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No contexto nacional, cada organização está fazendo sua aposta naquilo que acredita ser uma fonte de 
melhoria contínua e sobrevivência para o seu negócio: adota, implementa, modifica ou aperfeiçoa 
programas de gestão, sempre buscando melhores resultados. E é aí que entra o papel da consultoria. 
Contudo, qual a verdadeira dimensão desse papel para a obtenção de resultados eficazes? O que a 
consultoria deve agregar para uma empresa? Como o consultor deve atuar? Até qual ponto deve ir a 
influência dele? A consultoria é um diferencial para empresas que procuram se destacar ou uma 
necessidade básica no mercado atual mundial? 
 
As organizações, portanto, usam dos serviços de consultoria esperando receber em troca um diagnóstico, 
um aconselhamento e acompanhamento, uma melhoria de planejamento que revise e simplifique 
processos, que adicione valor, que permita uma maior competitividade, maior eficácia e que aponte quais 
são os programas de gestão ideais. O consultor deve, com sua experiência e conhecimento especializado, 
instruir, orientar, mostrar uma visão ampliada, atualizada e imparcial.  
 
Levando em consideração que cada empresa tem suas particularidades, qual a importância das 
consultorias no planejamento dessas empresas? Quais serão as tendências para modelos de programas de 
gestão nos próximos anos? Algumas consultorias acreditam no poder da integração de sistemas, outras 
no poder de sistemas específicos, mas o que parece ser irreversível é a conquista de espaço do 
investimento na gestão voltada para o capital humano e na importância dos valores socialmente 
responsáveis e ambientais da organização alicerçados em bases metodológicas e com uso de ferramentas 
eficazes. Foram contatados diversos consultores de diferentes consultorias para saber a opinião que eles 
têm sobre tais questões. Confira o resultado a seguir. 
 
Sergio Antonio Loureiro Escuder 
Consultor empresarial 
 
A origem das empresas, pela sua natureza, vem da capacidade dos empreendedores em criar algum 
produto ou serviço que agrade aos consumidores. Nessa linha de raciocínio e diferentemente de outras 
"profissões", o empreendedor não é formado em bancos de universidades, apesar dessas apresentarem a 
seus alunos uma perspectiva do que é um empreendedor. Com o sucesso do negócio, esse empreendedor 
acaba por envolver seu tempo muito mais em questões burocráticas e de segurança do que naquilo que 
fez o sucesso de seu empreendimento.  
 
Ocorre que o empresário/empreendedor não foi preparado para lidar com as questões complexas das 
organizações e não apenas àquelas burocráticas mas principalmente de relacionamentos. Apesar de que 
uma das características de um empreendedor é a liderança, em muitos casos essa liderança não funciona 
para as veias organizacionais. O papel do consultor empresarial que, diferentemente do empreendedor, 
foi educado e teve seu aprendizado desenvolvido em bancos universitários, tem condições de suprir essa 
lacuna natural do empresário.  
 
O consultor é hábil e conhecedor profundo das questões organizacionais, não apenas no planejamento, 
mas também nas questões relacionadas à processos organizacionais, estruturas de custos, estratégias e 
gestão da empresa. Quando tratamos de assuntos de gestão, naturalmente e consequentemente estamos 
ligando o tema à normas, já que elas estão intimamente ligadas a processos operacionais e 
administrativos. A importância do consultor nesse contexto refere-se a complementação de 
conhecimentos na relação empresário - consultor - empresário.  
 
Disto ainda há de se identificar as barreiras e limites de ação por parte do consultor. Jamais o consultor 
deve fazer entender que conhece mais a organização que o próprio empreendedor. A empresa nesse caso, 
se confunde com o empreendedor. A visão é o íntimo do empreendedor. Os valores referem-se à base de 
sustentação e, dificilmente se distanciam aos próprios valores do empresário.  
 
Assim, o papel do consultor é fazer com que o empresário consiga enxergar sua empresa com uma visão 
pouco mais profunda e sem o fundo emocional que envolve o relacionamento empreendedor - empresa. 
Dada a natureza das economias dos países, dada a evolução e crescimento da competição interna e 
externa nesses mercados, novos mecanismos ou, desenvolvimento constante de mecanismos de gestão 
devem ser constantemente avaliados dentro das organizações, sob pena de perder seu espaço 
arduamente conquistado.  
 
Os programas de gestão fazem parte da estratégia para constante evolução da eficiência e eficácia das 
operações empresariais.  



Controles de custos, novos produtos, evolução de produtos, novos mercados fazem parte da crescente 
demanda das empresas. Para isso, programas de gestão devem estar em paralelo na conquista e 
crescimento da empresa. A eficiência ocorre quando o mercado entende que seu produto é o melhor em 
termos de custo/benefício.  
 
Por outro lado, no momento seguinte o recado desse mesmo mercado pode ser completamente diferente, 
ou pela chegada de novos produtos, concorrência, etc. Vejamos os fundamentos das forças de Porter: 1) 
Ameaça de novos entrantes; 2) Produtos substitutos, 3) Concorrência, 4) Fornecedores e 5) Clientes. 
Nesse sentido, a tendência da evolução dos programas de gestão será extremamente forte e duradoura. 
Enquanto tivermos um mercado extremamente competitivo não poderemos deixar de ter uma lente 
voltada para a evolução da gestão organizacional. 
 
Adélia D'Figueiredo 
Consultora Corporativa da A&G Brasil 
 
Os processos de consultoria são fundamentais para o planejamento das empresas porque o consultor traz 
uma visão ampliada das organizações, tem compromisso com a atualização, consegue detectar e perceber 
com imparcialidade os impactos que as mudanças poderão causar, já que não está envolvido com as 
atividades rotineiras e com os relacionamentos internos da empresa.  
 
Sua atividade é focada no alcance dos objetivos e exatamente por isso sua presença funciona como 
balizadora, dando máxima eficácia à implantação das normas organizacionais. Neste mundo globalizado, 
as organizações já experimentaram de tudo, desde TQC até reengenharia, mas parece que apenas agora 
se dão conta de que não há receitas universais. Cada organização tem que pactuar com sua cultura, seu 
"jeito de ser".  
 
É preciso sim ter uma visão holística do mundo empresarial, conhecer um pouco da essência de cada novo 
programa que surge todos os dias. A palavra-chave é não copiar, importante é saber customizar, tirar 
proveito para obter uma formatação que dê resultados e posição mercadológica diferenciada, sem agredir 
as equipes e sem correr o risco de simplesmente experimentar, isto na atual conjuntura custa muito caro.  
 
As empresas são criadas para ter sucesso, gerar lucros e não para experienciar derrotas e estar sempre 
iniciando um novo programa. Ao analisar cases de sucesso percebo que vencem as empresas que 
respeitam seus princípios e sua personalidade. É comum e saudável a prática de benchmarking, mas é 
comum também constatar que um programa de sucesso utilizado por um segmento, quando aplicado 
igualmente por outra organização, ainda que do mesmo ramo, obtém resultados surpreendentemente 
diferentes. A grande tendência é a organização ser ela mesma, não ter medo de ousar, mas sempre 
respeitando seus princípios e sua personalidade. O ideal é aplicar um programa e mantê-lo sob 
acompanhamento para ajustes que o deixarão sempre atual. 
 
Luiz Affonso Romano 
Presidente do Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização (IBCO) 
 
O cenário contemporâneo exige das empresas e dos governos respostas mais efetivas aos desafios da 
competitividade e instâncias e gerências mais articuladas. Cidadãos-consumidores de bens e serviços 
exigirão conduta ética, produtos e serviços de qualidade, excelência no atendimento, marcas de empresas 
e produtos confiáveis, verdades nas crises.  
 
Pressionarão muito mais os seus representantes políticos e as empresas. Neste contexto, as consultorias 
serão contratadas para diagnosticar, aconselhar, planejar e acompanhar as ações, aos reclamos, das 
empresas e dos governos na gestão de marcas, produtos e serviços, na organização, no marketing, na 
produção, na logística e comunicação de alto nível e normalizar as rotinas e examinar os resultados aos 
envolvidos ( acionistas, empregados, governos, mídia, cidadãos...).  
 
Negócios e mercado, mutantes, exigindo gestores de alto desempenho, continuam a se constituir em 
excelente oportunidade para consultorias. Entidades de classe recorrerão à consultoria. A cultura, a 
saúde, o esporte, os novos "idosos", a mídia e os récem-formados também. O IBCO promoverá contatos 
sistemáticos com entidades empresariais e de classe, empresas e governos, inclusive participando de 
comissões, conselhos ou outras redes na promoção da consultoria. 
 
