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Estáadaros primeiros passos no
mercado, mas o plano é expandir
onegócioecrescer.Aempresare-
sultante da fusão de duas tecno-
lógicas, Truewind-Chiron, está a
darosprimeirospassosno Brasil
e os objectivos são ambiciosos.
João Ribeiro da Costa, “chair-
man” da empresa, tem como
meta, “emtrêsanos,sermaiorno
Brasil do que em Portugal”. A
Truewind-Chiron quer simplifi-
carosnegóciosdasempresasbra-
sileiras, através de soluções tec-
nológicas e o potencial “é imen-
so”, garantiu o mesmo responsá-
vel, ementrevistaao Negócios.

São mais de 10 anos que sepa-
ram as duas empresas que estão
na origem da Truewind-Chiron.
Em 1996, a Chiron apostou em
desenvolvimento de “software”
de sistemas complexos, designa-
damenteparasectoraeroespacial.
JáaTruewind, em2008, lançou-
se no mercado para desenvolver
software e executar contratos de
suporte baseados em níveis de
serviço.Agora,emconjunto,após
terem fundido o seu negócio de
desenvolvimento,queremajudar
os clientes a reduzir custos e agi-
lizar processos através da imple-
mentação de “software”.

“Em 2010 era óbvio que a si-
tuação económica, em Portugal,
não iria melhorar e estávamos
conscientes que não seria fácil.
Nosdocumentosqueentregámos
aos accionistas dissemos que a
principal razão da fusão era a in-
ternacionalização”, recordou
João Ribeiro da Costa. As duas
empresas começaram a falar em
Fevereiro de 2010 e em Junho já
tinhamtomadoadecisãonosen-
tido da união. Aempresa, detida
empartesiguaispelosaccionistas
da Truewind e da Chiron, incor-
porou os colaboradores dos dois
negócios formando uma equipa
de 60 pessoas.

Quanto à estratégia interna-
cional, João Ribeiro daCostaad-

mitiutersidocontactadopararu-
maremdirecçãoaAngolaeaMo-
çambique. “Mashámuitoquees-
távamos voltados para o Brasil e
face às nossas competências este
é o melhor mercado”, acrescen-
tou. E depois de analisar as cida-
desdeSãoPauloedoRiodeJanei-
ro, a Truewind-Chiron conside-
rou que o Estado do Ceará era o
local certo para investir. “Arran-
cámos em Fortaleza e Recife,
onde identificámos quatro opor-
tunidadesconcretasetemosoob-
jectivodefecharumadelasatéao
Verão”, contouo gestor.

AliadaàempresaNeoris,oob-
jectivoéfazerprojectosemvárias
tecnologias,nomeadamenteOra-
cle. No entanto, para cumprir a
metadecrescimento, João Ribei-
rodaCostaadmitiuqueaempre-
sanão tem capital suficiente. “Se
istocorrerbem,claramentenãoé
suficiente e temos que dar um
passoemfrente:abrirocapitalou
nova fusão. E existem oportuni-
dades”.

Em 2011, a Truewind-Chiron
prevê facturar 3,1 milhões de eu-
ros.

Num espaço de três anos, a tecnológica
Truewind-Chiron quer conquistar o outro lado
do Atlântico e vai arrancar no Estado do Ceará

João RIbeiro da Costa | O chairman da empresa acredita que o futuro passa por se juntar a outras empresas.

PE RG U N TAS A . . .

“No sector público, ou estamos a ter
cortes ou os projectos não avançam”
A dependência do sector público
obrigouanovaTruewind-Chirona
acelerar a procura de alternativas
de negócio.

Que áreas pretendem atacar para esta 
estratégia da internacionalização? 
OplanodenegóciosemPortugal

é tentar reforçar presençanos sec-
tores privados em detrimento do
sectorpúblico,porquesabemosque
este vaicortarinvestimento.

Qual o peso do sector publico? 
Acimados50%,porissoestamos

apôrumfocomuitograndeparaau-
mentar a presença nos privados e

manter,namedidadopossível,nos
públicos. Mas, no sector público
neste momento, ou estamos a ter
cortesouháprojectosquenãoavan-
çam.

Existem problemas com  pagamentos? 
Neste momento temos alguns

atrasos, com a conjugação de atra-
sos de pagamento com o atraso na
formalizaçãodoscontratos.Porque
assim não há pagamento e esse di-
nheiro não chegaao défice.

Este já é o ano da internacionalização? 
Já temos o nosso director-geral

no Brasil. AhistóriadaeChiron ar-

rancou com um projecto nos EUA,
com a NASA, mas uma coisa é ga-
nhar um projecto isolado e outra é
internacionalizar.Objectivamente,
olhando à nossa volta podíamos ir
para a Europa, mas coloca-se a
questão da língua e logo imediata-
mente surgem dois mercados de
língua portuguesa: Angola e o Bra-
sil.Tivemosváriassolicitaçõespara
AngolaeMoçambique,masdevido
àformacomoosnegóciossãofeitos,
nunca tivemos uma grande atrac-
çãoporAngola.Eandamoshámui-
totempodeolhonoBrasil,queestá
neste momento numafase absolu-
tamente inacreditável.
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I D E I AS - CH AVE

TRUEWIND E CHIRON
UNEM ÁREAS
DE NEGÓCIO

A Chiron nasce em 1996,
com o foco no desenvolvimento
de sistemas de informação
complexos. E quatro anos depois,
surge a eChiron, com o objectivo
de oferecer serviços de software
baseados na Internet.
Uma década depois, a empresa
decidiu fazer o “spin off” das duas
áreas e aliar o seu negócio
de desenvolvimento ao da Truewind,
já sua parceira.

O OBJECTIVO
JÁ ERA A
INTERNACIONALIZAÇÃO

Constituída em 2010, a Truewind-

Chiron já tinha como objectivo
investir na internacionalização, uma
vez que o mercado nacional estava
a sofrer uma forte retracção,
nomeadamente no sector público.

FUSÕES PODEM
NÃO FICAR POR AQUI
Para dar prossecução

à estratégia internacional,
os accionistas não excluem
aliar-se a outras empresas para
criar massa crítica.

CONTINUAR A CRESCER
EM PORTUGAL
Apesar do abrandamento

do mercado nacional, a empresa
quer ganhar negócio no sector
privado.
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A NECESSIDADE UNIU AS DUAS TECNOLÓGICAS E OS ACCIONISTAS
ADMITEM NÃO FICAR POR AQUI
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