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Para diferenciar-se da concorrência e atrair clientes, firmas de consultoria investem na 
contratação de pessoas com formação em sociologia e filosofia — e não em administração 
  
IDENTIFICADAS NOS ANOS 90 COMO A turma da formu lação de estratégias, as grandes 
consultorias multinacionais (McKinsey, Boston Consulting Group. Bain e Booz Allen) estão tendo 
de se adaptar a novas exigências dos clientes. Foram-se os tempos áureos das reestruturações e 
aquisições bilionárias.  
 
A maior parte dos trabalhos, hoje, é bem mais específica. Segundo analistas desse mercado nos 
Estados Unidos, na década passada um trabalho de consultoria demorava de seis meses a um ano 
e meio. Hoje. a média é de três meses.  
 
Empresas como a AT&T, que costumavam gastar perto de l bilhão de dólares por ano com 
consultorias. cortaram a despesa drasticamente — em boa parte apostando em consultores 
internos, um método propagado pela GE. Ao assumir o comando da Ford, em 2001, Bill Ford 
reduziu o gasto com consultorias exigindo que qualquer projeto fosse aprovado pelo seu chefe de 
operações. 
 
A nova realidade vem provocando uma ampliação no perfil dos profissionais. Até recentemente, as 
consultorias acreditavam que o ideal era ter um quadro de generalistas que podia aplicar seus 
conhecimentos em todos os setores da economia, em qualquer lugar do planeta.  
 
Essa convicção tem sido desafiada por duas tendências. Primeiro, as empresas vêm exigindo 
profissionais com conhecimento prévio de sua indústria, gente que possa entender o problema 
mais rapidamente e com mais profundidade. Em segundo lugar. o sucesso dos cursos de MBA fez 
com que as empresas tenham hoje muito mais gente corn a formação típica das consultorias em 
seus quadros.  
 
A solução tem sido diversificar. Já no ano 2000 o Boston Consulting Group (BCG) começou a 
investir na contratação de profissionais de áreas alheias aos negócios, como matemática, 
sociologia e filosofia. A idéia é ter no quadro gente com perspectivas diferentes, que possa 
oferecer soluções criativas, ou profissionais que atuem em indústrias específicas (um médico, por 
exemplo, para ser consultor no setor farmacêutico).  
 
O fenômeno chegou ao Brasil. "Há cerca de dez anos tínhamos escassez de profissionais saídos de 
MBAs, então procurávamos talentos em outras áreas", afirma Luiz Vieira, vice-presidente da Booz 
Allen. Hoje, já não faltam profissionais com o diploma. Mas a consultoria continua abrindo as 
portas para outras especialidades, desta vez como ''um diferencial de mercado". No BCG, cerca de 
20% da equipe não tem MBA.  
 
"Já tivemos pessoas das mais diversas formações, até biologia e literatura", diz Walter Piacsek, 
vice-presidente da consultoria. Esse pessoal normalmente passa por um curso intensivo, de cerca 
de seis semanas, para se capacitar para o trabalho.  
 
"No começo pode ser uma desvantagem não ter MBA porque você é menos treinado e tem mais 
dificuldade", diz o suíço Yorg Funk, engenheiro com doutorado em física, hoje diretor do BCG. "A 
longo prazo acaba sendo um diferenciai. Eu já adquiri conhecimento em negócios e não deixei de 
ter os conhecimentos da área de onde eu vim,". 
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