Dalton Buccelli 
Sócio-diretor da Getac Consultoria 
 



As empresas de consultoria em gestão cumprem um papel de extrema importância, se especializando e 
mantendo-se atualizadas na prestação de serviços que adicionem valor e aumentem a competitividade 
das organizações clientes, permitindo que elas se concentrem e mantenham o foco na sua atividade-fim. 
As atividades de consultoria, assessoria e treinamento, principalmente em modelagem de negócios e 
gestão estratégica, em mapeamento de processos e aprendizado organizacional, em processos de 
implantação, avaliação e auditoria de sistemas de gestão, requerem constante atualização profissional e 
revisão de metodologias. Essa capacitação permanente dos consultores permite às empresas uma maior 
agilidade na adoção de práticas refinadas e inovadoras, bem como um aconselhamento, isento e 
independente, em momentos de decisão, cada vez mais próximo da realidade dos negócios.  
 
Tenho comentado, freqüentemente, com meus clientes e durante palestras e conferências, que os 
programas de gestão tendem a sofrer grandes ajustes e otimizações. Acompanhamos inúmeras 
organizações que buscaram as certificações, isoladas ou integradas, mas foram raros os casos nos quais 
os sistemas implantados se tornaram úteis para a gestão efetiva dos negócios. Os procedimentos e os 
padrões de trabalho foram se acumulando, algumas vezes com excesso de burocracia e complexidade 
para a empresa, outras para satisfazer os caprichos dos auditores, resultando num distanciamento entre 
as atividades da rotina da força de trabalho e os procedimentos descritos e, em vários casos, na perda de 
credibilidade por parte dos dirigentes.  
 
O conhecimento das normas e a adoção de modelos de excelência em gestão e de ferramentas de 
medição de desempenho vêm fazendo com que as organizações se voltem para a obtenção de resultados, 
consecução de metas e aumento de competitividade. Portanto, nos próximos anos as empresas 
continuarão buscando a simplificação da gestão para aumentar a competitividade, as reduções de 
despesas gerais e administrativas que permitam cumprir com as metas de desempenho de curto prazo e a 
adoção de práticas de planejamento de longo prazo que assegurem a satisfação das necessidades de 
todas as partes interessadas.  
 
Cabe a nós, consultores, a correta orientação aos clientes sobre "o que" pode ser simplificado sem 
prejudicar a essência do sistema de gestão e sem colocar em risco o desempenho global da empresa. É o 
momento de simplificar, com foco na obtenção dos resultados esperados por todos os interessados no seu 
sucesso. É hora de avaliar os processos e as práticas de gestão para propor melhorias e inovações que 
façam com que as organizações comecem a alcançar resultados melhores, com menos burocracia e maior 
competitividade. 
 
André Benassi 
Diretor- presidente Sapiens Vita Consultoria 
 
A importância das consultorias no planejamento das empresas e na implantação de normas é especificar a 
necessidade da organização empresarial, com base fundamentada no conhecimento, com dois 
componentes básicos: as práticas de negócio da consultoria e o conhecimento dos colaboradores. A 
contratação de consultores é necessária para levantar quais serão os benefícios tangíveis, através de um 
diagnóstico real. Assim, é mais adequado que as pessoas diretamente ligadas às áreas atingidas pelo 
projeto de Consultoria, inclusive fornecedores, parceiros e clientes, estejam envolvidas na identificação 
dos benefícios tangíveis.  
 
Os consultores externos (e mesmo internos) devem prover ferramentas e orientação para que as pessoas 
possam identificar os benefícios, mas não devem fazê-lo.  
As pessoas devem fazer essa identificação porque serão elas que viverão com os benefícios. Na 
contratação da consultoria, o fator preço não é tudo. Relacionamentos anteriores bem-sucedidos, 
experiência no segmento de negócios, e capacidade gerencial comprovada são essenciais, uma vez que a 
consultoria tem caráter estratégico e não pode ser avaliada apenas na base de quem cobra menos.  
 
Por fim, destaca-se a importância da consultoria empresarial, com elevado grau de conhecimento e 
comprometimento com o quadro social "contemporâneo" como prática de negócios, processos e controles 
internos que minimizam os riscos de implementação de seus respectivos projetos, porque diagnosticam os 
principais problemas existentes, não só nos controles e processos internos, mas, que propõe mudanças 
para preparar e mudar os conceitos e culturas existentes na empresa, mas que considere uma amplitude 
externa, envolver na busca da melhoria do ser humano e do meio ambiente em que vive.  
 
Enfim, como presidente e fundador da Sapiens Vita, nossa proposta de consultoria transcende os 
interesses organizacionais, para ensinar que a prática da cidadania, evita gastos adicionais do Estado e 
garante a ordem e a paz, sem falar que orienta a alta administração a respeito de problemas existentes 
com o Homem, pois entendemos que o grande capital de uma organização é o ser humano saudável, apto 
e motivado!  



 
Analisando o macroambiente em seu contexto biopsicossocial, numa visão vanguardista, posso destacar 
um desejo paradoxal no Homem moderno. Apesar de buscar avidamente a última geração em tecnologias 
e idolatrar produtos futuristas, percebe-se que ainda existe uma nostalgia de um passado mítico e 
ontológico - "Sonham com um estilo de vida mais tranqüilo e mais ligado com sua cultura regional".  
 
Daí a busca por atividades que o aproxime de uma natureza acolhedora, paradisíaca e regionalizada. 
Precisamos entender que a gestão moderna deve focar no resgate do equilíbrio existencial do cidadão 
comum, através de esforços que minimizem a valorização do desejo de Ter (posse) pelo consumo 
irresponsável e aleatório de aparelhos e tecnologias de última geração, tais como celular, automóvel, 
calçados e roupas de grife que impulsionam o jovem de pouco recursos, ou com limitação em consegui-
los, na busca de atalhos, caindo numa armadilha que o tornará refém do crime e da violência, 
coadjuvantes deste estado paralelo.  
 
Neste caso, o caminho acaba sendo a prisão, quando não, se paga um preço muito alto com a própria 
vida! Portanto, em minha opinião a gestão para os próximos anos restabelece os princípios de apoio à 
cultura, priorizando o produto cultural originário de cada região, associando a marca à gestão, obtendo 
um extraordinário ganho de imagem institucional da organização, como apoiadora da cultura, cidadania e 
estilo de vida. 
 
Eduardo Alfano Vieira 
Sócio-diretor da Qualimetria 
 
Acredito que a principal contribuição que uma empresa de consultoria pode oferecer ao seu cliente é 
esclarecer que não há serviços de consultoria para atender requisito de determinada norma. Cabe a 
consultoria agir de modo indutor de mudanças na gestão do cliente, identificar suas reais necessidades e 
adequar um modelo de sistema de gestão que respeite sua estrutura, recursos e cultura.  
Atender requisitos normativos passa a ser conseqüência de um trabalho consistente e bem desenvolvido e 
não objetivo do trabalho. Muito se tem falado sobre a integração de sistemas de gestão. Não acredito que 
essa integração se dará por afinidade das diferentes normas hoje existentes, já que as particularidades de 
cada área sempre existirão.  
 
Na Qualimetria praticamos, quer em sistemas integrados quer em sistema individual, o conceito de como 
o sistema pode ajudar na consecução dos objetivos da organização e de que modo os riscos sobre a 
insatisfação dos clientes, sobre os impactos ambientais negativos ou sobre os perigos para a saúde e 
segurança da força de trabalho podem ser mitigados. Essa é a verdadeira integração. 
 
Pedro M. Martins 
Presidente da PM International Consulting 
 
A competitividade entre as empresas é cada vez maior, e por isso nenhum recurso pode ser ignorado ou 
desprezado para garantir a diferenciação e a criação de vantagens competitivas. Vivemos cada vez mais 
numa lógica de cadeia de valor, em que nenhuma pessoa ou organização detêm todo o conhecimento ou 
todos os recursos necessários para a sua auto-subsistência.  
 
Pelo contrário, hoje as pessoas e as organizações valem mais pelo seu posicionamento na cadeia de valor 
da sociedade ou do mercado, do que pelo seu valor absoluto. Por outro lado, as empresas otimizam o seu 
custo / benefício inspirando as suas ações nas melhores práticas do mercado, em vez de percorrerem o 
longo e tortuoso caminho das inovações absolutas por "ensaio e erro". É por isso que hoje, qualquer 
organização significativa, em qualquer país do mundo, não pode sobreviver de forma consistente sem o 
apoio de consultores qualificados e com o perfil adequado às suas necessidades.  
 
