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Sumário Executivo

A inovação é mandatória, com quem 
é a grande pergunta.

As organizações que aceleram seus 
projetos digitais obtêm melhor resultado 
em seu desempenho nos negócios. 
Empresas que garantem velocidade 
ao escalar as soluções digitais como 
resultado das iniciativas de transformação 
digital apresentam melhores diferenciais 
quando comparadas com seus 
concorrentes que não adaptam em suas 
empresas as soluções digitais com a 
mesma velocidade.

É sabido que projetos-piloto apresentam 
interessantes resultados e menor 
dificuldade inicialmente e, de forma 
generalizada, este cenário se repete 
em projetos de transformação digital, 

tecnologia, dados e com processos 
ágeis. No entanto, temos percebido no 
Brasil que as empresas mostram grandes 
dificuldades para incorporar essas 
transformações e levar para o mercado os 
resultados obtidos, para depois incorporá-
los na organização de forma ampla.

Em momentos turbulentos como os 
atuais, a velocidade da transformação 
digital não é um diferencial e sim, 
uma exigência para os negócios. As 
organizações que conseguem acelerar 
os projetos-piloto e levá-los para outras 
áreas dentro da empresa, escalando-os de 
forma bem-sucedida, atingem ganhos em 
receita, reduzem os custos e aumentam 
sua resiliência a longo prazo.

Muitos fornecedores de serviços em 
tecnologia trabalham para ser o parceiro 
ideal de grandes empresas em todos os 
desafios da transformação digital nos 
negócios. Estes fornecedores mapeiam 
toda a cadeia de valor das empresas, 

Report Author: Mauricio Ohtani

Digital Business
 evolui e 
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identificam as áreas de oportunidade e 
configuram seus recursos para trabalhar 
nas etapas de cocriação, desenho da 
solução e arquitetura, experimentação e 
implementação da ideia materializada. 
Os fornecedores de melhor desempenho 
atuam desde a definição da estratégia 
até o monitoramento no uso da solução 
digital com dados, numa cultura  
data-driven.

Data Engineering vem ganhando força 
no mercado brasileiro e pautando 
processos de decisão em vários níveis 
das organizações com ações em Digital 
Business. Grandes fornecedores de 
serviços em TI fazem uso dos dados e os 
combinam com especializações, tanto 
na tecnologia quanto no conhecimento 
específico do segmento de negócios de 
seus clientes. Além disso, muitas possuem 
Innovation Labs que permitem idealizar 
e testar soluções digitais compostas por 
tecnologias emergentes, open innovation, 

aplicações customizadas e também, 
incluem o tema da sustentabilidade, 
cada vez mais inserido nas agendas 
corporativas.

A ISG tem testemunhado que os casos 
de maior sucesso em soluções digitais 
geralmente começam com a escolha dos 
temas que apresentam maior potencial 
na sua extensão. Por exemplo, insights 
baseados em dados provenientes de 
diversas áreas dentro da organização, uso 
de ferramentas avançadas para acelerar 
a ida para o mercado, rastreamento dos 
resultados esperados e a promoção de 
ciclos de aprendizado entre as áreas 
envolvidas aumentam as chances de 
sucesso com resultados melhores para 
os negócios. 

Quando as empresas possuem 
líderes engajados na transformação 
digital, elas obtêm maior impacto das 
soluções voltadas para o cliente. No 
Brasil, identificamos as empresas de 

maior desempenho como aquelas 
que operacionalizam e incorporam as 
soluções digitais, após acelerarem seus 
projetos-piloto, em seus mercados e 
regiões onde atuam. Nessas empresas, 
percebemos também mudanças culturais 
e operacionais, além do engajamento 
de várias áreas não envolvidas com 
as iniciativas digitais. Afinal, essas 
áreas perceberam a possibilidade 
de desenvolver novas capacidades, 
trabalhando de maneira diferente e 
identificando novas formas de abordagens 
para conquistar os clientes.

Em Digital Business Consulting 
identificamos fornecedores de serviços 
que ajudam as organizações e seus 
líderes no exercício de conscientização, 
convencendo-os da necessidade da 
mudança, compartilhando experiências 
prévias e conhecimento do mercado 
com iniciativas e ideias de maior êxito. 
Preparadas para entregar o máximo 

de benefícios esperados em uma 
transformação digital, essas empresas 
alinham os objetivos estratégicos e de 
negócio com os elementos críticos do 
processo. Possuem abordagem própria, 
com metodologias e ferramentas, numa 
plataforma de serviços composta por 
modelos baseados em componentes que 
aceleram a transformação digital.

