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Como administrar
(com sucesso) 
uma consultoria de TI
em plena crise

A STRATESYS DUPLICOU O FATURAMENTO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

Mario Moreno

Carlos De Pedro é sócio e co-fundador da Stratesys, consultoria 

de TI especializada em soluções SAP. Apesar de que na Espanha, 

os números do setor foram diminuindo durante a recessão, esta 

empresa duplicou seu faturamento nos últimos 5 anos, 

chegando a 38 milhões de euros em 2015. “Nós caminhamos 

para a consolidação”. Afirma Carlos. 
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SERVIÇOS

“NOS ÚLTIMOS 5 ANOS,
CONSEGUIMOS DUPLICAR O VOLUME DE NEGÓCIOS,

PASSANDO DE 19 A 38 MILHÕES”

Carlos De Pedro, passa longas 
temporadas nos Estados Unidos, no 
Silicon Valley traçando o processo de 
internacionalização da companhia, 
certamente, planejando a aborda-
gem do mercado norte-americano. 
Nos últimos anos, a Stratesys se 
estabeleceu em outros países da 
América, como México, Brasil e 
Colômbia e fez uma aparição inclusi-
ve na China. Esta estratégia pode ter 
sido a causa do sucesso, pois duran-
te esse tempo, a indústria de consul-
torias de TI, se deu conta de como 
diminuía o seu negócio na Espanha, 
e assim como muitas outras compan-
hias, optaram por expandir interna-
cionalmente para sobreviver. Apesar 
das pequenas retomas do setor nos 
últimos anos, não foi uma boa fase. 
Entretanto, De Pedro explica que seu 
caso se deve mais a uma aposta pelo 
crescimento que a própria conjuntu-
ra, já que os dados de sua empresa 
vão a contra corrente do setor. “Nos 
últimos cinco anos, conseguimos 
duplicar o volume de negócio, pas-
sando de um faturamento de 19 mil-
hões de euros em 2009 a 38 milhões 
em 2015”. 

“Inovação, diversificação e expansão”, 
são os ingredientes, segundo De 
Pedro para driblar a crise. “Em nosso 
caso, a chegada aos Estados Unidos 
parecia adequada por vários motivos, 
pois além de ser um berço tecnológi-
co, também é um dos centros de ino-
vação SAP, nosso partner mundial”, 
explica.

Um dos pontos da companhia, é a
relação com o fabricante mundial 
de aplicações, no qual ano passado 
faturou mais de 20.000 milhões de 
euros. “Nosso negócio gira funda-
mentalmente em torno a seus pro-
dutos. Sua estratégia de diversifi-
cação e de apoio aos sócios foi fun-
damental para uma empresa como 
a nossa. Sem esquecer que para 
eles, somos importantes também’, 
assegura Carlos De Pedro.

Presente
Atualmente, a Stratesys conta com um 
portfólio de serviços variado em todos 
os setores. Setores como consumo, 
banco, telecomunicações, mídia, ener-
gia, utilities e seguros, supõe algo mais 
de 10% de seu negócio. Outros como 
transportes, distribuição ou retail 
estão ligeiramente abaixo desta por-

centagem, e o setor público representa 
aproximadamente 5% de sua ativida-
de. Todo este nicho de mercado é uma 
amostra de um crescimento sustentá-
vel que reflete nos números. “Nós 
aumentamos o faturamento em 17% 
com respeito a 2014, e nossa equipe 
de profissionais passou a ser de 675 
pessoas, um 25% a mais que o ano 
anterior. Estamos apostando por 
incorporar talentos em todas as 
regiões em que operamos”, afirma De 

Pedro. Apesar do êxito, a situação da 
nossa empresa está longe de ser com-
parada ao tamanho de gigantes do 
setor como Accenture, IBM, Atos e 
Capgemini. Entretanto, De Pedro 
garante que competindo com suas 
armas, conseguem conquistar proje-
tos. “Tamanho não é documento”. Os 
clientes procuraram pelo mais ade-
quado as suas necessidades, as vezes 
procuram por uma marca poderosa, e 
outras por uma empresa que seja 
especialista. Nunca nos preocupou a 
existência de empresas maiores. Nós 
as conhecemos pelo nosso passado 
profissional e sabemos suas virtudes e 
seus pontos fracos”. 
Outro dos temas do momento e que 
está nos assuntos de todos os diretores 
é a famosa transformação digital. Nin-
guém duvida que a tecnologia é uma 
arma essencial para obter uma boa 
posição no mercado. “A Stratesys criou 
uma linha de serviço específica para 
ajudar os nossos clientes não só a des-
envolver a tecnologia, mas também a 
conceituar a mudança, a transformar e 
a definir como usar estas ferramentas 
em seus negócios, de forma que ganhe 
valor”, indica De Pedro. “Além disso, 

como consultoria, somos capazes de 
abordar soluções globais para uma em-
presa, ou específicas para uma área, 
adaptando as necessidades, ritmos, 
prioridades e restrições do cliente”. 

