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William Álvares passou 27 dos seus 51 anos de vida trabalhando na Itautec, onde ingressou 
como analista de processos e chegou a gerente executivo de suporte e desenvolvimento. Com 
a crise, a empresa decidiu extinguir a área pela qual ele era responsável, fato concretizado em 
novembro do ano passado. Com o desligamento, Álvares precisou, pela primeira vez em muito 
tempo, pensar seriamente sobre os rumos de sua carreira. Após avaliar as possibilidades 
existentes, ele decidiu se tornar consultor. "No primeiro momento, o foco era buscar uma 
recolocação. Mas, pela experiência que tenho, e devido à minha idade, percebi que eu seria 
melhor aproveitado em empresas de médio e pequeno porte", diz ele, que é formado em 
Engenharia Industrial Mecânica e também fez MBA em Gestão e Engenharia e Produtos na 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).  
 
Na avaliação de Álvares, as médias empresas frequentemente precisam de mão de obra 
altamente especializada. O problema é que inclusão na folha de pagamento de um profissional 
capaz de lidar com determinadas exigências técnicas e gerenciais é, para muitas, inviável. 
"Como consultor, posso fazer trabalhos de melhoria sem gerar um custo elevado", assegura 
ele, que é especialista em revisão de processos, redução de custos, aumento de produtividade 
e implantação de planejamento e controles.  
 
Como Álvares, outros executivos têm optado pela carreira de consultor. É o que constata um 
levantamento realizado pela DBM, consultoria especializada em gestão do capital humano. De 
acordo com o estudo, nos três primeiros meses de 2009, a opção por atuar como consultores 
ou em consultorias atraiu 60% mais executivos do que no mesmo período de 2008. Esses 
números representam 9% do total de recolocações ocorridas no primeiro trimestre deste ano e 
5,5% daquelas ocorridas no igual período de 2008. As informações dizem respeito apenas ao 
universo da DBM, que não divulga números absolutos neste caso.  
 
Apoio de curto prazo  
 
O aumento do total de gestores que optam por esse alternativa tem como base a própria 
demanda do mercado. "Em períodos de grandes mudanças, como agora, as empresas 
procuram profissionais com experiência, mas nem sempre querem contratá-los porque a 
necessidade que têm não é de longo prazo", analisa Luiz Antônio Concistré, consultor da DBM. 
Segundo ele, as empresas hoje estão muito enxutas. Por isso, para algumas tarefas 
específicas, recorrem a especialistas externos. "A procura por consultores vem se acelerando 
nos últimos cinco anos", observa Concistré.  
 
Outra razão para a maior procura pelo ramo de consultoria é o fato de muitos executivos 
terem percebido que a área permite a realização dos seus objetivos profissionais e pessoais, 
além da aplicação dos conhecimento adquirido durante anos de trabalho em grandes 
organizações, onde suas carreiras chegaram a um limite.  
 
Realidade diversa  
 
Mas sair de uma grande companhia após anos de dedicação e seguir carreira solo não é tão 
simples. "Toda mudança brusca é problemática. Procurei compreender que minha missão como 
funcionário da Itautec estava cumprida e que era momento de buscar novas oportunidades. 
Creio que lidei bem com o fato. Na verdade, ele me deu forças para buscar alternativas que, 
por estar na Itautec, eu não enxergava", diz Álvares.  
 
"A mudança assusta um pouco. Você está acostumado a ter o dinheiro todo mês na sua conta. 
Como consultor isso não vai acontecer. A grande jogada é se planejar", afirma Álvares. Apesar 
das incertezas que a mudança gerou, ele se diz otimista. "Tenho algumas coisas muito bem 
engatilhadas. Acredito que ainda neste mês fecharei bons projetos", prevê. Para Concistré, 
quem é dependente da previsibilidade de seus rendimentos pode ter problemas no ramo de 
consultoria, no qual os pagamentos não são necessariamente mensais e, menos ainda, 
garantidos.  



 
Concistré lembra que há outro aspecto da vida de consultor que pode ser transformar num 
problema para muitos: o trabalho geralmente é solitário. "Trata-se de algo que incomoda 
alguns, pois estão acostumados com a estrutura corporativa. Costumo dizer que o consultor é 
telefonista, secretária, vendedor e pós-venda. A falta do suporte de uma equipe é algo 
realmente complicado", diz.  
 
Na opinião de Concistré, é importante que o profissional que inicia seu caminho como consultor 
tenha em mente que a atividade implica ter uma abordagem diferente dos executivos 
contratados como empregados: o foco do consultor é resolver um determinado problema, ou 
seja, visualizar uma oportunidade de negócio e comunicar as vantagens que sua solução deve 
trazer para o cliente. "Seja em períodos de crise ou não, as empresas precisam resolver 
dilemas inerentes ao seu negócio. Em momentos turbulentos, essa necessidade se amplifica", 
diz. "Esse cenário atrai, mas não altera o fato que ser consultor é bem diferente de ser um 
gestor. As pessoas precisam ter conhecimento disso antes de tomar uma decisão. Quem opta 
por trilhar o caminho de consultoria sem afinidade nenhuma com a área tende a contabilizar 
estresse e frustração no futuro", alerta.  
 
Vender é desafio  
 
Os resultados de projetos anteriores e a propaganda boca-a-boca são os meios mais comuns 
de um consultor conquistar novos clientes, o principal desafio dos iniciantes. "Quem compra 
um serviço de consultoria não tem como ver o produto antes. O consultor vende confiança. 
Portanto, é fundamental que esteja preparado para conversar com o cliente e expor seu 
trabalho. Não menos importante é demonstrar maturidade em todas as fases de execução do 
projeto", ressalta Concistré. Para ampliar sua capacidade de conseguir clientes, Álvares tem 
feito parcerias com empresas de consultoria como a RG2 Sistemas, que desenvolver, entre 
outras coisas, softwares para gestão empresarial.  
 
A falta de habilidades comerciais pode ser uma barreira, principalmente para aqueles 
executivos que passaram anos no escritório planejando grandes estratégias corporativas e 
acabaram por se distanciar dos aspectos mais operacionais dos negócios. "Não é qualquer 
pessoa que se sente à vontade ou que tem habilidade com vendas. Esse é o ponto crítico. Oito 
em cada dez consultores desistem porque não conseguem produzir um bom ritmo de venda", 
diz Concistré, da DBM. E como o consultor vende confiança, ele precisa estar presente no 
momento da venda, não pode delegar a tarefa. "Consultoria é uma postura de vida. É para 
quem tem um interesse legítimo em resolver o problema do outro. É vocação", adiciona.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