À medida que as organizações passam 
pela transformação digital, o Customer 
Experience se torna um diferencial. A 
pandemia fez elevar o nível de exigência 
e expectativa por parte dos clientes, que 
querem uma experiência sólida, coerente 
e consistente, em qualquer ponto de 
contato, em qualquer canal, digital ou não, 
em qualquer equipamento, em qualquer 
interação. O desafio encontra-se em 
acompanhar o ritmo das mudanças e 
entregar o nível de atendimento que os 
clientes aguardam. As organizações que 
apresentam uma cultura organizacional 
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aberta e flexível conseguem se ajustar 
às expectativas dos clientes mais 
rapidamente, permitindo que cenários de 
inovação sustentem as transformações 
em iniciativas digitais de CX e as 
empresas sejam bem-sucedidas.

Estamos todos certos de que as recessões 
vêm e vão. O que varia é o quão profundo 
e quando acontecem. Muitas empresas 
adotam processos padrões de redução 
de custos em toda a organização, outras 
otimizam seus custos adotando regras de 
acordo com as prioridades do negócio. 
Contudo, empresas que superaram e 
desempenharam mais aceleradamente 
durante e após as recessões, são 
aquelas que continuamente rastreiam 
suas decisões em Supply Chain. Essas 
empresas integram a previsão de fluxo  
de caixa usando IA/ML e analytics para 
obter uma visão rápida, preditiva e  
precisa dos cenários futuros, 
reorganizando seus recursos onde 

for possível, trabalhando na gestão de 
preços e portfólios de acordo com os 
cenários identificados.

Estamos testemunhando um momento 
em que toda a sociedade, pessoas e 
empresas do setor privado e público, estão 
interagindo a respeito da sustentabilidade 
e descarbonização frequentemente. Há 
muita pressão por parte da sociedade 
obrigando as organizações a terem um 
modelo de negócios que gere valor para 
todos. Porém, o Brasil caminha a passos 
lentos, pois temos testemunhado muitas 
discussões sobre o tema, mas poucas 
iniciativas concretas e significativas. 
No entanto, percebemos também um 
crescimento de empresas de serviços 
com propostas para identificar, planejar 
e implementar soluções nos campos  
da sustentabilidade e carbono zero. 
Muitos fornecedores de serviços em  
ESG usam processos de inovação 
contínua e tecnologias emergentes  

para gerar impacto na redução das 
emissões de carbono e fomentar a 
economia circular. 

Digital Reality no Brasil não é novo. Há 
mais de 30 anos existem ambientes de 
realidade virtual nas engenharias dos 
fabricantes de carros que investiram elas 
próprias na tecnologia e no conhecimento 
da aplicação. Hoje, devido a evolução 
da tecnologia e redução nos custos de 
utilização, empresas focadas em criar 
ambientes e soluções foram sendo criadas 
e atendendo a um mercado crescente em 
vários segmentos de negócios. Educação, 
saúde, marketing, entretenimento e 
gaming são alguns exemplos de áreas de 
interesse com investimentos e ações em 
realidade virtual (VR), realidade aumentada 
(AR) e realidade estendida (XR). Também 
encontramos algumas iniciativas no que 
se refere ao Metaverso, tema presente 
em todas as conversas sobre inovação 
digital no Brasil. Entendida como evolução 

da internet e uma revolução na forma de 
trabalho, com interação entre as pessoas 
de forma virtual, o Metaverso promove 
a colaboração por meio de experiências 
compartilhadas digitalmente.

Inovações digitais estão 
transformando e gerando  
valor para o país.
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Posicionamento do Provedor Page 1 of 4

Business Consulting 
Services

Customer Experience 
Services

Supply Chain 
Transformation Services

Sustainability and  
ESG Services

Digital Reality  
Services

Accenture Leader Leader Leader Leader Leader

Atile Product Challenger Not In Not In Not In Not In

Atos Product Challenger Contender Contender Product Challenger Product Challenger

Beenoculus Not In Not In Not In Not In Leader

Birlasoft Contender Contender Product Challenger Not In Not In

Blueshift Product Challenger Not In Not In Product Challenger Not In

BRQ Leader Leader Leader Not In Product Challenger

Capgemini Product Challenger Product Challenger Not In Not In Not In

CI&T Not In Leader Not In Not In Not In

Compass UOL Not In Not In Not In Not In Leader

DB1 Contender Contender Not In Not In Not In
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Posicionamento do Provedor

Business Consulting 
Services

Customer Experience 
Services

Supply Chain 
Transformation Services

Sustainability and  
ESG Services

Digital Reality  
Services

Deal Leader Leader Not In Not In Not In

Deloitte Digital Leader Leader Product Challenger Product Challenger Product Challenger

DXC Technology Product Challenger Product Challenger Product Challenger Not In Not In

