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Em maio próximo, a Citrosuco - uma das maiores produtoras de suco de laranja do Brasil - deve 
colocar no ar um complexo ERP e um sistema que fará toda a gestão de sua cadeia de 
suprimentos. Na primeira etapa do projeto, três unidades industriais no Brasil e um terminal no 
Porto de Santos serão interligados. Em seguida, o sistema será ampliado para as operações 
internacionais, envolvendo terminais portuários na Europa e Estados Unidos e uma fábrica norte-
americana. O terceiro estágio, com previsão de ser concluído em maio de 2006, abarcará outras 
unidades da empresa, incluindo produção pecuária e demais culturas agrícolas. 
 
O que começou em 2002 como uma iniciativa para implementar um simples sistema de gestão 
admin istrativa e contábil evoluiu para uma solução que tem capacidade de contabilizar a demanda 
do mercado consumidor, relacioná-la com a produção agrícola e planejar toda a fabricação dos 
sucos e a logística de distribuição. A ampliação do escopo do projeto é resultado da interação dos 
executivos da Citrosuco com a BearingPoint, em uma relação de parceria que vai bem além do 
que o mercado de tecnologia estava acostumado a ver até recentemente. 
 
Durante oito meses, a consultoria levou a cabo um autêntico trabalho de formiga, conversando 
com cada diretoria da empresa para detectar possibilidades de melhoria nos processos da 
companhia. "Foi o maior trabalho de pré -vendas que já fiz, um verdadeiro pente fino para 
formatar um plano de transformação de negócios", conta Paulo Sérgio Rodrigues, diretor de 
soluções da BearingPoint. "Quando começamos as conversas, a expectativa que o cliente tinha era 
melhorar suas áreas administrativas, que por definição são áreas que não geram dinheiro. 
Começamos a mostrar que não era só isso que a TI poderia fazer." 
 
Ainda é cedo para dizer se o projeto atingirá os resultados esperados, mas o otimismo de 
Rodrigues se justifica pelo fato de a BearingPoint ter conseguido atuar em um modelo que 
considera ideal: o de uma parceria de negócios com o cliente. Muito diferente dos velhos tempos 
em que as consultorias fechavam um contrato de implementação de sistemas, alocavam mão-de-
obra no cliente e ligavam o taxímetro para cobrar por hora/homem de trabalho. "As consultorias 
eram pedreiros de sistemas, implementavam e remendavam software. Hoje elas estão 
enxergando o seu papel, que não é apenas instalar um sistema, mas ajudar a área de TI a 
trabalhar de acordo com as necessidades de negócios da corporação", afirma Rodrigues. 
 
Adaptação à nova realidade 
 
Não há dúvidas de que realizar implementações ainda é chave para as consultorias e representa o 
feijão-com-arroz das empresas desse setor. Mas o papel do consultor não se resume mais a isso. 
Até pelo fato de as grandes implementações serem mais raras, a ação exercida é muito mais 
focada nos negócios - e a tecnologia vem a reboque. Nesse sentido, as mudanças observadas nas 
consultorias nada mais são do que uma inevitável adaptação a um ambiente (o departamento de 
TI) que mudou muito nos últimos anos.  
 
Há cinco anos, quando a subsidiária nacional da fabricante de motores Cummins instalava o seu 
sistema de gestão empresarial, um fato chamou a atenção do CIO Lúcio Antônio Núbile: no final 
da implementação, havia muitas possibilidades de melhorias de processos e de agregar 
funcionalidades adicionais. Ainda assim, os consultores não paravam para analisar as 
oportunidades dentro do projeto em curso para torná-lo mais aderente aos negócios da empresa. 
 
A impressão que o CIO teve foi que os consultores queriam terminar a implementação o mais 
rápido possível para iniciar um outro projeto. "Naquela época, havia muitos clientes com planos 
de implementar um ERP inteiro. Era mais fácil ir atrás do filé do que do osso", brinca Núbile. 
"Agora que não é tão simples vender grandes projetos, as consultorias começaram a se 
reestruturar." 



 
 
Na opinião do presidente da consultoria Quendian, Carlos Rosolem, surgiram muitas prestadoras 
de serviços durante a década de 90, o que levou a uma banalização das consultorias de negócio. 
"Muitas consultorias cobravam um valor insignificante pela análise do negócio, com esperança de 
conquistar a implementação", afirma Rosolem. Segundo o executivo, isso resultou em um 
relacionamento frio e atrasou a aproximação com o cliente. "Estamos vivendo uma transição, em 
que os CIOs recomeçaram a ter consultores dentro de seus ambientes de trabalho - desta vez, 
para entender seu negócio." 
 
