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Palavras ao vento: Palpites errados minaram confiança até nas grandes do setor Eles ganharam 
fama, poder e dinheiro  
 
nos anos 90. Vestidos com ternos bem cortados e inseparáveis pastas de couro, orientavam 
decisões de investimentos, cortes de pessoal e mudanças de diretoria.Viravam as empresas de 
cabeça para baixo, sob o  
 
argumento que era necessário se reinventar num mundo em rápida transformação. Os consultores 
tiveram seu momento de glória. Mas agora estão sob pressão para fazerem, em suas palavras, 
uma reengenharia ou uma revolução no próprio negócio. “Chegou a hora de olhar no espelho”, diz 
Edson Vaz Musa, ex-presidente da Rhodia e que foi sócio no Brasil da consultoria americana 
Monitor.  
 
Em todo o mundo, o futuro das grandes consultorias de estratégia, como McKinsey, Boston 
Consulting (BCG), Booz Allen e Delloitte Thomatsu, está em debate. Além de terem perdido 
clientes com o esfriamento da economia, foram atingidas no centro de seu negócio: a 
credibilidade. Consultoria mais renomada do mundo, a McKinsey era conselheira de empresas que 
caíram de maneira escandalosa, como a Enron e a Global Crossing. Outras estimularam 
investimentos exagerados em internet. No Brasil, as dúvidas sobre a qualidade dos palpites 
surgiram depois de apostas frustradas em tecnologia, energia e indústria automobilística.  
 
São mundos opostos. Em meados dos anos 90, a disputa pelos talentos era tão grande que se 
pagava R$ 15 mil pela indicação de um bom nome. A Booz Allen promoveu um cruzeiro pelo 
Caribe para seduzir brasileiros recém-formados nos MBAs americanos. Até a orgulhosa McKinsey 
levou estudantes para um fim-de-semana com mordomias em Miami. Também se recrutou 
pessoal num castelo na Áustria. Novatos chegavam a ganhar US$ 100 mil por ano, além de carro 
e benefícios. Hoje, as consultorias aplicam na própria carne o que recomendam aos clientes. 
“Depois de crescer 20 anos, elas pararam de contratar e passaram a demitir”, diz Alfredo 
Assumpção, da Fesa, especializada em recrutamento de executivos. “Até a remuneração dos 
principais sócios caiu pela metade, está entre  
 
US$ 300 mil e US$ 600 mil por ano.”  
 
 
Fleck, da Accenture: “Não houve erro. Todos corriam para a internet”  
 
Bolha. Os negócios encolheram. Uma das estrelas internacionais, a BCG apostou pesado no Brasil 
nos anos 90, mas seus planos se frustraram. Tem 30 consultores em atividade, um quarto do que 
os concorrentes instalados há mais tempo no País. A filial brasileira da Booz Allen dobrou de 
tamanho de 1997 a 1999 e se tornou o maior escritório depois de Nova York. Desde então, o 
número de consultores caiu de 190 para 45. Boa parte desse encolhimento se deve à recessão, 
mas houve também uma mudança de comportamento. “Não se gasta dinheiro à toa. Os 
empresários querem se sentir seguros da utilidade do serviço”, diz David Bunce, da auditoria 
KPMG.  
 
Essa restrição é o efeito colateral da euforia e da bolha  
 
tecnológica dos anos 90. Em 1997, executivos apoiados por consultores da Accenture 
convenceram o dono do Pão de  



 
Açúcar, Abílio Diniz, a criar um site de comércio eletrônico. Foram investidos mais de R$ 40 
milhões no Amelia.Com. Mas o negócio deu prejuízo, foi fechado e os serviços voltaram à rede. 
Mário Fleck, presidente da Accenture, diz que não houve erro estratégico. “Era a lógica da época. 
Supermercados de todo o mundo corriam para lançar empresas on-line.”  
 
Além das bolhas mundiais, o Brasil teve ciclos de euforia com as privatizações e com os 
investimentos estrangeiros. Na indústria automobilística, projetou-se um mercado de 3 milhões de 
veículos. Hoje não se vende nem metade. Apostou-se até que o Brasil seria um grande mercado 
para carros mais caros. Com estudos da consultoria americana Arthur D.Little, os dirigentes da 
Mercedes-Benz investiram US$ 820 milhões numa fábrica em Juiz de Fora. Mas o modelo Classe 
A, de tamanho médio e preço de carro de luxo, não decolou. O futuro da fábrica está em xeque. A 
Arthur D. Little informou que, por contrato, é proibida de se manifestar sobre o assunto.  
 
Escaldadas, as consultorias não fazem mais planos tão seguros. “Depois de um período longo de 
prosperidade, as pessoas não pensam que as coisas podem dar errado”, diz Richard Dubois, 
presidente da consultoria Trevisan. “Enquanto não baterem a cabeça na parede, não sabem o 
tamanho da dor.” Agora, as coisas mudaram. Num evento em maio, a At Kearney projetou um 
mercado para 2006, “entre 2,4 milhões e 3 milhões de veículos”, mas pode haver o efeito 
“serrote”, ou seja, com fortes oscilações no meio do caminho. Dificilmente vai errar.  
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