EY Not In Not In Product Challenger Not In Not In

Falconi Not In Not In Not In Contender Not In

FCamara Product Challenger Leader Market Challenger Not In Not In

Fenix Contender Not In Not In Not In Not In

GEP Not In Not In Product Challenger Product Challenger Not In

Globant Product Challenger Rising Star Not In Leader Leader

IBM Product Challenger Product Challenger Product Challenger Not In Not In

ilegra Leader Leader Not In Contender Not In

Page 2 of 4
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Posicionamento do Provedor

Business Consulting 
Services

Customer Experience 
Services

Supply Chain 
Transformation Services

Sustainability and  
ESG Services

Digital Reality  
Services

Infosys Not In Not In Leader Not In Product Challenger

Logicalis Leader Not In Not In Not In Not In

MadeinWeb Rising Star Leader Rising Star Contender Contender

PwC Not In Leader Not In Not In Not In

Schneider Electric Not In Not In Not In Leader Not In

Siemens Energy Not In Not In Not In Leader Not In

Sinqia Product Challenger Product Challenger Not In Not In Not In

Smart Consulting Product Challenger Product Challenger Not In Not In Not In

Stefanini Leader Leader Leader Leader Contender

Sustainable 
Carbon Not In Not In Not In Market Challenger Not In

TCS Product Challenger Product Challenger Not In Product Challenger Not In

Page 3 of 4
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Posicionamento do Provedor

Posicionamento do Provedor

Business Consulting 
Services

Customer Experience 
Services

Supply Chain 
Transformation Services

Sustainability and  
ESG Services

Digital Reality  
Services

TIVIT Product Challenger Not In Not In Not In Not In

TOTVS Consulting Not In Not In Not In Rising Star Not In

T-Systems Leader Product Challenger Leader Not In Not In

Unisoma Not In Not In Contender Not In Not In

V8.Tech Leader Product Challenger Not In Not In Product Challenger

VRGlass Not In Not In Not In Not In Leader

Wipro Leader Product Challenger Leader Leader Product Challenger

YDreams Global Not In Not In Not In Not In Leader

Page 4 of 4
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Introdução

Definição

Para 2022, a ISG manteve quatro 
quadrantes previamente estudados: 
Customer Experience Services, Business 
Consulting Services, Supply Chain 
Transformation Services e Sustainability 
and Decarbonization Services, esse último 
com título alterado melhor adaptado. 
Este ano, a ISG adicionou uma nova 
linha de serviços focada em experiência 
imersiva com tecnologia digital: serviços 
de realidade digital. Os serviços de 
blockchain, focados nas geografias dos 
EUA e do Reino Unido em 2021, foram 
removidos da avaliação deste ano.

Digital Reality Services

Sustainability and ESG Services

Supply Chain Transformation 
Services

Customer Experience Services

Business Consulting Services

Simplified Illustration Source: ISG 2022

Avaliação 
de agentes 
que geram 
inovações 
em Digital 
Business e 
em ESG.
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Introdução

Escopo do Relatório

Neste estudo, a ISG Provider Lens™  
expõe 5 quadrantes com os seguintes 
temas: Business Consulting Services, 
Customer Experience Services, 
Supply Chain Transformation Services, 
Sustainability and ESG Services e  
Digital Reality Services.

Este estuda ISG Provider Lens™ oferece 
aos tomadores de decisão de TI:

• Transparência sobre os pontos  
fortes e fracos dos fornecedores  
de software relevantes;

• Posicionamento diferenciado de 
fornecedores por segmentos;

• Foco no mercado regional.

Classificações do Provedor

A posição do fornecedor reflete a análise 
em segmentos de mercado definidos 
(quadrantes) e sempre se aplica a todas 
as indústrias e tamanhos de empresas. 
Caso as exigências de serviços sejam 
diferentes e o espectro dos fornecedores 
de TI que operam no mercado local seja 
suficientemente amplo, uma diferenciação 
adicional por desempenho é feita de 
acordo com o grupo de produtos e 
serviços. A ISG considera as exigências 
do setor ou o número de funcionários, 
assim como as estruturas corporativas 
dos clientes e posiciona os fornecedores 
de acordo com sua área de foco. 
Como resultado, a ISG os diferencia, se 
necessário, em dois grupos definidos  
da seguinte forma:

• Mercado Intermediário: Empresas com 
100 a 4.999 funcionários ou receitas 
entre US$20 milhões e US$999 milhões, 
com sede central no respectivo país, 
geralmente de propriedade privada. 

• Grandes Contas: Empresas 
multinacionais com 5.000 ou mais 
funcionários ou receita acima de US$ 
1 bilhão, com atividades em todo o 
mundo e estruturas de tomada de 
decisão distribuídas globalmente.

Os quadrantes ISG Provider Lens™ são 
criados usando uma matriz de avaliação 
contendo três grupos (Leader, Product 
& Market Challenger e Contender), e os 
fornecedores são posicionados de acordo. 
Cada quadrante ISG Provider Lens pode 
incluir um(s) fornecedor(es) de serviços 
que a ISG acredita ter forte potencial  
para passar para o quadrante Leader.  
Esse tipo de fornecedor é classificado 
como Rising Star.