Os consultores fornecem o conhecimento especializado e a experiência diversificada fundamental para a 
criação das vantagens competitivas das empresas e para o desenvolvimento das competências dos seus 
gestores. No entanto, à medida que a consultoria adquire uma importância cada vez maior e 
consequentemente gera um mercado cada vez mais significativo, surgem muitos "consultores de ocasião", 
sem competências próprias para a profissão, que contaminam esse mercado.  
 
A necessidade de sobrevivência e de gerar rendimentos complementares faz com que muitos executivos 
desempregados e professores universitários façam "bicos" de consultoria. Esta situação gera uma 
percepção paradoxal da consultoria que se caracteriza por uma necessidade cada vez maior, proporcional 
à insatisfação dos seus resultados. Por isso é que a certificação de consultores é tão importante, porque 
permite o reconhecimento inequívoco dos consultores profissionais devidamente capacitados, e 
consequentemente facilita a sua contratação pelo mercado mais esclarecido.  



 
A única certificação de consultores de gestão reconhecida a nível mundial é a CMC - Certified Management 
Consultant do ICMCI - International Council of Management Consulting Institutes, que é atribuída no 
Brasil pelo IBCO - Instituto Brasileiro de Consultores de Organização. A evolução do mercado da 
consultoria não tem sido só quantitativa, pelo contrário a evolução qualitativa é cada vez mais 
significativa; a consultoria consiste hoje no campo mais produtivo de novos conceitos e metodologias de 
gestão.  
2007 vai ser com certeza uma ano de consolidação do mercado de consultoria, com uma procura mais 
esclarecida por parte das empresas clientes, com uma oferta mais qualificada por parte dos consultores, e 
consequentemente com maior segregação dos "consultores ocasionais", conseqüência da valorização de 
uma certificação reconhecida.  
 
O que caracterizará 2007, quanto ao desenvolvimento de novos conceitos e metodologias de gestão, ao 
contrário do que tem acontecido durante as últimas duas décadas, são os autores de referência que 
deixarão de ser apenas meia dúzia de "gurus" norte americanos, e passaremos a valorizar um número 
muito maior de novos autores, originários de países como a Suécia ou a Índia. 
 
João Florêncio Bastos Filho 
Consultor pelo IBCO 
 
A importância da consultoria consiste no permanente e eficaz questionamento sobre os critérios de 
planejamento, principalmente, no tocante à flexibilidade dos mesmos frente às constantes e velozes 
mudanças no cenário competitivo. A consultoria deve utilizar ao máximo a sua imparcialidade para 
questionar os dirigentes das empresas sobre o porquê da implantação de determinadas normas e 
procedimentos, no sentido de ajudá-las a refletir sobre o impacto no comportamento das pessoas, cujos 
talentos representam o principal ativo para a sobrevivência de qualquer organização.  
 
A tendência é de um grande e consistente crescimento na medida em que a maioria dos profissionais 
graduados, nas mais diferentes profissões, estão continuando os seus estudos nos programas de pós-
graduação lato sensu (especialização e MBA) que possuem em sua grade curricular disciplinas 
relacionadas a gestão de negócios. Dentre os profissionais que procuram estes programas encontramos, 
por exemplo, médicos, advogados e engenheiros que estão sendo convidados a conhecer profundamente 
o negócio das organizações onde trabalham e, principalmente, a assumir cargos de maior 
responsabilidade no tocante à gestão de recursos e à administração de equipes de trabalho 
comprometidas com o resultado das empresas. 
 
Rosangela Pereira Martins 
Diretora da Staff Consultoria 
 
Quando pensamos em planejamento, estamos falando de se prever o futuro e de se identificar 
antecipadamente alternativas de ações que melhor se adaptem as situações que serão encontradas. 
Diante desta questão, quanto mais informações tivermos, sobre todos os aspectos que irão influenciar o 
dia-a-dia da empresa, o mercado e o cenário em que estaremos inseridos, maiores serão as possibilidades 
de acertarmos.  
 
Teremos também de nos assegurar de que as ações definidas no planejamento serão efetivamente 
implementadas. Para que este resultado seja alcançado, é necessário que se obtenha o envolvimento, o 
comprometimento, e a motivação das pessoas. A consultoria por força da característica da própria 
atividade, tem de modo geral uma visão ampliada das tendências que poderão afetar de forma 
significativa os resultados e consequentemente as decisões a serem tomadas pelas empresas.  
 
Portanto, se constitui em importante ferramenta estratégica que pode contribuir de forma significativa 
tanto na fase do planejamento quanto na fase da implantação, auxiliando os gestores das empresas a 
atingir os objetivos e o sucesso almejado. Para os próximos anos vem se confirmando, como nos anos 
anteriores, a tendência dos programas de gestão com foco nas pessoas.  
 
Os programas estarão voltados para o aperfeiçoamento profissional, para a motivação , o envolvimento, o 
trabalho em equipe e o comprometimento com os resultados. Não serão esquecidos também os 
programas direcionados a qualidade de vida que ganharão espaços cada vez mais significativos. 
 
Wilson Roberto Maretti 
Diretor-gerente da WLM Treinamento 
 



O trabalho da consultoria deve fundamentalmente identificar os processos da organização, integrá-los e 
trabalhar para atingir os objetivos estratégicos, objetivos de seus clientes, atender os requisitos de seus 
produtos e outros requisitos aplicáveis, tendo a melhoria contínua e a eficácia como alicerce de 
sustentação.  
 
É de fundamental importância que o consultor de Organização desempenhe suas atividades fazendo uso 
de seus conhecimentos de forma eficaz tanto na implantação de tecnologias como no aprimoramento das 
relações pessoais. Para melhor definir, tomo emprestado as palavras do professor Eduardo Néri da PUC de 
Campinas - "O trabalho do consultor resulta de uma mistura delicada e única entre as características do 
cliente e da cultura da empresa e a sua própria competência e empatia, culminando com a escolha 
adequada do papel a ser desempenhado naquele momento e do verdadeiro serviço a ser prestado".  
 
De forma resumida ressalto alguns aspectos importantes da contribuição das consultorias para as 
organizações no planejamento e na implantação de normas: fornecer conhecimento e técnicas especiais 
("coach"); propiciar ajuda profissional em caráter temporário (conselheiro); dar uma opinião externa e 
imparcial (modelador de comportamentos); implementar ações corretivas (assessor técnico); melhorar e 
aperfeiçoar a situação atual (facilitador); suprir deficiências de pessoal (parceiro); sistematizar 
experiências (professor).  
 
Deve-se ter sempre em vista que a qualidade dos serviços prestados por uma Consultoria é muito 
influenciada pela forma em que a contratação é efetivada. Entre todos os programas de gestão, o da 
qualidade, pela sua longevidade, adquire ares de senioridade mutante de forma a atender o princípio da 
melhoria contínua. É consenso entre os especialistas que uma organização pode tornar-se mais 
competitiva quando a qualidade reduz os erros e minimiza os custos; flexibiliza e permite adaptar a 
operação às necessidades dos clientes; acelera o fluxo reduzindo estoques e despesas; possibilita planejar 
a operação e cumprir a programação de entrega.  
 
Mais jovens em sua forma de gestão, os programas de gestão ambiental, saúde e segurança do trabalho, 
responsabilidade social e outras variações desses temas, acabaram pegando o bonde da história mais 
recente. A tendência de longo prazo dos programas de gestão é de que as normas que os estruturam se 
alinhem de maneira a permitir sua integração. Estamos em pleno século XXI e não é mais concebível 
imaginarmos gerarmos produtos com qualidade sem que haja o compromisso com o meio ambiente; a 
saúde e segurança do trabalhador e princípios socialmente responsáveis.  
 
A questão do desenvolvimento sustentável precisa necessariamente deixar de ser uma filosofia de retórica 
ou estaremos eternamente plagiando o poeta - " Depois de tudo que fizemos ainda somos os mesmos e 
vivemos como nossos pais". A integração dos sistemas de gestão devem necessariamente ser validados 
pela gestão financeira, pois praticamente tudo que é pensado dentro de uma organização tem um impacto 
financeiro no orçamento, sendo então necessário uma avaliação profunda no que diz respeito à novos 
investimentos e seus prováveis retornos e custos reais. 
 
