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A profissão de consultor de TI
já foi, há não muito tempo, uma
das mais bem pagas do mercado.
No final dos anos 90, as empresas
buscavam ajuda para lidar com o
problema do bug do milênio e
elaborar sofisticados projetos de
e-business. Todos estavam dis-
postos a pagar somas astronômi-
cas pelos serviços de profissio-
nais difíceis de encontrar.

Muitas prestadoras de serviços
de TI abriram o capital com su-
cesso e aumentaram a lucrativi-
dade dos consultores, que rece-
biam altos salários e opções de
ações bastante valorizadas.

Hoje, esse quadro é só uma
lembrança para aqueles que ain-
da conseguem trabalhar como
consultores de TI. O trem da ale-
gria começou a descarrilar, em
câmera lenta, no fim de 2000 e
seguiu fora dos trilhos durante
2001. Milhares de consultores
perderam emprego e organiza-
ções de porte, como a Razorfish,
agonizaram e desapareceram.

O problema é que o serviço re-
lacionado ao bug do milênio aca-
bou e, após o colapso dos grupos
pontocom, grandes corporações
não mais temem ser "engolidas"
por pequenos negócios virtuais.
Embora o mercado de consulto-
ria de TI pareça ter se estabiliza-
do, o setor mudou bastante e é
pouco provável que retome o rit-
mo dos tempos de glória.

"Não há tecnologias que se
destaquem atualmente", observa
Ed Mello, diretor operacional da
Computer Sciences Corporation,
empresa americana de consulto-
ria. "Os sistemas sem fio não che-
garam a decolar e o web service
pode até ser promissor, mas não
há nada muito inovador."

O que mudou, entretanto, são
as prioridades dos clientes das
consultorias, que agora se inte-
ressam principalmente por pro-
jetos que ofereçam retorno rápi-
do — medido em meses, não em
anos — e que possam reduzir
custos ou elevar receitas.

O segmento de consultoria de

TI passou a integrar pacotes de
serviços, especialmente os de ter-
ceirização. "Há uma tendência
em se agregar valor à terceiriza-
ção de TI através da inclusão de
serviços de consultoria", diz Mel-
lo. Antes, as empresas recorriam
à terceirização para economizar
recursos. Hoje, isso é parte da es-
tratégia, daí a necessidade de ser-
viços de consultoria.

Um exemplo dessa tendência
foi a compra, pela IBM, da divisão
de consultoria da Pricewa-
terhouseCoopers por US$ 3,5 bi-
lhões, no ano passado, o que
acrescentou 30 mil consultores
ao quadro de 150 mil funcioná-
rios do grupo de Serviços Globais
da companhia. A contratação de
ex-consultores da PwC fortalece
a posição da companhia para ca-
pitalizar essas tendências.

O Giga Information Group,
empresa americana de pesquisa
de mercado, nota que a terceiri-
zação de TI é o único segmento
do mercado de serviços que deve
crescer nos próximos anos — in-
tegração e consultoria estaciona-
rão no patamar atual. Julie Giera,
analista do Giga, afirma que isso
cria uma pressão econômica
considerável. "É provável que ve-
jamos mais consolidação nesse
mercado em 2003, na forma de
fusões, aquisições e, em alguns
casos, a simples falência de pres-
tadores de serviços", diz Giera.

Um dos resultados da combi-
nação entre serviços de consulto-
ria e de terceirização é uma cate-
goria relativamente nova, cha-
mada "terceirização da transfor-
mação dos negócios" (BTO, na
sigla em inglês). O processo en-
volve usar a economia de 20% a
30% gerada pela terceirização de
sistemas de TI e investir esses re-
cursos na atualização de toda a
arquitetura de TI. Dessa forma, as
empresas podem financiar siste-
mas avançados e, ao mesmo tem-
po, manter os custos de informá-
tica no mesmo nível.

Ian Watmore, diretor da Ac-
centure, afirma que EUA e Reino
Unido estão à frente de outras re-
giões, principalmente da Euro-
pa, no modo como utilizam a ter-

ceirização de TI. Segundo o exe-
cutivo, isso é se deve a leis traba-
lhistas mais liberais, que
facilitam a transferência de pro-
fissionais para as empresas que
os terceirizam, e à existência de
CEOs mais versados no assunto.

A terceirização de processos
de negócios (BPO), que envolve
tarefas administrativas, como
processamento dos recibos de
caixa e do número de transações,
além de atividades mais comple-
xas, como call centers para aten-
der ao consumidor, é outra área
importante para serviços de TI.

São necessários consultores
para decidir quais processos po-
dem ser terceirizados. Nem todas
as empresas prestadoras de servi-
ços de TI possuem os requisitos
para participar desse mercado.
De acordo com o Giga Group, es-

-



grar pacote de terceirização
sa é outra área em que haverá
mais consolidação, à medida que
grandes organizações tentarem
fortalecer as posições.

O mercado de serviços de TI
continua fraco, o que aumenta a
importância do tamanho da base
de clientes de uma empresa, ca-
paz de garantir vendas em tem-
pos difíceis. A Electronic Data
Systems, segunda maior presta-
dora de serviços de TI do mundo,
consegue explorar sua enorme
base de dados. Mas Douglas Fre-
derick, chefe da divisão de tercei-
rização, diz que o gasto dos clien-
tes permanece baixo.

Alguns clientes empresariais
têm expectativas irreais. "Muitas
companhias querem economi-
zar com a terceirização de TI, mas
não realizaram os investimentos
necessários nos últimos anos. As-

sim, não registrarão economias
de 25% a 30%, e ficarão na faixa
dos 8% a 10% nos primeiros anos
de contrato", diz Frederick.

Há, ainda, muitas oportunida-
des de negócio, mas a concorrên-
cia já acarretou políticas de pre-
ço irracionais, em que pequenos
grupos tentam fechar contratos
prometendo mais do que podem
cumprir. Felizmente, diz Frederi-
ck, os intermediários das transa-
ções de terceirização podem
aconselhar contratantes quanto
à capacidade de empresas espe-
cializadas na terceirização de TI.

A disputa por preço, porém, é
muito intensa no segmento de
consultoria de TI por conta da as-
censão de prestadoras de serviço
indianas. Grupos como Wipro,
TCS e Infosys tornaram-se potên-
cias do setor, conquistando con-

tratos tanto por preço como por
qualidade. Agora, buscam au-
mentar a presença no campo de
serviços mais complexos, pres-
tando consultoria sobre estraté-
gia e processos. A reação das
principais empresas ocidentais
de serviços de TI foi expandir as
operações na índia.

A Hewlett-Packard, terceira
maior prestadora de serviços de
TI, se esforça para ampliar a divi-
são de serviços oferecendo pre-
ços competitivos. Ann Livermo-
re, chefe da divisão, afirmou no
ano passado que um elemento-
chave da estratégia da compa-
nhia era investir nas operações
internacionais, principalmente
na índia e na China. EDS, IBM,
CSC, Accenture e outras também
contam com operações de porte
considerável na índia.