Número de fornecedores em cada 
quadrante: a ISG classifica e posiciona os 
prestadores de serviço mais relevantes 
de acordo com o escopo do relatório para 
cada quadrante e limita o máximo de 
prestadores por quadrante a 25 (exceções 
são possíveis).
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Market Challengers: 
Os Market Challengers também são muito competitivos, 
mas ainda há um potencial de melhoria significativa 
no portfólio e eles ficam claramente atrás dos 
Leaders. Freqüentemente, os Market Challengers são 
fornecedores estabelecidos que levam mais tempo para 
lidar com novas tendências devido ao seu tamanho e 
estrutura da empresa e, portanto, têm algum potencial 
para otimizar seu portfólio e aumentar sua atratividade.

Contenders: 
Os concorrentes que se encontram neste quadrante 
ainda carecem de produtos e serviços maduros ou 
profundidade e amplitude suficientes em sua oferta, 
mas também mostram alguns pontos fortes e potencial 
de melhoria em seus esforços de atuação no mercado. 
Esses fornecedores geralmente são generalistas ou 
participantes de nicho.

Leaders: 
Os Leaders entre os fornecedores / provedores têm  
uma oferta de produtos e serviços altamente atraente  
e um mercado e posição competitiva muito fortes;  
eles cumprem todos os requisitos para uma atuação  
bem-sucedida no mercado. Eles podem ser considerados 
formadores de opinião, impulsionando estrategicamente 
o mercado. Eles também garantem estabilidade e 
resistência inovadoras.

Product Challengers: 
Os Product Challengers oferecem um portfólio de 
produtos e serviços que fornece uma cobertura acima da 
média dos requisitos corporativos, mas não são capazes 
de fornecer os mesmos recursos e força de atuação 
que os Leaders em relação às categorias e mercados 
individuais. Freqüentemente, isso se deve ao tamanho 
do respectivo fornecedor ou uma trajetória mais fraca 
dentro do respectivo segmento-alvo.

Classificações do Provedor: Quadrantes principais

Introdução
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 Rising Stars  
Os Rising Stars são geralmente os 
Product Challengers com alto potencial 
no futuro. As empresas que recebem 
o prêmio Rising Star têm um portfólio 
promissor, incluindo o roadmap 
necessário e o foco adequado nas 
principais tendências do mercado e 
requisitos do cliente. Os Rising Stars 
também possuem uma excelente 
gestão e compreensão do mercado 
local. Este prêmio é concedido apenas 
a fornecedores ou prestadores de 
serviços que fizeram um progresso 
significativo em direção a suas metas 
nos últimos 12 meses e devem alcançar 
o quadrante Leader nos próximos 12-24 
meses devido ao seu impacto acima da 
média e força para inovação.

Not in  
O provedor de serviços ou fornecedor 
não foi incluído neste quadrante. Pode 
haver um ou vários motivos pelos 
quais essa designação foi aplicada: O 
ISG não conseguiu obter informações 
suficientes para posicionar a empresa; 
a empresa não fornece o serviço ou 
solução relevante conforme definido 
para cada quadrante de um estudo; ou 
a empresa não se qualificou devido à 
sua participação no mercado, receita, 
capacidade de entrega, número de 
clientes ou outras métricas de escala 
a serem comparadas diretamente com 
outros fornecedores no quadrante. A 
omissão no quadrante não significa que 
o provedor ou fornecedor do serviço 
não ofereça esse serviço ou solução, 
nem confere qualquer outro significado.

Classificações do Provedor: Quadrantes principais

Introdução
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Business Consulting Services

Quem deve ler este relatório

Este relatório é relevante para empresas 
de todos os setores no Brasil na avaliação 
dos fornecedores em seus serviços de 
negócios digitais e ESG, além de suas 
capacidades de entrega.

Neste relatório por quadrantes, o ISG 
destaca o posicionamento atual no 
mercado dos fornecedores de serviços 
que oferecem consultoria de negócios 
digitais na região. As empresas buscam 
fornecedores que possam auxiliar na 
concepção e entrega de suas estratégias 
digitais ainda em expansão, tendo 
como prioridade na pauta digital ESG e 
experiência do cliente. 