Carlos Alberto Candossim 
Consultor da RH Candossim 
 
No mundo corporativo pós-globalização, é comum observarmos situações onde as organizações foram 
expostas a ambientes críticos de mudanças, pressionadas seja pelo cliente, que se tornou mais exigente, 
seja pela concorrência cuja tendência é desenvolver padrões de qualidade cada vez maiores na oferta de 
produtos e /ou serviços e ainda pela busca da competitividade como fator preponderante para sua 
sobrevivência.  
 
Não bastassem essas transformações, temos ainda a escassez de recursos financeiros que é determinante 
e que leva as organizações a gastar de modo eficiente, procurando obter o máximo retorno, ou seja, 
realizar mais com menos. A conjugação desses fatores acentuou a percepção das organizações a 
concentrarem seus esforços no foco de suas atividades principais visando sobrevivência e perenização do 
seu negócio.  
 
Esse cenário associado a quadros econômicos pelos quais passou a maioria das empresas nacionais 
favoreceram a atuação e expansão do segmento das Consultorias de Gestão, especializadas nas 
respectivas áreas de conhecimento que fornecem sua expertise e tecnologia em benefício do 
desenvolvimento de projetos em diversas áreas, onde as organizações tem necessidade de complementar 
suas competências, seja pela falta de estrutura de pessoas, tempo, conhecimento ou que necessitem de 
auxílio extra, ou ainda, pela necessidade de obter know-how de novas ferramentas e metodologias de 
trabalho, as quais contribuirão com maior valor para que as organizações alcancem seu sucesso.  
 



Planejamento estratégico, pesquisa de clima organizacional, redesenho das estruturas face a novos 
desafios, informação com boa qualidade, desenvolvimento de talentos, gestão de competências 
abrangendo         seleção/desenvolvimento/remuneração/avaliação/desempenho, procedimentos e 
práticas operacionais, identificação de oportunidades, sistemas de gestão de qualidade, sistemas 
integrados e responsabilidade social entre outras áreas de conhecimento, são processos que precisam de 
apoio e conhecimentos especializados para condução assertiva das atividades. 
 
Portanto, vejo com otimismo a perspectiva de crescimento desse segmento, sobretudo para atender a 
demanda das organizações, uma vez que as consultorias com reconhecida experiência, estão preparadas 
para disponibilizar um cabedal de conhecimentos com foco no planejamento de modelos organizacionais 
adequados para atender suas aspirações, capacidade de implementar as estratégias, compartilhar as 
responsabilidades pelo trabalho, compromisso com a condução do projeto e garantir os resultados 
esperados.  
 
Entendo que fazer previsão sobre evolução dos programas de gestão requer antes de tudo, definição de 
um cenário para os próximos anos, que serão decisivos em tempos de concorrência e competitividade de 
caráter irreversível para as organizações - de qualquer porte - que queiram obter sucesso.  
 
De qualquer maneira as empresas deverão se preparar para as (in?) certezas e inovações radicais a 
médio e longo prazo, pois haverá um fator preponderante como base que é o conhecimento. A partir 
desse ponto e para suportar esta demanda, será necessário migrar para novos modelos de gestão, que 
sejam capazes de apoiar sistemas integrados permitindo comunicação entre todos os departamentos da 
empresa, visando otimizar os processos internos das organizações.  
 
Um capítulo a parte deverá ser destinado ao fortalecimento para algumas empresas, e a cultura do 
desenvolvimento para outras, no que diz respeito ao ser humano. Foco na promoção do desenvolvimento 
da formação e comportamentos desejáveis, voltados às necessidades organizacionais, de maneira que 
esses planos estejam alinhados com planejamento estratégico das empresas, como forma de maximizar 
os programas de gestão, contribuindo decisivamente para atingir as metas desejadas. 
 
Eduardo Dias da Silva 
CEO da Excelence Gestão Estratégica 
 
Em pequenas e médias empresas a consultoria se torna essencial para a continuação da empresa no 
mercado, uma vez que a administração é baseada através de sentimentos de seus gestores, pois não 
possuem dados, planilhas, indicadores, planejamento estratégico, financeiro e outros controles que 
subsidiam a leitura do andamento, bem como podem definir as mudanças necessárias para a correta 
gestão da empresa.  
 
Eu acredito que cada vez mais teremos tecnologias e novas tendências e modelos de gestão. Os que 
devem prevalecer são uma estratégia competitiva, ou seja definir valores, missão, princípios e metas que 
tornem a empresa competitiva no mercado. A gestão do conhecimento, de todos os líderes, inclusive 
mapeando seus principais concorrentes, sempre atentos a sua movimentação, pois com certeza 
precisamos tratá-los como principais motivadores para nosso crescimento profissional e não a 
acomodação.  
 
A atualização dos líderes através destas tecnologias é importantíssimo, mesmo que tenham seu consultor 
para um diagnóstico mais apurado. A controladoria de gestão está crescendo muito, pois propicia termos 
todos sistemas de controles gerencias, conhecendo o desempenho da empresa, podendo corrigir 
distorções a tempo de não causar estragos na gestão, se for o caso, mudando a estratégia.  
 
Cabe salientar que estas empresas em sua grande maioria até desconhecem todas estas tecnologias que 
estão à disposição de sua empresa. Outro mito é que um consultor é visto como um custo e não como um 
investimento capaz de trazer grandes benefícios em termos de profissionalização, capacitação e 
competitividade. Como somos especializados em pequenas e médias empresas, nossos honorários são 
adequados às necessidades da empresa contratante. 
 
  
 
Nilso Tonioli 
Executivo-principal da JD Tonioli 
 



A importância das consultorias no planejamento das empresas e na implantação de normas é o 
compartilhamento de metodologias que possibilitam aos gestores definir e explicitar mais claramente o 
foco da empresa e/ou de suas áreas, nesse dado momento.  
 
Propicia a revisão do modelo mental, a expansão do pensamento, com mudança de freqüência, o que 
provoca melhor leitura e compreensão de cenários e de análises, trazendo como resultado uma gestão de 
processos e de pessoas mais adequadas, com melhor canalização da energia empresarial.  
 
Na implantação de normas, auxilia as pessoas a compreenderem os porquês das normas e a 
internalizarem os seus conceitos, integrando-os à cultura da organização. Trata-se de um processo 
educativo e muitas vezes, de mudanças de referenciais. Pelo cenário altamente competitivo e pela 
democratização das informações e dos conhecimentos, a tendência é buscar uma gestão mais 
participativa, com mais envolvimento e comprometimento, das pessoas com estruturas em rede e mais 
planas, com relações de maior parceria, com foco no que agrega valor, de fato, para clientes, acionistas e 
colaboradores. 
 
Luiz Augusto Costa 
Change Consultoria 
 
As empresas estão utilizando cada vez mais conhecimento externo para planejar suas atividades e 
implantar inovações. Elas nem possuem mais quadros internos para isso - pois exigiria investimentos em 
disciplinas não dominadas - e nem tempo para construir os sofisticados processos que a tecnologia renova 
a cada dia. Daí usar consultoria. As empresas viverão cada vez mais em clusters, isto é, arranjos 
produtivos com parceiros. Pertencerão a uma grande rede que exigirá novas posturas de gestão, no 
sentido do compartilhamento de estratégias de mercado e em outras formas colaborativas. Competição e 
colaboração conviverão de forma mais inteligente com o objetivo de prestar aos clientes o melhor e mais 
econômico serviço. Os chamados stakeholders terão também maior participação na governança. 
 
Bruno Lima Soalheiro 
Diretor-geral da Carpe Diem Consultants 
 
As consultorias são, na verdade, fontes de informação e conhecimento. Seu objetivo é agregar valor ao 
negócio através da transmissão de novas metodologias, processos, tecnologias, enfim, informação de 
qualidade. As consultorias hoje são de importância vital para que muitas empresas permaneçam 
competitivas no mercado. Na era em que vivemos, conhecida como era da informação, em que as 
mudanças são velozes e imprevisíveis, o conhecimento se tornou diferencial absoluto. 
 
Novas formas de administrar, novos métodos e tecnologias surgem a todo momento, e as empresas, que 
têm que lidar constantemente com seus processos cotidianos, nem sempre têm tempo para se 
atualizarem quanto à melhoria de processos e estratégias necessários à adequada sustentabilidade de sua 
vantagem competitiva.  
 