Futuro
“Para 2016 estamos notando uma 
maior demanda de projetos”, acredita 
De Pedro. “Veremos como avançamos, 
mas notamos muita força nos projetos 
cloud e na própria transformação digi-

tal. Também no mundo e-commerce, 
nas tendências omnichannel e, obvia-
mente, em tudo relacionado as capaci-
dades analíticas”. 
Por isso, a companhia começou a des-
enhar um plano para os próximos 
exercícios. “Temos objetivos ambicio-

sos para o futuro, tanto na Espanha 
como internacionalmente, e reforçar a 
nossa oferta de serviços e soluções. 
Também queremos consolidar nossas 
linhas de negócio de transformação 
digital que lançamos recentemente e 
está tendo um importante desenvolvi-
mento.”  
As expectativas vão melhorando para 
o setor neste ano. De Pedro identifica 
duas vias de crescimento que podem 
fazer deste novamente, um negócio

competitivo: “Por um lado, a consulto-
ria e os serviços profissionais de Tecno-
logias da Informação irão aumentar 
como tendência para nos aproximar   
de outros mercados, e por outro lado, 
o tema da digitalização. Nossos clien-
tes necessitam adaptar-se”, conclui. CW
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O SURGIMENTO DE UM EMPREENDEDOR 
Carlos De Pedro, passa longas 

temporadas nos Estados Unidos, no 
Silicon Valley traçando o processo de 
internacionalização da companhia, 
certamente, planejando a aborda-
gem do mercado norte-americano. 
Nos últimos anos, a Stratesys se 
estabeleceu em outros países da 
América, como México, Brasil e 
Colômbia e fez uma aparição inclusi-
ve na China. Esta estratégia pode ter 
sido a causa do sucesso, pois duran-
te esse tempo, a indústria de consul-
torias de TI, se deu conta de como 
diminuía o seu negócio na Espanha, 
e assim como muitas outras compan-
hias, optaram por expandir interna-
cionalmente para sobreviver. Apesar 
das pequenas retomas do setor nos 
últimos anos, não foi uma boa fase. 
Entretanto, De Pedro explica que seu 
caso se deve mais a uma aposta pelo 
crescimento que a própria conjuntu-
ra, já que os dados de sua empresa 
vão a contra corrente do setor. “Nos 
últimos cinco anos, conseguimos 
duplicar o volume de negócio, pas-
sando de um faturamento de 19 mil-
hões de euros em 2009 a 38 milhões 
em 2015”. 

“Inovação, diversificação e expansão”, 
são os ingredientes, segundo De 
Pedro para driblar a crise. “Em nosso 
caso, a chegada aos Estados Unidos 
parecia adequada por vários motivos, 
pois além de ser um berço tecnológi-
co, também é um dos centros de ino-
vação SAP, nosso partner mundial”, 
explica.

Um dos pontos da companhia, é a
relação com o fabricante mundial 
de aplicações, no qual ano passado 
faturou mais de 20.000 milhões de 
euros. “Nosso negócio gira funda-
mentalmente em torno a seus pro-
dutos. Sua estratégia de diversifi-
cação e de apoio aos sócios foi fun-
damental para uma empresa como 
a nossa. Sem esquecer que para 
eles, somos importantes também’, 
assegura Carlos De Pedro.

Presente
Atualmente, a Stratesys conta com um 
portfólio de serviços variado em todos 
os setores. Setores como consumo, 
banco, telecomunicações, mídia, ener-
gia, utilities e seguros, supõe algo mais 
de 10% de seu negócio. Outros como 
transportes, distribuição ou retail 
estão ligeiramente abaixo desta por-

centagem, e o setor público representa 
aproximadamente 5% de sua ativida-
de. Todo este nicho de mercado é uma 
amostra de um crescimento sustentá-
vel que reflete nos números. “Nós 
aumentamos o faturamento em 17% 
com respeito a 2014, e nossa equipe 
de profissionais passou a ser de 675 
pessoas, um 25% a mais que o ano 
anterior. Estamos apostando por 
incorporar talentos em todas as 
regiões em que operamos”, afirma De 