O executivo acredita também que as companhias estão mais exigentes, porque seus diretores de 
tecnologia conhecem mais as ferramentas e o negócio e sabem exatamente o que querem. Esse 
nível de exigência faz com que o trabalho seja mais focado e exige que o consultor conheça a 
realidade da organização, para que possa apresentar suas propostas e análises. "Vivemos uma 
fase de transição. Em três anos a relação dos CIOs com as consultorias estará madura." 
 
A opinião do presidente da DTS, Fernando Parra, é semelhante. Desde sua criação, em 1983, até 
por volta de 2000, o foco da empresa era em implementação e venda de produtos. A partir daí, a 
companhia percebeu que precisaria se reestruturar para continuar crescendo. A DTS se posicionou 
então como uma consultoria de negócios, "para cair fora da vala comum da discussão de preço de 
hora/homem", afirma Parra. "Esse movimento é muito relacionado a um amadurecimento do 
mercado. Estamos todos nesse negócio para ganhar dinheiro".  
 
Da teoria à prática 
 
No discurso, as consultorias já estão atuando nas áreas de negócios há algum tempo. Mas e na 
prática? COMPUTERWORLD conversou com oito CIOs de grandes empresas que atuam no Brasil e 
ouviu da maioria que as consultorias estão, sim, em um bem-vindo processo de adaptar a sua 
oferta às atuais necessidades dos departamentos de tecnologia, muito mais ligadas a alinhamento 
com negócios, melhoria de processos e terceirização. Se o diretor de TI deve pensar com uma 
cabeça de negócios, como dizem dez entre dez profissionais da área, nada mais justo que a 
consultoria siga o mesmo caminho. 
 
 
Isso não significa que a mudança tenha ocorrido do dia pa ra a noite - na verdade, ela nem mesmo 
está completa. Mas sem dúvida está em curso. O que chamou a atenção de Núbile, da Cummins, 
é o mesmo que os dirigentes das consultorias perceberam quando baixou a poeira das grandes 
implementações de ERP que pipocavam no mercado nos anos 90: a facilidade de alocar técnicos é 
proporcional à perenidade no cliente.  
 
 
Quando o projeto é concluído, é preciso se desdobrar em outro esforço de vendas. "Se tiver um 
relacionamento constante, a consultoria coloca o pé em um terreno mais firme. Aí a empresa de 
consultoria se torna uma parceira de estratégia de negócios, não apenas de implementação", 
observa Núbile. "E o CIO acaba tendo um conforto: se a pessoa que ajuda a formular as 
estratégia é a mesma que pode implementá-la, fica mais simples executar o planejado." 
 
Muitos gestores de tecnologia compartilham a opinião de que uma consultoria mais parceira e 
menos vendedora é positiva. O diretor de TI da Kodak para a América Latina, Canadá, Europa e 
África, Sérgio Falcon, é um dos que defendem a mudança. O executivo frisa que, quando uma 
prestadora de serviços era contratada, normalmente comportava-se apenas como implementador. 
Hoje, o consultor procura conhecer o negócio e estuda meios de, junto com o cliente, encontrar 
alternativas para seus problemas. "Às vezes eles nos mostram que a solução já está embutida em 
nossos sistemas", afirma Falcon.  



O CIO também destaca um amadurecimento no modelo de cobrança. "Hoje existem várias formas 
de negociar e há até honorários que só são pagos depois que obtivermos os resultados", aponta. 
 
No último projeto em que utilizou os serviços de uma consultoria, que resultou na atualização do 
ERP, o gerente de TI da Bahia Sul Celulose, José Carlos Costa, afirma que ficou surpreso. "Eles 
souberam conduzir o processo e foram completamente isentos, atuando como catalisador dos 
sistemas." O executivo diz que percebeu que a abordagem que se fazia era imatura, que os CIOs 
não conheciam as tecnologias e não sabiam o que seria feito. "Hoje sabemos o que pedir, como 
pedir e ainda exigimos prazo. Ou seja, existe mais clareza de objetivo." 
 
Relação amadurecida 
 
O gradual ajuste na forma de trabalhar das consultorias vem de mãos dadas com as mudanças na 
carreira dos CIOs e com o que a alta direção das empresas espera da área de TI. O sócio da IBM 
Business Consulting Services (BCS), Ricardo Gomez, que acompanhou a evolução desse mercado 
ao longo de 15 anos de carreira na PwC Consulting e depois na IBM, não tem dúvidas: "o leque de 
ações da consultoria aumentou muito",  diz. 
 
Basta uma rápida olhada na estrutura da BCS para ver que são os negócios - mais do que a 
tecnologia - que definem a empresa atualmente. Tanto assim que a BCS está organizada em cinco 
setores produtivos: distribuição, comunicação, industrial, financeiro e público. Cada um deles é 
dividido em subsetores, totalizando 20 verticais. 
 