E é aí que se instala o papel do consultor e das consultorias. Consultorias sempre venderam 
conhecimento, e continuam vendendo. No entanto, o que antes poderia ser visto como um "adicional" 
hoje é valorizado como necessidade básica. Informação de qualidade e métodos cada vez mais efetivos, 
eis o que as empresas precisam atualmente para se planejarem em um ambiente tão caótico quanto o 
atual.  
 
Num chão em que muitas vezes todos deslizam, o consultor vem com seus "sapatos de prego", 
oferecendo conhecimento especializado e servindo como catalisador para a revisão do planejamento e 
melhoria das políticas e processos administrativos. A tendência dos programas de gestão para os 
próximos anos defino em uma sentença: valorização das pessoas! É claro que podemos citar aqui outras 
tendências, mas esta, de desenvolver o "capital humano" irá permear toda e qualquer mudança nas 
empresas. As empresas estão finalmente entendendo que tudo que se faz lá dentro, ( e também lá fora), 
é feito pelas pessoas.  
 
Os grandes líderes estão percebendo que a melhor maneira que as empresas têm de alcançar vantagem 
atualmente é "tendo as melhores pessoas, no lugar certo, e motivadas". E para isto estão se empenhando 
em criar um ambiente no qual as pessoas possam desenvolver-se ao máximo. Outra tendência clara é a 
questão da responsabilidade social, cada vez mais as empresas são cobradas pelos consumidores a 
devolverem à comunidade em que atuam, o lucro adquirido, em forma de ações que visem a melhoria da 
vida, tanto da comunidade como do planeta em geral. É a questão das "empresas verdes e socialmente 
responsáveis".  
 



Os programas de gestão do futuro certamente levarão em conta a imagem das empresas em relação ao 
consumidor, que se torna cada vez mais poderoso e cobra cada vez mais uma atuação consciente.  
Já não basta às empresas produzir com custo acessível e com qualidade , é preciso ser ecológico e 
trabalhar para o bem comum. Citando a questão do cliente, podemos ver outra tendência. Os programas 
de gestão da atualidade terão que se esforçar cada vez mais para atender a este que hoje é o "todo 
poderoso", mais do que em qualquer época da história.  
 
Desenvolver métodos para captar a necessidade dos clientes, muitas vezes antecipando-as, será crucial 
para as empresas, especialmente as dos mercados mais competitivos. Este cuidado todo com o cliente 
nos aponta uma outra tendência, a "gestão do conhecimento", que já vem se consolidando nas empresas. 
Desenvolver sistemas capazes de captar informação e transformá-la em algo útil à empresa, distribuindo-
a adequadamente para que as pessoas possam fazer melhor o seu trabalho, está é uma tendência certa.  
 
Devido a grande concorrência e ao já referido ambiente caótico atual, a gestão do conhecimento é fator 
decisivo para a competitividade sustentável. Falando em tendências podemos citar ainda a questão da 
energia, especialmente no Brasil. Em um mundo que se aproxima cada vez mais do esgotamento de suas 
fontes de energia, é imprescindível que os programas de gestão se esforcem, por um lado, para encontrar 
alternativas de produzir mais e melhor com o mínimo consumo de energia possível, e por outro, para 
desenvolverem alternativas que sejam ao mesmo tempo ecológicas e viáveis. Enfim, estas são algumas 
das tendências que, acredito, irão tomar conta dos programas de gestão pelos próximos anos. Gostaria 
apenas de chamar novamente atenção para o fato de que em todas elas, temos as "pessoas" como fator 
fundamental, estejam elas dentro das empresas, como colaboradores, ou fora, como clientes.  
 
A valorização do ser humano e a busca por estratégias de gestão do capital intelectual (afinal, são as 
pessoas que economizam energia, produzem conhecimento e elaboram ações de responsabilidade social), 
serão o pano de fundo sobre o qual as novas mudanças irão se efetivar. Não porque as empresas sejam 
boazinhas, mas porque cuidar bem das pessoas dá lucro. E muito! 
 
Alberto Carlos Paschoaletto 
Consultor organizacional 
 
A importância da utilização de consultorias no planejamento estratégico e na implantação de normas, 
numa primeira análise, pode ser vista sobre dois grandes aspectos: Maximização das vantagens 
potenciais da organização contratante e Minimização das barreiras/ruídos da diversidade da força de 
trabalho de um ou mais grupos do ecossistema cultural da organização.  
 
Deve-se ressaltar que a consultoria no planejamento estratégico é importante, uma vez que agrega uma 
visão externa mais ampla, baseada em atividades exercidas numa diversidade de clientes e serviços; é 
viável, já que a consultoria atua com neutralidade, não fazendo parte da estrutura organizacional, facilita 
encontrar o "Caminho das pedras"; é oportuna, pois a organização pode contratar serviços de consultoria 
para realizar serviços ou projetos específicos, em lugar de contratar especialistas para logo depois 
dispensá-los.  
 
Na implantação de normas, deve-se ressaltar a importância da consultoria no gerenciamento da 
diversidade, para maximizar as vantagens potenciais do grupo e minimizar suas barreiras - como 
discriminações e preconceitos, que podem minar o funcionamento de uma força tarefa na implantação de 
normas. Portanto, podemos concluir que a consultoria exerce um papel importante, como catalisador, 
estando no centro de qualquer programa de administração sem "ser" parte da organização, assumindo 
um forte e neutro posicionamento em relação à gestão do negócio.  
 
A grande tendência é o aumento da diversidade da força de trabalho e o despertar de uma consciência 
inter/intra-planetária, com políticas empresarias fortes em defesa dos benefícios de uma força de trabalho 
que integre as diferenças, incluindo todos os seres vivos como parte de uma ética única. Assumir um forte 
posicionamento em relação a si próprio e à necessidade do outro, para se tornar um modelo de 
comportamento exigido numa relação de parceria, onde as partes se comprometem com o todo, e 
reciprocamente, o todo com as partes.  
 
Diversidade: Misturar uma força de trabalho diversificada em um grupo que se identifica e se desenvolve 
em comunidade, a partir de ações empreendedoras e responsáveis em acolher a "diferença". Integração: 
Ações concretas com o objetivo de mudar os sistemas gerenciais e culturais de uma organização, 
incluindo e integrando todos os seres vivos e uma única dimensão de ambiente - O despertar de uma 
consciência inter/intra-planetária. 
 
 



Saulo Gouveia Carvalho 
Consultor de finanças e organizacional 
 
A importância das consultorias no planejamento das empresas e na implantação de normas é máxima. É 
comum os gestores ocupados com o operacional e o comercial, deixarem as estratégias, planos e metas 
em segundo plano. Contar com um profissional experiente, competente levará as empresas a maximizar 
seus resultados. A curva de crescimento na implantação de programas de gestão será acentuada. Sendo 
que a tendência será programas do tipo "direto ao ponto". Descomplicados e focando os resultados sem 
muitas teorias desnecessárias. O mundo roda em velocidade cada vez maior, e os gestores não tem como 
perder tempo, querem irem direto ao que interessa, para ampliar suas possibilidades de retorno sobre 
seus investimentos. 
 
Ana Beatriz Giovanoni 
Giovanoni Consultoria 
 
A importância da consultoria é ter um profissional de elevada qualificação, ética e experiência em 
diagnosticar o estágio de evolução da gestão da empresa cliente, fazendo uma análise dos pontos fortes e 
fracos do ambiente interno da empresa e das oportunidades e ameaças do ambiente externo para avaliar 
o negócio. Este profissional, vai avaliar as práticas de gestão da empresa com "olhos de fora", ou seja, de 
alguém que enxerga o negócio de fora para dentro e analisa o seu desempenho e capacidade de 
sobrevivência no longo prazo, de forma imparcial.  
 
Isto evita análises tendenciosas que podem ocorrer quando internamente existem feudos ou situações 
políticas e algumas vezes familiares que poderiam prejudicar a avaliação. No meu caso, utilizo como 
principal ferramenta os requisitos dos critérios de Excelência e avalio o estágio de evolução da gestão sob 
o ponto de vista do compromisso da liderança com a Excelência, da visão de futuro para o negócio, das 
estratégias e planos para sobrevivência e competitividade no longo prazo, da análise dos clientes e do 
mercado, das práticas relativas à responsabilidade socio-ambiental, ética e desenvolvimento social; sob o 
ponto de vista do gerenciamento das informações da organização, das informações comparativas e da 
gestão do capital intelectual.  
 
