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Em 2012, o mercado de consultoria mundial movimentou US$ 400 bilhões. O Brasil foi 
responsável por 5% dessa quantia, movimentando aproximadamente US$ 20 bilhões. A 
demanda atraente chamou a atenção da KSI Brasil, associada da inglesa KS International, que 
também tem escritórios na Argentina e se especializa na área de publicidade, e que encontrou 
um nicho ainda inexplorado no País: o de consultorias segmentadas.  
 
"O Brasil é um dos cinco maiores mercados de publicidade do mundo, mas nenhuma das 
consultorias existentes aqui tinha esse foco em publicidade. Era uma área carente no País", 
explica o diretor de negócios internacionais da KSI Brasil, o Danilo Ogassawara, em entrevista 
exclusiva ao DCI. O serviço é fruto de uma junção da KSI Brasil Auditores Independentes com 
a KS Argentina com a finalidade de oferecer auditoria e consultoria com foco no mercado 
publicitário.  
 
A aposta vem em meio a uma expectativa de crescimento de 9,8% do mercado publicitário no 
Brasil em 2013, e de mais 12% em 2014, principalmente com o impulso da Copa do Mundo no 
ano que vem e dos Jogos Olímpicos de 2016.  
 
Mercado  
 
Os investimentos têm tudo para dar certo, segundo o presidente do Instituto Brasileiro dos 
Consultores de Organização (Ibco), Cristian Welsh Miguens. Ele explica que a instalação de 
consultorias especializadas ainda não pode ser vista como uma tendência, mas como uma 
nova vertente de negócio. "Cerca de 70% do faturamento mundial do setor de consultoria 
ficava retido por Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, mas isso está mudando por 
causa da crise", diz ele, que acrescenta: "Os cortes e ajustes do exterior estão fazendo com 
que as empresas procurem deslocamentos para os negócios no Brasil e na China, que são, dos 
BRICS, os que apresentam menos complexidade e mais oportunidade", complementa o 
especialista, deixando claro que apostar em um negócio que envolve consultoria e publicidade 
é a certeza de investir em dois mercados em crescimento, principalmente no Brasil.  
 
Experiência  
 
O diretor de negócios internacionais da KSI Brasil explica que a instalação desse serviço no 
Brasil decorre de estudos realizados no setor que comprovaram a possibilidade de 
crescimento. "Nos países onde o mercado de publicidade é mais promissor, como Estados 
Unidos, Inglaterra, Argentina e Alemanha, esse tipo de serviço já é oferecido, e agora o 
estamos trazendo ao Brasil", completa Ogassawara, confirmando a tese do presidente do Ibco.  
 
Segundo o Warc, um serviço global de informações sobre marketing, o crescimento de 9,8% 
previsto para investimentos em publicidade no Brasil em 2013 é maior até que o dos 
investimentos globais em publicidade, que será de 4% neste ano, sendo superior ao estimado 
para a China (10,9%) e para os Estados Unidos (2,2%). O crescimento projetado para esses 
investimentos no Brasil em 2013 só é inferior ao previsto para a Rússia (12,3%). Já com o 
crescimento estimado para 2014, o Warc prevê que o Brasil será o líder mundial em 
investimentos publicitários, com crescimento de 12,1%.  
 
Para Miguens, o mercado de consultoria no Brasil acompanha o que acontece no mundo todo. 
"De 2008 a 2010 tivemos uma leve crise, e o faturamento mundial do setor ficou estável em 
US$ 300 bilhões ao ano. As consultorias de RH foram as que sentiram mais impacto: 
chegaram a ter perdas de 20%", disse. "Já entre 2009 e 2012, um crescimento tímido de 10% 
ao ano fez com que atingíssemos faturamento de US$ 400 bilhões, o que demonstra um sinal 
de recuperação", completou. 
 
Recém-instalada no Brasil, a empresa vê 2013 com otimismo. "Pretendemos fechar o ano com 
uma lista de 15 a 20 clientes de pequeno e médio porte, entre empresas estrangeiras em 
instalação no Brasil e empresas locais", aposta Ogassawara.  
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Grupos  
 
Também apostando no mercado de consultoria, e especializada em gestão e estratégia, a 
Integration Consultoria Empresarial, com sede em São Paulo e filiais no Rio de Janeiro, Cidade 
do México, Buenos Aires, Santiago e Londres, aumentou recentemente sua estrutura com o 
ingresso de três novos sócios: Leonardo Zylberman, que encabeça o escritório do Rio de 
Janeiro, responsável pela área de finanças e gestão, Luís Carlos Vidal, líder da área de supply 
chain (cadeia de suprimentos), e Francisco Pereira Leite, diretor de implementação de 
projetos.  
 
Com a nova composição, a empresa passa a ter dez sócios e atende a uma carteira de clientes 
formada por empresas como BRF, Brinks, Bunge, Carrefour, Danone, Faber-Castell, Gafisa, 
Grupo Pão de Açúcar, Johnson & Johnson, Microsoft, Natura, Nestlé, Nextel, Philips, Red Bull, 
Santander, Sara Lee, Suzano, Tecban, Unilever, Votorantim e Warner.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A8. 
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