O braço de consultoria da big blue desenvolveu um modelo baseado em componentes, que podem 
ser definidos como os diversos processos que uma empresa possui dentro de cada departamento 
e que garantem o funcionamento das unidades. A BCS estuda os componentes e desenvolve uma 
estratégia para cada um deles, que passa pela possibilidade de terceirizar o componente - o que 
pode ser feito pela IBM dentro de sua oferta de business process outsourcing (BPO) - e inclui, 
claro, tecnologia. "Toda a solução envolve pessoas, processos, organização e TI. Não há projeto 
sem um componente tecnológico", explica Gomez. "A tendência é transformar e operar também - 
não apenas implementar. Assim ficamos dentro do cliente, mantemos uma relação, adquirimos 
conhecimento sobre sua estratégia de negócios e propomos ações." 
 
Mas ainda há crises na relação CIO-consultoria. Costa, da Bahia Sul Celulose, avalia que para que 
essa relação se torne ainda mais estreita os consultores deveriam acompanhar mais o pós-venda. 
"O problema para nos tornarmos parceiros é que as consultorias ainda nos vêem como pedidos", 
critica.  
 
Já o gerente de tecnologia da Ripasa, Francisco Açakura, afirma que a relação dos CIOs com as 
consultorias não mudou muito. "As consultorias continuam muito envolvidas com os modismos 
dos novos sistemas." Outro ponto que impede que a relação entre CIOs e consultorias se estreite, 
na opinião de Açakura, é a alta rotatividade de pessoas dentro das prestadoras dos serviços. 
 
Apesar das críticas, quando se coloca os prós e contras na balança o lado positivo parece ter 
maior peso. A diretora de TI da Ticket Serviços, Eliane Aere, cita como vantagem o fato de poder 
manter uma equipe fixa enxuta e contratar consultores com um alto grau de especialidade em 
projetos específicos sempre que necessário. "Não faz sentido manter na corporação determinado 
tipo de especialidade que só usamos esporadicamente", diz. Além disso, Eliane acredita que é 
sempre vantajoso ter uma opinião de alguém de fora da empresa, que vem com novas idéias e 
compartilha suas experiências em outros projetos. 
 
O atual diretor de TI da Monsanto, André Dalla Ferreira, defende o uso da consultoria, mas 
destaca que o CIO nunca deve perder as rédeas do processo. "A consultoria pode ajudar muito, 
mas é importante saber o que pedir e como pedir. E, sobretudo, o executivo de tecnologia tem 
que se envolver com o projeto."  



Ferreira fala com a bagagem de quem já teve experiência dos dois lados do balcão: foram cinco 
anos na Trevisan e sete na Deloitte, onde fez trabalhos de viabilidade econômica de 
implementação de sistemas e redesenho de processos. "As consultorias precisam conhecer o 
negócio dos clientes. E estão melhorando muito nesse sentido nos últimos anos", atesta.  
 
A relação CIO-consultoria está longe de ser perfeita, mas pode ser muito produtiva se o consultor 
entender as necessidades de seu cliente - e se o CIO souber exatamente o que quer de seu 
prestador de serviços. Aparentemente, as duas c ondições são cada vez mais freqüentes. 
 
O que as consultorias dizem 
 
Carlos Rosolem, presidente da Quendian - "As companhias estão mais exigentes, porque seus 
diretores de tecnologia conhecem mais as ferramentas e o negócio e sabem exatamente o que 
querem. Vivemos uma transição. Em três anos a relação dos CIOs com as consultorias estará 
madura." 
 
Ricardo Gomez, sócio da IBM Business Consulting Services (BCS) - "A tendência é transformar e 
operar também - não apenas implementar. Assim ficamos dentro do cliente, mantemos uma 
relação, adquirimos conhecimento sobre sua estratégia de negócios e propomos ações." 
 
Fernando Parra, presidente da DTS - "As consultorias deixaram de lado essa visão de taxímetro 
para ter um ganha-ganha em que ambos saem satisfeitos. Quando eu trabalho no cliente há 
muitos anos, vejo as oportunidades de melhorias de processos e sistemas e posso propor 
projetos." 
 
Paulo Sérgio Rodrigues, diretor de soluções da BearingPoint - "As consultorias eram pedreiros de 
software, implementavam e remendavam sistemas. Hoje as consultorias têm que fazer um 
trabalho mais de inteligência. É uma mudança que decorre do atual papel dos CIOs e também do 
fato de que a tecnologia permeia todas as mudanças empresariais." 
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