Tudo isto alinhado com o gerenciamento eficaz das pessoas, em processos principais e de apoio alinhados 
às diretrizes organizacionais, gerenciando seus fornecedores e planejando e gerenciando a 
sustentabilidade econômica e financeira do negócio, de tal forma que gere resultados para clientes, 
acionistas, funcionários, fornecedores e sociedade. A tendência dos programas de gestão para os 
próximos anos será de crescimento, porém será um crescimento mais consciente. Hoje percebe-se ainda 
algumas organizações participando de programas de qualidade para utilizar a ferramenta como 
marketing.  
 
Acredito que no futuro, isto não irá mais acontecer, pois só as organizações que efetivamente entenderem 
a importância da melhoria contínua nos processos de gestão irão sobreviver e se manter competitivas. O 
sonho dos consultores é que isto aconteça o mais rápido possível para que nossas organizações 
permaneçam no mercado, sejam competitivas, tragam benefícios para seus funcionários e como 
conseqüência aumentem a qualidade de vida das pessoas e melhorem a sociedade como um todo. 
 
Paulo de Lima Pereira 
Consultor IBCO 
 
Consultoria aplicada de forma ética e responsável é fundamental no planejamento de qualquer 
seguimento, seja industrial, comercial ou de serviços, elaborando diagnóstico da situação ou simulação 
respaldada em resultados concretos. Propõem-se alternativas e adotam procedimentos corretos, visando 
sempre a continuidade do empreendimento de forma estruturalmente sólida, em todos os aspectos seja 
organizacional, administrativo e comercial, envolvendo os recursos disponíveis, sejam humanos ou 
financeiros, com avaliações periódicas e permanente das rotinas adaptando-as e melhorando-as ao 
método que apresentar melhor rendimento e produção. De forma prática, "a empresa é o vagão e a 
consultoria os trilhos".  
 
Os programas de gestão estão em fraco desenvolvimento, porém há uma enorme quantidade de produto 
no mercado, que ainda levará algum tempo para serem digeridos pelos usuários, que recebem 
informações demais, sem saber ao certo o que fazer com elas. A evolução é um processo natural do ser 
humano, mas o que parece é que estamos em mundos diferentes quando se fala em gestão.  
 



Ainda há um abismo entre conhecimento empresarial x sistemas, uma boa parcela de nossos 
empreendedores ainda sofrem de analfabetismo empresarial, se valendo da intuição que vedam os 
empreendedores de acreditar que um sistema pode ser, seguro e viável.  
O argumento de custo/benefício já não é mais suficiente, os sistemas devem caminhar para apresentarem 
formas menos complicadas, sintetizando ao máximo os resultados, de forma que o usuário possa se 
preocupar apenas em interpretar os resultados obtidos, sem ter que necessariamente entender de 
sistemas. 
 
Ricardo Motta 
Diretor da MR Business Consultoria 
 
Os consultores tem um papel fundamental no planejamento das empresas, seja no nível estratégico, 
tático ou operacional, no sentido de que ajudam a trazer as melhores e mais adequadas soluções 
necessárias para o sucesso das empresas. O consultor, realmente competente, é especialista nos assuntos 
a que se propôs estudar e deve estar atento as mais recentes inovações nas metodologias e ferramentas 
de sua área de atuação e, principalmente, entender a forma mais eficaz e eficiente de implementá-las nas 
empresas. Cada organização tem uma identidade única e, portanto, as técnicas precisam ser 
corretamente adaptadas a cada realidade específica.  
 
O consultor, pela sua experiência na implantação de metodologias, ferramentas e normas em diversas 
empresas de vários portes e segmentos de atuação e, principalmente, pelas lições aprendidas em cada 
caso, deverá ter a competência necessária para recomendar e ajudar a implementar as melhores soluções 
para as empresas. Não podemos nos esquecer ainda de uma outra característica importante do Consultor 
que é muito importante no planejamento das organizações: sua independência e isenção na definição da 
melhor solução.  
O fato de não possuir e não vivenciar os paradigmas de uma organização, ao entendê-los, poderá 
recomendar a solução mais adequada, independentemente da estrutura organizacional e de comando 
existente. Muitas vezes, são exatamente essas estruturas que necessitam ser questionadas e melhoradas 
e, sem a existência de um facilitador externo competente, será muito difícil modificá-las.  
 
Na minha visão a palavra-chave relacionada aos programas de gestão é integração. As organizações são 
entidades vivas, complexas e interdependentes. Cada vez mais elas se concentrarão naquilo que sabem 
fazer bem e delegarão à fornecedores e parceiros as atividades complementares, passando a operar cada 
vez mais como redes integradas. Os sistemas de gestão devem ser planejados e implementados 
considerando essa tendência e, assim, precisam tornar-se cada vez mais integrados. A viabilidade de cada 
metodologia e ferramenta de gestão deve ser analisada em termos sistêmicos, avaliando seu impacto, 
positivo ou negativo, em toda a rede.  
 
Dessa forma, modelos de gestão cada vez mais sistêmicos deverão ser considerados pelas organizações. 
O não entendimento dessa questão, que não é simples nem fácil, requer o desenvolvimento de novas 
competências pelos gestores e, certamente, os consultores serão fundamentais para ajudar na 
consolidação dessa visão sistêmica na organização.  
 
Oceano Zacharias 
Diretor da Quality Consultoria 
 
Respondendo diretamente: a consultoria é de total importância para as empresas. Vejamos o porquê. De 
um lado, a empresa é competente na sua área de atuação - seja no produto que fabrica ou no serviço que 
oferece - mas raramente tem competência específica num tema que ainda é novidade para aquela 
organização - por exemplo, a implantação de um sistema de custeio, ferramentas para o PCP, elaboração 
do Planejamento Estratégico, e até uma implantação de uma Norma.  
 
Quando falo de competência, é no sentido amplo da palavra: engloba o que deve ser efetivamente feito e 
o como fazer - sem titubeios, sem experimentos, sem amadorismos e absolutamente sem perdas de 
tempo. É aí que entra a consultoria: para executar a implantação de forma profissional e com máxima 
segurança dos resultados. Além disso, é mais barato: a relação custo-benefício é financeira e 
economicamente benéfica. Empresas que têm reais controles sobre seus custos e sobre as atividades de 
seus profissionais optam pela contratação de consultorias ao invés de alocar funcionários com pouca 
experiência nessas implantações.  
 
Tenho avaliado muito esta tendência com base na história de mais de 800 empresas da nossa carteira de 
clientes de consultoria e em mais de 2.000 empresas que passaram pelos nossos Treinamentos. Estamos 
levando nossos clientes para terem seus programas de gestão com as algumas características.  



Integrados - A ISO 9000 está integrada com a OHSAS e com a 14000, a Responsabilidade Social está 
certificada e integrada com outras normas, o planejamento da fábrica está dentro do sistema da ISO 
9000, o sistema de custos está integrado como sistema comercial, as compras estão interligadas com 
planejamento e com o financeiro etc..  
 
Voltados à dimensão tempo - Trazer a dimensão tempo para dentro da organização é o mesmo que 
preparar a empresa para a guerra: cada atividade deve estar contaminada pela preocupação com o 
atendimento a prazos, redução dos lead-times, eliminação de retrabalhos, eliminação de desperdícios etc. 
não apenas pelo custo intrínseco do material desperdiçado, mas pelo tempo desprezado e nunca mais 
recuperado - isto para todos os departamentos, sejam os produtivos ou os transacionais.  
 
Decisões não podem mais ser tomadas sem incluir o tempo, que passa agora a ser mais um componente 
na decisão, como base para a competitividade. Pessoas. Aqui está a base da nova gestão empresarial: o 
ser humano. Assim como não há prédio que se edifique se a base for frágil, não haverá empresa em 
crescimento sem uma boa sustentação humana. E como nunca, a auto-sustentação de uma empresa 
dependerá das pessoas que a compõem - aliás, esta é a essência da estratégia da Responsabilidade Social 
Corporativa.  
 
Na medida em que a organização criar mecanismos para que seus funcionários e colaboradores cresçam 
profissionalmente - e, assim progredindo, evoluam como pessoas -, haverá como contrapartida a 
evolução exponencial da organização, solidificando-se assim uma estrutura que se auto-sustenta. Migra-
se desta forma da gestão baseada nas leis econômicas para a gestão pelas leis antropossociais. O futuro 
começa hoje com uma poderosa arrancada no mundo dos negócios: o das empresas certeiras e velozes - 
mas as pernas são humanas! 
 
