
A TBA cobrava o valor integral dos negócios que fechava, retirava sua comissão - cerca de 
20% - e transferia o restante para a matriz da Microsoft, via Banco Central, na forma de 
royalties.  
 
"A condenação da TBA incide sobre seu faturamento total. Isso está equivocado, porque a 
empresa só retinha 20% do que faturava. A maior parte ia para a matriz da Microsoft", afirma 
Gustavo Caputo, advogado da TBA. "Já a Microsoft Brasil pagará 10% de multa sobre nada, 
porque nada foi faturado em seu nome." Tanto o Cade como a Microsoft disseram que só se 
manifestarão após o julgamento do pedido de revisão da TBA, ainda sem data definida.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Tecnologia & 
Telecomunicações, p. B2. 