Pedro. Apesar do êxito, a situação da 
nossa empresa está longe de ser com-
parada ao tamanho de gigantes do 
setor como Accenture, IBM, Atos e 
Capgemini. Entretanto, De Pedro 
garante que competindo com suas 
armas, conseguem conquistar proje-
tos. “Tamanho não é documento”. Os 
clientes procuraram pelo mais ade-
quado as suas necessidades, as vezes 
procuram por uma marca poderosa, e 
outras por uma empresa que seja 
especialista. Nunca nos preocupou a 
existência de empresas maiores. Nós 
as conhecemos pelo nosso passado 
profissional e sabemos suas virtudes e 
seus pontos fracos”. 
Outro dos temas do momento e que 
está nos assuntos de todos os diretores 
é a famosa transformação digital. Nin-
guém duvida que a tecnologia é uma 
arma essencial para obter uma boa 
posição no mercado. “A Stratesys criou 
uma linha de serviço específica para 
ajudar os nossos clientes não só a des-
envolver a tecnologia, mas também a 
conceituar a mudança, a transformar e 
a definir como usar estas ferramentas 
em seus negócios, de forma que ganhe 
valor”, indica De Pedro. “Além disso, 

como consultoria, somos capazes de 
abordar soluções globais para uma em-
presa, ou específicas para uma área, 
adaptando as necessidades, ritmos, 
prioridades e restrições do cliente”. 

Futuro
“Para 2016 estamos notando uma 
maior demanda de projetos”, acredita 
De Pedro. “Veremos como avançamos, 
mas notamos muita força nos projetos 
cloud e na própria transformação digi-

tal. Também no mundo e-commerce, 
nas tendências omnichannel e, obvia-
mente, em tudo relacionado as capaci-
dades analíticas”. 
Por isso, a companhia começou a des-
enhar um plano para os próximos 
exercícios. “Temos objetivos ambicio-

sos para o futuro, tanto na Espanha 
como internacionalmente, e reforçar a 
nossa oferta de serviços e soluções. 
Também queremos consolidar nossas 
linhas de negócio de transformação 
digital que lançamos recentemente e 
está tendo um importante desenvolvi-
mento.”  
As expectativas vão melhorando para 
o setor neste ano. De Pedro identifica 
duas vias de crescimento que podem 
fazer deste novamente, um negócio

competitivo: “Por um lado, a consulto-
ria e os serviços profissionais de Tecno-
logias da Informação irão aumentar 
como tendência para nos aproximar   
de outros mercados, e por outro lado, 
o tema da digitalização. Nossos clien-
tes necessitam adaptar-se”, conclui. CW

“INOVAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E EXPANSÃO”,
SÃO OS INGREDIENTES, SEGUNDO DE PEDRO

PARA DRIBLAR A CRISE 

Como chegou no setor de TI?
Estudei engenharia da Telecomunicação porque a tecnologia me realmente chamava a 
atenção. Fui um dos poucos que teve um PC em casa, quando isso ainda era de “nerds” 
e pouco se podia fazer com eles. Depois de seis anos de carreira, comecei no mundo pro-
fissional em uma consultoria. Desde então, estive ligado ao mundo da TI, tanto trabal-
hando para consultoras multinacionais como para a Stratesys.

O que o levou a fundar a Stratesys?
A empresa nasceu no ano de 1997, acabamos de completar nossa maioridade, 18 anos. 
Neste momento o mercado de serviços SAP começava a decolar na Espanha (onde tudo 
começou), e a demanda era crescente. Ramón Montané e eu percebemos que esta 
circunstância ligava a uma oportunidade de negócio, e ambos tínhamos experiência. Os 
primeiros anos foram difíceis, mas de muita ilusão. Conseguimos colocar em funciona-
mento  uma companhia sem financiamento externo, algo de austeridade e muitas horas 
dedicadas.

Quais são as suas maiores conquistas no setor? 
Nossa trajetória como empresa, desde o nascimento já é uma grande conquista. Mas 
não é algo pessoal, é mérito de muitas pessoas. Acreditamos que possuímos algo dife-
rente das outras consultorias. Também há muito o que melhorar, é claro, mas aceitamos 
isso com humildade e trabalhamos todos os dias dando o melhor de nós, para sermos os 
melhores profissionais fazendo os melhores projetos. 

Quais são seus hobbies?
Fora do trabalho gosto de desfrutar da minha família e amigos. Minhas duas filhas 
pequenas, tomam muito do meu tempo, e é algo que aproveito bastante. Além disso, 
entre meus hobbies está a tecnologia, o esqui, a fotografia e viajar. 