Nelson Alves 
Diretor da Qualinformação 
 
Considero que um dos papéis das normas é contribuir para a melhoria da gestão das empresas. Nos 
últimos anos, tem-se verificado a preocupação de harmonização entre as diversas normas, destacando-se 
principalmente o conceito do PDCA (Plan, Do, Check, Act), aplicável aos diferentes padrões normativos. A 
participação da consultoria torna-se importante na medida em que colabora na implantação de 
determinada norma ou sistema de gestão, levando em conta, não apenas os requisitos normativos, mas 
também a cultura e os valores existentes na organização.  
 
Desta forma, a consultoria traz a experiência externa, com uma visão mais crítica, de modo a auxiliar as 
empresas a identificar possíveis falhas, promover as correções necessárias e aprimorar a gestão do seu 
negócio. Acredito que continuará a demanda para os sistemas de gestão ambiental e de responsabilidade 
social que estão intimamente ligados. Essa tendência já vem se manifestando há algum tempo e deve se 
estender para os próximos anos, mesmo porque ainda há um longo caminho a ser percorrido.  
 
A preocupação com os impactos ambientais de atividades, produtos e serviços já não pode ser 
considerado um diferencial, e sim um dever das empresas, que não podem mais ignorar a importância 
deste tema para si próprias e para a sociedade. Do lado social, as empresas também não devem ficar 
limitadas às ações governamentais, mas enxergar o importante papel que têm a desempenhar, seja 
através de projetos sociais com a circunvizinhança, do incentivo ao trabalho voluntário de seus 
colaboradores, de apoio a entidades assistenciais etc. 
 
Joaquim Rodrigues da Silveira 
Diretor da TS Consulting 
 
A maioria das empresas que tenho visitado, estão "doentes" por uma série de motivos que só uma coleta 
de dados, informações, documentos e a boa vontade dos seus "atores", irão dar os passos seguintes 
sobre o planejamento - tema complicado - e, quando se trata de "normas", estamos falando de um 
sistema legislativo! O que são "normas"? A pergunta sugere um questionamento interminável; basta ver a 
situação fática de algumas empresas (não só empresas, mas até entidades!) Quanto às tendências dos 
programas de gestão para os próximos anos, acredito que seja fazer o "dever de casa", o que muitos 
gestores, donos, herdeiros, presidentes, diretores, gerentes e supervisores - e eram super - não fizeram! 
Antes de verificar "programas de gestão", haveria que definir a "quem se aplica?" Nada adianta à uma 
organização falida - aquela que só falta a declaração formal (judicial); ademais, quem está ligando para 
isso! Tenho os itens para a "lição de casa"!  
 
Estilo dos consultores: às vezes menos é mais 
Albena R. Iossifova e Kingshuk K. Sinhá 



 
Raramente, as organizações sabem como escolher o consultor certo. Essa é um decisão importante 
porque consultores diferentes têm estilos diferentes 
 
Quando as organizações decidem se tornarem certificadas pela ISO 9001 ou ISO 14001, elas 
freqüentemente contratam consultores. Organizações maiores que têm sistemas bem estabelecidos e 
recursos internos significantes usam esses consultores principalmente para propósitos de treinamento.  
 
Organizações de tamanho pequeno ao médio, no entanto, dependem muito da ajuda do consultor para 
treinamento, análise de lacunas, documentação e desenvolvimento de sistema de gestão no geral. 
 
A eficácia do sistema de gestão para essas organizações é determinado, em grande parte, pelo consultor. 
Já que consultores são caros, uma organização de pequeno ou médio tamanho nunca poderá cobrir os 
gastos e recuperar totalmente os seus custos de implementação se o sistema de gestão for ineficaz. 
Raramente as organizações sabem como escolher o consultor certo.  
 
Essa é um decisão importante porque consultores diferentes têm estilos diferentes que podem influenciar 
como um sistema de gestão é implementado e os resultados que se seguem. Algumas organizações 
escolhem os consultores usando referências de outras organizações e algumas apenas fazem buscas ao 
acaso. 
 
Geralmente, as organizações carecem de entendimento sobre as responsabilidades gerais de um consultor 
e, mais especificamente, sobre as responsabilidades de um consultor enquanto implementa um sistema 
de gestão como parte do registro ISO 9001 ou ISO 14001. 
 
O papel do consultor 
 
Algumas organizações têm a tradição de meticulosamente documentar o processo de implementação do 
sistema de gestão.1 Tais organizações normalmente não usam consultores. Tipicamente, essas são 
organizações maiores que já possuem sistemas de gestão bem desenvolvidos, experiência anterior com 
normas similares, recursos internos (tais como empregados versados) para implementar a norma e as 
linhas de orientação corporativas servindo como um fundamento do sistema de gestão. 
 
Outras organizações acham a documentação esmagadora e um verdadeiro obstáculo na implementação 
de um sistema de gestão. Na verdade, um estudo que investigou o registro ISO 9001 em pequenas e 
médias organizações divulgou a documentação e a papelada como o segundo mais grave problema, 
depois da falta de comprometimento de empregados.2 Nas suas tentativas de solucionar o problema, as 
organizações procuram a assistência dos consultores. 
 
O consultor desempenha um papel crucial no desenvolvimento de documentação. Um bom consultor 
enfatizará que a qualidade é derivada das próprias organizações, não do consultor. A organização, 
portanto, deveria desenvolver seus próprios procedimentos da qualidade, enquanto o consultor guia o 
processo.3 
 
Organizações que têm consultores desenvolvendo seus manuais de procedimentos da qualidade 
geralmente terminam com manuais maiores. Isso tem um efeito negativo na motivação dos empregados 
para usar os procedimentos. Pesquisas mostram que quase 50% das organizações que usam consultores 
para desenvolver seus procedimentos têm que modificar os manuais para reduzir o tamanho e simplificar 
os procedimentos.4  
 
Freqüentemente, os consultores se tornam muito focados em técnicas da implementação mais do que 
eficácia geral do projeto de implementação. Também, um consultor pode adotar uma tática, mais do que 
estratégia, perspectiva em direção da implementação. Portanto, é imperativo que os gerentes das 
organizações usem os consultores como recursos de implementação mais do que iniciadores da mudança. 
É trabalho dos gerentes conduzir a mudança.5 
 
Estudo de casos 
 
Para investigar o impacto do estilo do consultor na satisfação do cliente e a eficácia dos sistemas de 
gestão, conduzimos 14 estudos de caso em dez companhias norte-americanas que contrataram 
consultores para que as ajudassem a desenvolver sistemas de gestão e a se tornarem registradas na ISO 
9001, ISO 14001 ou ambas. A tabela 1 apresentas informações relevantes sobre as companhias. Para 
preservar o anonimato, os nomes das companhias foram substituídos por nomes de flores. Os 
respondentes de cada uma das companhias foram questionados sobre as seguintes questões: 



 
· A motivação deles para adotar uma norma de uma organização internacional de normalização; 
 
· O processo de implementação de um sistema de gestão, incluindo o uso e papel dos consultores; 
 
· Os resultados do processo de implementação. 
 

 
Decisão de usar um consultor 
 
Através dos estudos de caso, descobrimos que a decisão de se usar um consultor depende de seis fatores 
(ver figura 1). 
 
· Experiência anterior com sistemas de gestão comparáveis com a ISO 9001. 
 
· Custo. 
 
· Disponibilidade de recursos internos. 
 
· Estado do sistema de gestão anterior ao implementação da ISO 9001/14001. 
 
· Disponibilidade de linhas de orientação e regras corporativas. 
 
· Experiência anterior com consultores. 
 



 
 
Descobrimos que empresas que têm experiência anterior com a ISO 9001 não utilizam um consultor para 
implementar a ISO 14001. Companhias com recursos internos menores, tais como empregados para 
trabalhar no novo sistema de gestão, estavam mais prováveis a usarem um consultor. Aqui o tamanho da 
organização foi um fator: a maioria das maiores organizações tinham mais recursos do que as pequenas. 
 
As companhias que já tinham sistemas de gestão bem desenvolvidos antes do registro da ISO 9001 
tipicamente não usavam consultores, pois tinham recursos internos. Companhias que operam em 
ambientes altamente regulamentados, tais como a indústria química ou automotiva, normalmente já 
tinham sistemas de gestão bem desenvolvidos no local. A disponibilidade de tais linhas de orientação e 
regras corporativas limitavam o uso do consultor para propósitos de treinamento somente. 
 
Finalmente, as companhias que tiveram uma experiência negativa com um consultor em implementar um 
sistema de gestão estavam menos inclinadas a usarem consultores novamente. 
 
