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ICMCI / CMC-Global – The International Council of Management Consulting Institutes, a 
associação global da comunidade de institutos nacionais de consultoria de organização, organiza 
desde 2011 o Constantinus International Award para promover a excelência em serviços de 
consultoria de organização a nível internacional. 

A consultoria de organização é parceira importante, pelo seu dinamismo, de empresários e 
empreendedores, especialmente quando estes demandam experiência e novos conhecimentos 
para superar novos desafios. A qualidade no mercado de consultoria de organização depende 
essencialmente da capacidade de inovação dos próprios consultores. Para evidenciar este fato e 
enaltecer os resultados de excelência, atingidos em projetos específicos pelos Consultores de 
Organização, para toda a comunidade de negócios, o  ICMCI / CMC-Global instituiu o Constantinus 
International Award, que concede aos melhores projetos de consultoria, em nível global, uma 
Medalha de Ouro (1° colocado) e duas Medalhas de Prata (2° e 3° colocados). 

O Brasil, representado no ICMCI / CMC-Global pelo IBCO – Instituto Brasileiro dos Consultores de 
Organização, se soma agora a estes esforços, valorizando o trabalho realizando pelos seus filiados 
e o de todos os consultores e consultorias do nosso pais, lançando o Prêmio Nacional Constantinus 
para valorizar os melhores projetos de consultoria do ano. 

O planejamento está em fase final de elaboração e será anunciado em breve, com os detalhes do 
seu regulamento, o evento de premiação e a classificação para participar do Constantinus 
International Award em 2021, enaltecendo não apenas a consultoria e os consultores 
responsáveis pelos projetos premiados, mas reconhecendo e destacando os empresários que, ao 
depositar a confiança no consultor escolhido, demonstram seu esforço permanente para 
contribuir com a sociedade, promovendo a geração de riqueza e o progresso socioeconômico da 
sua população.  

Em 2014 o Brasil já deu evidência da capacidade e qualidade dos consultores nacionais ao ver o 
projeto apresentado pelo nosso associado PMAnalysis premiado com a medalha de prata no 
Constantinus International Award. Com a implementação do prêmio nacional, classificatório para 
a participação no prêmio internacional, o IBCO cumpre com a sua missão de apresentar ao mundo 
empresarial Brasileiro a demonstração da qualidade da consultoria de organização nacional, 
fornecendo um palco, para dar destaque, por meio de fatos, resultados e o testemunho do cliente, 
àqueles que apresentam desempenho de excelência nesta profissão.  Demoramos, mas, 
esperamos que o exemplo da PMAnalysis inspire outros a trilhar o mesmo caminho, permitindo-
se comparar-se com os melhores profissionais do mundo e demonstrar-se capazes de estar no 
mesmo patamar que a melhor consultoria de organização internacional.  

 