As empresas brasileiras querem ser 
mais ágeis e flexíveis para reagir às 
mudanças nas necessidades dos 
clientes e consumidores. Elas estão 
investindo cada vez mais em tecnologias 
digitais para impulsionar melhorias 

operacionais, acelerar a entrega e garantir 
a continuidade dos negócios. Além disso, 
elas desejam alinhar melhor os negócios 
e a TI, priorizando melhorias estruturais 
e fundamentais, que as levarão a um 
novo patamar. As organizações estão 
adotando abordagens estratégicas para 
acelerar seus esforços de digitalização 
e estão migrando seus sistemas para a 
nuvem, a fim de obter maior resiliência. 
Há um grande foco na colaboração 
digital, aprimorando a experiência do 
funcionário e do cliente e oferecendo 
opções de trabalho híbrido. Os clientes 
estão aproveitando plataformas digitais e 
ecossistemas abertos (APIs abertas) para 
adotar novos produtos, serviços, parcerias 
e novos ramos de atividade ou receita. 

Os profissionais digitais devem 
ler este relatório para entender os 
recursos de tecnologia e o portfólio 
de produtos dos fornecedores 
que podem ajudar as empresas a 
transformar seus serviços e ampliar as 
tecnologias digitais, com o objetivo de 
aumentar a eficiência operacional e, 
potencialmente, transformar a cultura 
de sua empresa.

Os profissionais de estratégia, por 
meio deste relatório, obterão insights 
sobre os recursos nos serviços 
de consultoria e implementação 
dos fornecedores, além de seu 
posicionamento relativo. O relatório 

também destaca a experiência dos 
fornecedores na formulação das 
estratégias digitais que ajudarão as 
empresas a implementar iniciativas de 
tecnologia digital de alto valor.

Os profissionais de tecnologia  
devem ler este relatório para 
entender como os fornecedores estão 
aproveitando os avanços tecnológicos 
para ajudar as empresas a reinventar 
seus negócios. O relatório também 
destaca os recursos técnicos e de 
integração dos fornecedores e seus 
ecossistemas de parceiros. 
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Esse quadrante 
avalia fornecedores 
em Business 
Consulting Services 
com capacidade de 
aconselhar clientes 
sobre as diferentes 
facetas da jornada 
digital, incluindo 
estratégia, design, 
dados, tecnologia, 
gestão de mudança 
organizacional, 
operações, cultura 
digital e inovação.
Mauricio Ohtani
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Definição

Os serviços de consultoria de negócios 
incluem serviços prestados às empresas 
em suas jornadas com clientes e 
funcionários, estratégia e operações de 
negócios digitais em toda a jornada digital. 
Esses serviços ajudam as empresas a 
construir novos modelos de negócios 
usando os recursos existentes em 
todas as oportunidades de mercado. 
Os serviços prestados devem gerar 
benefícios significativos para os clientes 
e impulsionar seu crescimento. Os 
fornecedores nesta área devem ser 
capazes de ajudar as organizações a 
transformar e otimizar seus ambientes 
operacionais por meio de pesquisa, 
benchmarking e consultoria, com foco em 
tecnologia da informação, transformação 
de processos de negócios, serviços 
de gestão de programas e gestão de 
mudanças organizacionais.

As empresas participantes devem  
ser capazes de ajudar seus clientes 
em toda a jornada digital, desde a 
conceituação da visão até a entrega das 
ações necessárias para a transformação 
em diferentes setores.

Critérios de Eligibilidade

1. Oferecer um ou mais serviços 
de consultoria em toda a 
jornada digital;

2. Capacidade de aconselhar 
clientes nas diferentes facetas 
da jornada digital, incluindo 
estratégia, dados, tecnologia, 
gestão de mudanças 
organizacionais, operações  
e consultoria em processos  
da indústria;

3. Ajudar os clientes a formular 
roteiros digitais e construir 
estratégias digitais para curto  
e longo prazo; 

4. Oferecer aconselhamento e 
orientação sobre otimização 
de processos para alcançar 
benefícios tangíveis; 

5. Gerenciar uma força de 
trabalho geograficamente 
dispersa para entrega 
do serviço em todas as 
localidades.

Business Consulting Services
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Observações

A evolução das inovações digitais no 
Brasil tem gerado rupturas em modelos 
tradicionais nos negócios das empresas. 
A novas tecnologias e ferramentas de 
transformação digital têm auxiliado 
as organizações a acelerarem suas 
iniciativas, agregando outras áreas 
dentro da empresa e aumentando 
a competitividade do negócio. As 
corporações que internalizam a inovação 
no seu dia a dia impulsionam novas 
soluções envolvendo colaboradores e 
consumidores.

Como estímulo para a inovação, existem 
conceitos provocativos como “mate seu 
próprio negócio”, ou então, “como posso 
facilitar a vida do meu cliente hoje?”. Seja 
qual for, a intenção é buscar alternativas 
ao “status quo”, com visão de longo prazo, 
desconstruindo e reconstruindo o próprio 
negócio. Empresas com habilidades, 
estratégias e visão de longo prazo 

também envolvem parceiros em suas 
jornadas de transformação. Fornecedores 
de serviços em negócios digitais 
estão constantemente se atualizando, 
ampliando suas ofertas e expandindo 
o conhecimento em tecnologias 
emergentes. Com abordagens de ciclos 
rápidos, profissionais qualificados e 
multidisciplinares propõem análises de 
melhoria em produtos e processos de 
negócio.

