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A consolidação já era esperada
há muito tempo no setor de ser-
viços de TI. Agora, diante da
acentuada queda na demanda e
da baixa no preço das ações, uma
onda de fusões e reestruturações
finalmente ganha impulso.

Nem mesmo as "Big Five" esca-
param da agitação no setor de
serviços. Consideradas o último
porto seguro em 2001, este ano
as cinco grandes mostraram que
têm tantos problemas quanto
suas concorrentes menores.

Primeiro, sofreram as conse-
qüências do escândalo Contábil
da Arthur Andersen, que obri-
gou as consultoras a romper seus
tradicionais vínculos com suas
divisões de auditoria. Seguiu-se
uma onda de aquisições e trocas
de ativos, sendo que em, alguns
países, esses "divórcios" foram
especialmente tumultuados.

Agora que a poeira baixou, o
setor de consultoria de TI está do-
minado por novas cinco grandes:
Accenture, BearingPoint, CGE&Y,
Deloitte Consulting (que em bre-
ve se chamará Braxton) e IBM Bu-

siness Consulting Services (anti-
ga PwC Consulting).

Especialistas acreditam que
cinco é demais para o mercado, e
consideram a CGE&Y especial-
mente vulnerável. Foi ela quem
iniciou a onda de consolidações
de 2000, nascendo da fusão entre
a Cap Gemini e a divisão de con-
sultoria da Ernst & Young.

A aliança foi concebida duran-
te o boom da internet. Após a fu-
são, enquanto a empresa lutava
com grandes problemas de inte-
gração, a recessão começou a se
fazer sentir. A saída do CEO Geoff
Unwin, arquiteto da fusão, no
ano passado, confirmou as sus-
peitas de que a fusão não estava
correndo bem. Algo semelhante
aconteceu com a EDS. A aquisi-
ção da AT Kearney, em 1995, ago-
ra provoca dúvidas. Na EDS, os
serviços de terceirização enfren-
tam bem a recessão, porém o fa-
turamento da AT Kearney caiu
14% no último trimestre.

Em contraste, a aquisição da
PwC Consulting pela IBM, em
2002, parece caminhar bem.
Apesar dos problemas da inte-
gração, o acordo, no valor de US$
3,5 bilhões, foi aplaudido pelos

analistas. Até a concorrência re-
conhece que o acordo foi uma
boa jogada estratégica. Os clien-
tes também estão gostando. A
IBM BCS reconquistou a maioria
dos clientes que haviam parado
de trabalhar com a PwC devido
aos vínculos desta com a divisão
de auditoria.

A Deloitte Consulting se divor-
ciou de sua ex-parceira do setor
de auditoria, e a futura mudança
de nome reforçará a separação.
Mas as coisas param aí, já que a
empresa não vê vantagens em
fundir-se com outro grande no-
me.

Além de tratar de seus "divór-
cios", as grandes empresas de
consultoria enfrentam outros
problemas. O colapso na deman-
da de. consultoria estratégica for-
çou muitas firmas a se concentra-
rem em contratos de médio por-
te e terceirização. Esses merca-
dos, porém, são muito sensíveis a
preços, obrigando os grandes
nomes da consultoria a entrar
em parcerias com fornecedores
de custo mais baixo.

Apesar das dificuldades, as
grandes empresas de serviços de
TI estão bem situadas para atra-

vessar as atuais tempestades.
Muitas aproveitam o tumulto pa-
ra comprar firmas menores. Essa
tendência é mais óbvia na Euro-
pa, com seu mercado de serviços
muito fragmentado. O maior
acordo recente foi a aquisição da
CMG pela Lógica, criando uma
nova firma gigante na Europa, a
LogicaCMG. Ainda na Europa, a
Atos Origin, também nascida de
uma fusão anterior, comprou as
operações da KPMG Consulting
no Reino Unido e na Holanda. Já
as operações da KPMG na França
foram adquiridas pela Syntegra.

Nos EUA, a Perot Systems ad-
quiriu a Soza & Company, que
presta serviços de tecnologia ao
setor governamental. A canaden-
se CGI adquiriu várias firmas pa-
ra fortalecer suas operações ter-
ceirizadas. Segundo o banco de
investimentos americano Pharus
Advisors, o ritmo das consolida-
ções no setor de serviços de TI de-
ve aumentar. Em vista do panora-
ma econômico desanimador, as
grandes empresas precisam con-
seguir um rápido crescimento
interno, e "estão buscando fu-
sões e aquisições para gerar cres-
cimento a curto prazo".