Papel dos consultores no desenvolvimento de documentação 
 
Os consultores usam duas principais abordagens para implementar sistemas de gestão: estratégica e 
tática.6 Na abordagem estratégica, o consultor atua como um instrutor da implementação. Esse tipo de 
consultor normalmente conduz uma análise de lacuna e estrutura um processo, mas deixa a organização 
desenvolver sua própria documentação. A interpretação dele ou dela do sistema de gestão baseado na 
ISO 9001 está alinhado com o processo existente na organização. Empregando uma abordagem mais 
moderna, esse consultor é flexível e orientado de acordo com o processo. 
 
Por exemplo, Star of Bethlehem, um companhia do estudo que foi registrada tanto na ISO 9001 e ISO 
14001, desenvolveu a documentação com a orientação de um consultor. O consultor oferece conselhos e 
opiniões sobre se a documentação está satisfazendo as exigências da norma. Outra companhia, Trumpet 
Flower, que adotou a ISO 9001, também desenvolveu a documentação por si própria, mas utilizou um 
consultor ao longo do processo. O consultor efetuou uma revisão e duas pré-avaliações. 
 
Na abordagem tática, o consultor é um dono da implementação. Esse tipo de consultor dono desenvolve 
75% ou mais da documentação para a organização. Algumas pequenas companhias no estudo acharam a 
abordagem tática muito útil, pois ela acelera a implementação. 
 
Por exemplo, na Iris - uma companhia que se registrou na ISO 9001 - o consultor levou uma monte de 
documentação e ajudou a desenvolver formatos específicos da companhia. O consultor fez de 70 a 80% 
da documentação. Narcissus, que também obteve o registro ISO 9001, teve um consultor de tempo ,, 
integral, que foi considerado muito útil. O consultor fez 75% da parte escrita da documentação. 
 
Essas companhias estavam muito satisfeitas com os serviços dos consultores. Ironicamente, no entanto, a 
eficácia dos seus sistemas de gestão após o registro da ISO 9001 foi a pior. As companhias perceberam 
que elas precisavam refazer seus sistemas de gestão para torná-los mais práticos. 
 



O estudo de caso na Iris sugere que consultores, pela natureza do que fazem, tendem a fazer tudo para 
ter certeza que a companhia seja registrada. A Iris terminou com um sistema de gestão que foi construído 
muito abaixo do nível. Foi muito incômodo/volumoso, e os empregados não estavam aderindo aos seus 
procedimentos. Posteriormente, a Iris despendeu muito esforço para conseguir o sistema num nível 
prático. 
 
Nas outras companhias, os empregados assumiram o processo de desenvolvimento de documentação 
uma vez que se tornaram conscientes que a abordagem tática os fariam dependentes do consultor. Por 
exemplo, o consultor da Narcissus usado para seu registro ISO 14001 foi útil inicialmente. Ele pegou a 
Narciss, us no caminho e deu aos empregados um senso de confiança. Ao mesmo tempo, contudo, ele foi 
muito específico, tendendo a fazer tudo de acordo com as suas próprias exigências, foi inflexível e não 
escutou os empregados. 
 
Tudo isso resultou num sentimento geral de que o consultor estava tentando manter a companhia 
dependente dele. Finalmente, os empregados da Narcissus decidiram fazer tudo eles mesmos e 
desenvolver 90% da documentação deles. 
 
A Sunflower teve uma experiência similar com o seu consultor de ISO 9001. O consultor conduziu uma 
auditoria de pré-implementação, mas não foi particularmente útil além disso. O consultor estava muito 
focado na própria norma, e não em como a implementação da norma permitiria que a Sunflower 
alcançasse seus objetivos. Os empregados da Sunflower decidiram reescrever a documentação e fazerem 
todo o resto. A tabela 2 resume os dois estilos usados pelos consultores, suas características e os 
resultados das implementações. 
 

 
 
Satisfação versus eficácia 
 
As descobertas do estudo de caso sugerem que a satisfação com o papel do consultor está positivamente 
associada com o volume/quantidade de documentação desenvolvido pelo consultor. Quanto mais os 
consultor está envolvido em escrever a documentação, mais satisfeitos os clientes estão com os 
consultores. 
 
No entanto, em termos de eficácia do sistema de gestão após a implementação, essas companhias 
acharam difícil fazer com que os empregados seguissem os procedimentos. Mesmo quando os 
empregados tentaram fazer o melhor para seguirem os procedimentos, eles não estavam supridos com as 
ferramentas e incentivos para usar o sistema de gestão. 
 
Na Crocus, apesar dos empregados tentarem fazer o melhor para seguir os procedimentos, eles 
continuaram envolvidos nos seus papéis táticos e não viram o sistema de gestão como um todo. Os 
empregados da Crocus teriam lido os procedimentos da ISO 9001, colocado os procedimentos de lado e 
voltado para suas antigas rotinas. Os empregados olharam para o novo sistema de gestão como um 
trabalho extra e não entenderam o porquê era esperado que eles seguissem os procedimentos.  
 



Na Iris, os empregados tiveram uma atitude negativa similar sobre o sistema de gestão baseado na ISO 
9001. Foi impossível fazer os empregados da Iris seguirem os procedimentos. Eles também não 
entenderam porque era esperado que seguissem os procedimentos, pois os procedimentos não eram 
parte dos seus trabalhos regulares. Os empregados da Iris consideraram os novos procedimentos como 
mais uma coisa que a gerência queria que eles fizessem. 
 
A figura 2 agrupa as dez companhias do estudo em três grupos: 
 
· Alta satisfação com o consultor e um sistema eficaz; 
 
· Alta satisfação com o consultor e um sistema ineficaz; 
 
· Baixa satisfação com o consultor e um sistema eficaz. 
 

 
 
A abordagem estratégica conduziu a uma maior satisfação bem como a um sistema eficaz, como é 
evidente na Lily of the Valley (ISO 9001 e 14001), na Star of Bethlehem (ISO 9001 e 14001) e na Tulip 
(ISO 9001). A abordagem tática funcionou para algumas das companhias. Como mencionado 
anteriormente, duas companhias - Sunflower (ISO 9001) e Narcissus (ISO 14001) - não estavam 
satisfeitas com a abordagem de seus consultores e decidiram assumir o processo de desenvolvimento de 
documentação. Essas companhias terminaram com sistemas eficazes a despeito da sua baixa satisfação 
com os consultores. 
 
Outro grupo - Narcissus (ISO 9001), Crocus (ISO 14001) e Iris (ISO 9001) - careceram de recursos 
internos e conhecimento para desenvolverem os sistemas de gestão elas mesmas e estavam mais que 
felizes de delegarem o processo ao consultor. Essas companhias tiveram satisfação muito alta com os 
serviços dos consultores. Infelizmente, elas terminaram com sistemas de gestão ineficazes e foram 
confrontadas com duas alternativas: ou refazer os sistemas ou se tornar dependente do consultor para 
visitas de vigilância pós-implementação. 
 
Implicações para praticar 
 
Os exemplos apresentados nesse artigo foram baseados em 14 estudos de caso conduzidos em dez 
companhias norte-americanas. Primeiro, implementar sistemas de gestão baseados na ISO 9001 é um 
grande investimento para pequenas organizações, e o único modo para elas conseguirem um retorno 
sobre o investimento é criar um sistema eficaz. Enquanto é provável que isso exija mais tempo e esforço, 
também é mais provável a ser mais valioso para a organização na longa corrida. 
 
Um sistema eficaz é construído em torno de práticas existentes e integrado dentro do sistema de gestão 
existente. Um sistema integrado não é apenas mais eficiente, mas também mais adaptável à mudanças 
futuras em normas ou novas normas que irão inevitavelmente emergir. A gerência tem de estar ciente do 
perigo de se criar um sistema ineficaz, delegando a responsabilidade pelo desenvolvimento da 
documentação ao consultor. 



 
Segundo, os consultores deveriam desenvolver um sistema de gestão baseado tanto quanto o possível em 
análises de processos internos, observando o modo como os empregados de uma organização 
desempenham suas rotinas diárias e elaborar o sistema em torno dessas rotinas. Para as organizações 
que carecem de recursos, essa abordagem poderia ser consumidora de tempo e ser difícil, exigindo uma 
mudança cultural. 
 
Para os consultores, é tentador oferecer a tais organizações documentação não personalizada e pronta 
para aplicação e fazê-la o mais rápido possível. Contudo, o valor agregado será maior se o consultor 
focar-se na eficácia de longo prazo do sistema de gestão, não apenas nos objetivos de curto prazo de 
obter o registro. 
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