As organizações de melhor desempenho 
em inovações digitais colocam o 
cliente no centro de suas ações. 
Independentemente da tecnologia 
utilizada, o resultado das iniciativas de 
transformação digital é viabilizar a melhor 
experiência para os clientes, nutrindo sua 
fidelidade e aumentando o ciclo de vida 
com a marca. Essas empresas entendem 
que qualquer transformação deve ir além 
da tecnologia, tanto na configuração 
quanto na cultura organizacional.

Das 41 empresas avaliadas para este 
estudo, 26 se qualificaram para este 
quadrante, com 10 sendo Líderes e 1 
Rising Star.

A Accenture está presente em mais de 
120 países e é uma das maiores empresas 
globais em serviços profissionais com 
ampla capacidade e qualidade de entrega 
em seus serviços.

BRQ

A BRQ possui mais de 150 empresas 
em sua lista de clientes, com projetos 
implementados em 8 países. Sua equipe 
de especialistas é composta por mais de 
3.300 profissionais em 350 cidades no 
Brasil e EUA.

A Deal nasceu em 2004 em São Paulo 
e atua em 21 estados, 138 cidades 
brasileiras, além de operar em outros 2 
países. Ela tem mais de 450 profissionais 
operantes.

Deloitte Digital

A marca Deloitte Digital nasceu a partir 
de um spin-off com a Deloitte e está 
dedicada a impulsionar a transformação 
digital dos clientes com soluções 
abrangentes.

ilegra

A ilegra é uma empresa brasileira de 
serviços com metodologias proprietárias 
testadas e validadas pelos clientes. Possui 
escritórios em São Paulo, Porto Alegre, 
Miami e Lisboa.

Business Consulting Services
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Logicalis é uma empresa global de 
soluções e serviços de tecnologia com 
mais de 3 mil profissionais distribuídos em 
11 países na região.

Stefanini

Stefanini é uma empresa global de 
serviços e soluções em tecnologia 
nascida no Brasil há mais de 30 anos. Está 
presente em mais de 40 países com mais 
de 25.000 funcionários.

T-Systems

A T-Systems faz parte do grupo Deutsche 
Telekom e está no Brasil desde 2001. A 
empresa oferece soluções tecnológicas 
que compõe a oferta de serviços em 
projetos de transformação digital.

V8.Tech é a nova marca da V8 Consulting 
que consolida o posicionamento de 
outras empresas do grupo. Fundada em 
2014, a empresa cresceu seu portfólio de 
serviços, expandindo sua lista de parceiros 
estratégicos.

Wipro é uma empresa global de serviços 
em tecnologia. Ela opera na América 
Latina há mais de 14 anos, com 15 
escritórios espalhados por 7 países  
da região.

MadeinWeb

MadeinWeb (Rising Star) é uma empresa 
brasileira, voltada para o desenvolvimento 
de aplicativos. Com operações no Brasil e 
EUA, possui clientes em outros 3 países, 
Argentina, México e Portugal.

Business Consulting Services
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Leader

Business Consulting Services

Visão Geral

V8.Tech é a nova marca da V8 
Consulting e passa a ter um 
novo posicionamento com a 
reorganização de suas operações 
no Brasil. A empresa vem crescendo 
fortemente no mercado de 
serviços, tanto no país quanto 
em outros territórios da América 
Latina. Fundada em 2014, a 
V8.Tech cresceu seu portfólio de 
serviços, expandindo sua lista de 
parceiros estratégicos e ofertas que 
apresentam um portfólio dedicado  
à transformação digital de 
seus clientes.

Ponto de Atenção

Ainda que a V8.Tech utilize sua 
arquitetura digital como ponto 
de partida, a empresa deve 
considerar que as organizações 
podem apresentar mais amplas 
e diversas arquiteturas em suas 
transformações digitais.

As organizações interessadas nos 
serviços da V8.Tech devem exigir 
amplas possibilidades e não se 
limitar aos modelos de referência 
propostos pela empresa, além de 
contar com parcerias estratégicas 
numa eventual necessidade 
complementar.

Pontos Fortes

Competência de ponta-a-ponta: a 
V8.Tech vem crescendo e conquistando 
clientes no mercado brasileiro 
através de ofertas de consultoria que 
entende os desafios de negócios e 
encontra as melhores alternativas de 
transformação, como também entrega 
serviços de execução e implementação 
das opções escolhidas na busca de 
melhor desempenho e eficiência.

