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Mais exigentes e com menos verbas, CIOs abrem espaço para as médias consultorias, que em 
muitos casos concorrem de igual para igual com as gigantes do setor  
 
O mercado de consultorias passa por uma profunda mudança e, na opinião de alguns de seus 
agentes, não será mais o mesmo daqui para frente. Os fatores a estimular o novo perfil são 
muitos: vão desde as crises que envolveram consultorias e auditorias até a redução nos budgets 
de TI dos CIOs (Chiefs Information Officer).  
 
Um das pontas mais visíveis desta reformulação é o crescimento das médias consultorias, hoje 
concorrentes – de igual para igual – das chamadas grifes de mercado. “Os principais fatores para 
isso são preço, qualidade e agilidade. O cliente hoje paga pelo serviço, não pela grife”, provoca 
Álvaro Albuquerque, diretor da AML System, empresa com forte atuação na área financeira.  
 
O executivo comenta a situação na garupa de dois projetos vencidos recentemente em cima das 
chamadas grandes: em outubro, a empresa fechou um contrato com o Banespa para o 
desenvolvimento de aplicativos para previdência privada. Dois meses depois, no BMC, a 
consultoria assumiu o desenvolvimento de um site para a área de crédito.  
 
Na opinião de Albuquerque, o mercado financeiro é o que dá maiores sinais de que a tendência 
existe de fato, e é forte. “Na verdade os usuários têm que ter o pé no chão. Se eu posso garantir 
qualidade e o produto solicitado, não há problemas”, afirma, ressaltando que a tendência não 
significa o fim das gigantes, que ainda podem se ancorar nos grandes contratos mundiais.  
 
O respeito dos CIOs pelas médias consultorias pode ser medido pelos convites que estas recebem. 
“Antes, éramos chamados para implementar soluções. Hoje, somos consultados para todo o ciclo, 
desde o projeto”, compara Washington Fray, diretor presidente da SI Brasil.  
 
Participação  
 
Apesar do otimismo, o executivo não acredita que seus grandes concorrentes devem perder muito 
espaço no mercado. “Na verdade eles continuam com os grandes projetos, aqueles que envolvem 
companhias inteiras. Para nós virão os projetos menores, envolvendo áreas específicas”, diz.  
 
Divisão semelhante faz Fábio Pereira, sócio-diretor da G&P (Gennari & Peartree), para quem as 
gigantes devem manter seu espaço na chamada “consultoria estratégica”, perdendo share no que 
ele chama de “consultoria de operação”. “Esse espaço não dá para tirar deles, porque as 
tendências vêm de fora”, afirma.  
 
Ainda assim, Pereira acredita que o cenário é extremamente favorável às médias consultorias. Um 
dos fatores é o crescimento da credibilidade destas empresas, muitas formadas por profissionais 
oriundos das chamadas “big five”. Além disso, ele acredita que os processos de qualidade, como o 
ISO, deram a estas companhias um posicionamento que elas não tinham anteriormente.  
 
“É fato que não temos a mesma estrutura das gigantes, mas trabalhamos com margens menores 
e temos preocupação maior com a estruturação de nossos serviços. Não pagamos royalties para a 
matriz”, brinca Pereira, lembrando que o centro de decisão local e a ampliação do 
condicionamento técnico também contam.  
 
 
 
 
 
 



Capacitação  
 
O condicionamento técnico é um dos fatores citados por boa parte dos responsáveis pelas 
empresas médias. Segundo Celso Isberner, sócio-diretor da UniOne, este é o item responsável 
pela eliminação do gap de qualidade que, há alguns anos, se via entre os dois níveis.  
 
Márcio Pissardo, também da UniOne, coloca ainda um outro ingrediente na receita. “Essa 
diferença tende a cair quando a empresa tem iniciativa tecnológica, o que hoje é mais comum. 
Antes só eles inovavam e nós éramos fornecedores de mão-de-obra. Hoje não”, defende, 
lembrando tratar-se de uma mudança definitiva de mercado, iniciada ainda nas grandes 
implementações de ERP (Enterprise Resource Planning).  
 
A teoria da evolução traçada pelos consultores brasileiros vai mais longe, e lembra que as grandes 
ganharam espaço em um momento em que as empresas locais não tinham maturidade para atuar 
na área de TI. “A grande fatia das bigs vinha da integração de tecnologia. Hoje isso mudou e elas 
direcionam seu foco para modelagem”, diz Valberto Duarte, diretor de operações da Plaut no 
Brasil.  
 
O executivo cita o amadurecimento também dos clientes como fator de mudança. De acordo com 
ele, a maior parte das corporações brasileiras tem como avaliar se o fornecedor possui 
profissionais e competência para entregar o projeto contratado. “Isso dá alternativas ao cliente, 
que hoje exige resultados”, diz.  
 
Exceções  
 
Apesar de reconhecer a tendência de divisão maior do bolo, Marco Stefanini, diretor da Stefanini, 
ressalta que ela não atinge a todas as consultorias de forma uniforme. Ao contrário, o executivo 
defende que, além do custo, a estruturação conta muito no momento de ganhar espaço sobre as 
grandes.  
 
“Você tem que oferecer uma estrutura de serviços compatível com o que vende”, diz. No caso 
específico da Stefanini, o reforço passa pelo processo de internacionalização da companhia que, 
segundo seu diretor, de um lado o coloca no ataque às grandes contas, e de outro lhe dá 
conhecimento para disputar contratos maiores aqui no Brasil.  
 
“A verdade é que as corporações estão concentrando fornecedores, o que é ruim para as 
pequenas consultorias. Acho que as grandes podem perder share, mas não perderão receita em 
razão disso”, prevê.  
 
Se a perda de share de fato ocorrer, poderá ser creditada em grande parte às próprias 
companhias que, na opinião de Victor Schummer, sócio-diretor da DMR Consulting, foram as 
formadoras de seus atuais concorrentes. “O interesse das grandes sempre esteve na modelagem 
do projeto. Elas terceirizavam o restante para outras empresas, que acabaram tomando gosto 
pelo processo e passaram a oferecer o pacote completo”, diz.  
 
Para Schummer, essa capacitação, aliada à redução dos budgets, dá aos CIOs a possibilidade de 
arriscar mais, buscando soluções criativas que unam qualidade e preço. Do lado das grandes, a 
crise provocada por seus braços de auditoria também ajudou.  
 
“As fraudes deixaram as consultorias desprotegidas e elas se viram obrigadas a mudar sua forma 
de atuação no mercado”, lembra. Por estas e outras, Schummer acredita que o mercado brasileiro 
está hoje reduzido às big 2 (IBM e Accenture) e com nichos de atuação extremamente vantajosos 
para as médias. 
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