Transformação digital pela 
modernização dos ambientes: 
empresas que definiram suas 
transformações através da 
modernização de seus ambientes de TI 
podem contar com a V8.Tech que avalia 

os sistemas e arquiteturas legadas e a 
viabilidade de migração para nuvem, 
além de especialistas distribuídos 
em squads que definem, planejam 
e executam eventuais migrações de 
forma ágil.

Ações baseadas em dados: a V8.Tech 
desenvolveu capacidade em configurar 
plataformas e implementar visões 
embasadas em dados, aplicando 
ferramentas de performance 
como OKRs e KPIs. Para a V8.Tech, 
dados, analytics e IA são recursos 
fundamentais oferecidos em provas 
de conceito e que não devem ser 
negligenciadas.  

“Os serviços de assessments 
da V8.Tech estão focados  
na evolução da maturidade  
da marca.”
Mauricio Ohtani

V8.Tech
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Metodologia e Equipe

O estudo de pesquisa ISG Provider 
Lens™ Digital Business Enablement and 
ESG Services analisa os fornecedores 
de software/fornecedores de serviços 
relevantes no Brasil, com base em 
um processo de análise e pesquisa 
multifásico. Ele posiciona esses 
fornecedores com base na metodologia 
ISG Research.

Lead Author: 
Mauricio Ohtani

Editor: 
TGT Consult

Research Analysts: 
Monica K, Gabriel Sobanski

Data Analysts:  
Rajesh Chillappagari, Sumit Kumar

Consultant Advisors:

Yadu Singh, Matt Warburton, Daniel 
Gerster, Kashyap Puranik M S, Dora 
Buriusz, Troy Williams

Project Manager: 
Swathi Amin

A Information Services Group, Inc. 
é exclusivamente responsável pelo 
conteúdodeste relatório. A menos  
que citado de outra forma, todo o 
conteúdo, incluindo ilustrações,  
pesquisa, conclusões, afirmações  
e posições contidas neste relatório  
foram desenvolvidas por, e são de 
propriedade exclusiva da Information 
Services Group Inc.

A pesquisa e análise apresentadas 
neste relatório incluem pesquisas do 
programa ISG Provider Lens™, programas 
de pesquisa ISG em andamento, 
entrevistas com consultores do ISG, 
briefings com fornecedores de serviços 
e análise de informações de mercado 
publicamente disponíveis de várias 
fontes. Os dados coletados para este 
relatório representam informações que o 
ISG acredita serem atuais em Novembro 
2022, para fornecedores que participaram 
ativamente, bem como para fornecedores 
que não participaram. O ISG reconhece 

que muitas fusões e aquisições ocorreram 
desde então, mas essas mudanças não 
estão refletidas neste relatório.

Todas as referências de receita são em 
dólares americanos ($US), a menos que 
indicado de outra forma.
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Metodologia e Equipe

O estudo foi dividido nas seguintes 
etapas:

1. Definição do mercado Digital 
Business Enablement and ESG 
Services

2. Uso de pesquisas baseadas em 
questionários de provedores/
fornecedores de serviços em 
todos os tópicos de tendência

3. Discussões interativas com 
provedores/fornecedores de 
serviços sobre recursos e casos 
de uso

4. Uso de bancos de dados internos 
do ISG e o conhecimento e 
experiência do consultor (sempre 
que aplicável)

5. Uso do Star of Excellence CX-Data

6. Análise detalhada e avaliação 
de serviços e documentação 
de serviços com base nos 
fatos e números recebidos de 
fornecedores e outras fontes.

7. Uso dos seguintes critérios 
principais de avaliação:

* Estratégia e visão

* Inovação Tecnológica

* Conhecimento e presença da 
marca no mercado

* Cenário de vendas e parceiros

* Amplitude e profundidade do 
portfólio de serviços oferecidos

* CX e Recomendação
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Monica K é analista sênior do ISG e é 
responsável por apoiar e desenvolver 
conteúdo para os estudos do Provider 
Lens™ nos temas Internet das Coisas 
(IoT), Transformação Digital dos Negócios 
e Segurança Cibernética. Sua área de 
atuação é em IoT, automação robótica de 
processos (RPA), blockchain e inteligência 
artificial (AI). Além disso, Monica 
desenvolve conteúdo para o sumário 
global a partir de uma perspectiva 
empresarial dos autores do relatório. 
Também colabora com os consultores 
e clientes em atribuições de pesquisa 
ad-hoc, bem como escreve artigos  
 

sobre tecnologias de nicho, tendências 
de mercado e insights.

Monica K 
Especialista em Pesquisa

Analista de Pesquisa

Biografias de Autores e Editores

Analista e Autor, Mauricio Ohtani traz 
uma vasta experiência na área de 
pesquisa dos mercados de serviços 
brasileiro e latino-americano. Mauricio 
é um parceiro consultor sênior da 
TGT Consult no Brasil. Com mais de 
30 anos de experiência, desenvolveu 
e atuou em diferentes funções no 
mercado de tecnologia da informação 
para diversos setores verticais, dando 
suporte a muitos países na América 
Latina.Antes da TGT e do ISG, Mauricio 
foi vice-presidente de área da Gartner 

Inc., responsável pelos negócios de 
pesquisa e consultoria no Brasil e na 
América Latina.

Autore

Mauricio Ohtani 
Analista
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O Sr. Aase traz uma vasta experiência 
na implementação e pesquisa 
de integração de serviços e 
gerenciamento de processos de TI e 
de negócios. Com mais de 35 anos de 
experiência, ele é altamente qualificado 
em analisar tendências e metodologias 
de governança de fornecedores, 
identificar ineficiências nos processos 
atuais e assessorar a indústria. Jan Erik 
tem experiência em todos os quatro 
lados do ciclo de vida de sourcing e 
governança de fornecedores - como 
cliente, analista do setor, provedor  
de serviços e consultor. 

Agora, como diretor de pesquisa, 
analista principal e chefe global da 
ISG Provider Lens™, ele está muito 
bem posicionado para avaliar e 
relatar o estado da indústria e fazer 
recomendações para empresas e 
clientes de provedores de serviços.

IPL Product Owner

Jan Erik Aase 
Sócio e Chefe Global – ISG Provider Lens™

Biografias de Autores e Editores

Gabriel Sobanski é analista de pesquisa 
do ISG e é responsável pelo suporte 
e coautoria dos estudos do Provider 
Lens™ sobre Salesforce, ServiceNow, 
Microsoft, SAP, Cybersecurity e ADM. 
Sua área de especialização inclui 
indústria, logística e pesquisa de 
mercado. Durante seu mandato, ele 
apoiou autores de pesquisa e criou 
relatórios de Contexto Empresarial 
e Resumo Global com tendências e 
insights de mercado.

Analista de Pesquisa

Gabriel Sobanski  
Analista de Pesquisa
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Sobre Nossa Empresa e Pesquisa

A ISG Research™ fornece pesquisa 
por assinatura, consultoria 
recomendatória e serviços de 
eventos executivos com foco 
em tendências do mercado e 
tecnologias disruptivas causando 
mudanças na computação 
corporativa. A ISG Research™ 
entrega diretrizes que ajudam 
negócios a acelerar o crescimento e 
criar mais valor comercial. 

Para mais informações sobre 
as assinaturas da ISG Research, 
envie um e-mail para  
contact@isg-one.com, ligue 
para +1.203.454.3900 ou visite 
research.isg-one.com.

O ISG (Information Services Group) 
(NASDAQ: III) é uma empresa líder 
mundial em pesquisa e consultoria 
tecnológica. Um parceiro comercial 
confiável para mais de 800 clientes, 
incluindo 75 das 100 maiores 
empresas do mundo, o ISG está 
comprometido em ajudar corporações, 
organizações do setor público e 
provedores de serviços e tecnologia 
a alcançar excelência operacional e 
crescimento mais rápido. A empresa 
é especializada em serviços de 
transformação digital, incluindo 
automação, analytics de nuvens 
e dados; consultoria em sourcing; 
governança gerenciada e serviços 
de risco; serviços de operadoras de 
rede; estratégia tecnológica e projeto 
de operações; gerenciamento de 

mudanças; inteligência de mercado 
e pesquisa e análise de tecnologia. 
Fundado em 2006, e sediado em 
Stamford, Connecticut, o ISG emprega 
mais de 1.300 profissionais operando 
em mais de 20 países - uma equipe 
global conhecida por seu pensamento 
inovador, influência de mercado, 
profunda experiência na indústria e 
tecnologia, e capacidade de pesquisa 
e análise de classe mundial com 
base nos dados de mercado mais 
abrangentes da indústria. Para mais 
informações visite www.isg-one.com.

A pesquisa por quadrantes ISG 
Provider Lens™ é a única avaliação 
de prestadores de serviços de seu 
tipo a combinar pesquisa empírica, 
pesquisa orientada por dados e 
análise de mercado, com a experiência 
e observações do mundo real da 
equipe de consultoria global do ISG. 
As empresas encontrarão uma riqueza 
de dados detalhados e análises de 
mercado para ajudar a orientar sua 
seleção de fornecedores de serviços 
apropriados, enquanto os consultores 
do ISG utilizam os relatórios para 
validar seu próprio conhecimento de 
mercado e fazer recomendações às 
empresas clientes do ISG. A pesquisa 
atualmente abrange fornecedores que 
oferecem seus serviços globalmente. 
Para mais informações sobre a 
pesquisa ISG Provider Lens™, visite 
esta página da web.
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