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E
ncontrar o caminho correto a percorrer rumo à conquista
de clientes, lucro e conseqüente sucesso no mercado é uma
tarefa muito mais complexa do que se possa imaginar. Tan-
to às empresas com pouco tempo de existência quanto aque-
las que já têm seu nome atrelado à tradição se deparam com

sérios desafios pela frente quando o assunto é o planejamento para
ações diferenciadas objetivando inovações.

Atividades um tanto quanto simples como, por exemplo, identi-
ficar pontos que requerem mudanças, novos percursos e diminuição
de gastos nem sempre são ações de fácil assimilação para quem con-
vive diariamente com tais questões e não consegue enxergar o que
necessita ser modificado. Num segundo plano, mesmo que esses
pontos sejam delimitados, saber agir de forma pertinente nessas si-
tuações é um processo ainda mais delicado.

Em muitos casos, independente do tamanho que as organiza-
ções venham a apresentar, elas não conseguem apontar em seu
quadro interno de. colaboradores profissionais capazes de colo-
car em prática essa revolução a que tanto
buscam. Ou então, mesmo com a existência
de um grupo gabaritado, as estratégias não
são agregadas com êxito devido às inúme-
ras variáveis existentes, tais como a inexpe-
riência na aplicação de novos projetos den-
tro do segmento e o relacionamento inter-
pessoal dentro das empresas que pode estar
em conflito e impossibilitando que as alte-
rações sejam incorporadas às companhias.

É esse o exato momento em que as empre-
sas de consultoria entram em cena figurando
como alternativas para que as idéias das orga-
nizações sejam colocadas em prática da me-
lhor maneira e que o resultado dos procedi-
mentos seja plenamente satisfatório e classifi-
cado como "sucesso". Os consultores traba-
lham como aliados das companhias, com o
objetivo de apurar os problemas que as empresas trazem e quais são
as melhores opções para que elas alcancem níveis elevados de cres-
cimento e destaque no mercado.

Porém, o primeiro grande passo a ser dado pelas organizações
é definir qual será a empresa de consultoria contratada, porque
uma escolha malfeita pode acarretar em desperdício de investi-
mento e até em danos irreparáveis às companhias. O fundamental
nesse instante é ficar atento ao histórico da possível consultoria a
prestar serviços.

Ter exemplos de resultados positivos a seus antigos clientes de-
monstram a seguridade com quem se irá trabalhar, deixando toda e
qualquer preocupação para outro instante. "A consultoria deve apre-
sentar seu histórico de competência, mostrando grande quantidade
de cases de sucesso, se comprometer formalmente aos resultados
prometidos, demonstrar solidez financeira, situações tributárias e
trabalhistas limpas e, até se possível, oferecer ao cliente uma multa
caso o retorno não seja o esperado. A empresa está comprando o

futuro, aquilo que até então não existe e precisa ser garantido", pon-
tua Oceano Zacharias, diretor da Quality Consultoria.

Para João José Lannes, diretor da Lannes & Hoffmann Asses-
soria e Treinamento, existem alguns momentos críticos na vida de
uma organização, nos quais um planejamento criterioso deve ser
realizado. "Nesses momentos o apoio de uma consultoria especi-
alizada é de grande importância e são exemplos de momentos crí-
ticos: a concepção e início das operações (start-up) da organiza-
ção; a preparação para um projeto crítico e ou de grandes propor-
ções; e quando são esperadas (ou quando ocorreram) grandes mu-
danças no contexto interno e ou externo à organização. Além des-
ses momentos críticos, a consultoria também é de grande valia para
a condução do processo de planejamento de forma sistemática a
intervalos regulares, para assegurar o alinhamento estratégico do
negócio", explica.

A outra dica a quem necessita desse tipo de trabalho é a indica-
ção. "O cliente sempre busca entre seu rol de amigos e parceiros a
indicação de quem desenvolve aquilo que ele está precisando", acres-
centa Eduardo Rariz, da Vero Treinamento Empresarial. Outro fator

que deve ser avaliado é o custo x benefício
dos serviços a serem prestados.

Para Lannes, as organizações atuais tra-
balham sob forte pressão do ambiente exter-
no e para reagir às ameaças e sobreviver nes-
sa atmosfera competitiva, trabalham com qua-
dro de profissionais enxuto em todos os ní-
veis: operacional, gerencial e de direção.
"Como conseqüência, os profissionais que
devem participar ativamente das atividades de
planejamento estão sobrecarregados com pro-
jetos, ações e outras responsabilidades que têm
caráter de urgência. É nesse momento que
surge um dos grandes desafios dos projetos
de planejamento, particularmente nas organi-
zações que ainda não sedimentaram a cultura
de planejar. Ao ter que dedicar atenção espe-
cial ao planejamento, a direção (e a gerência,

quando envolvida) se vê confrontada com a angustiante necessidade
de afastar-se, ainda que momentaneamente, dos projetos, progra-
mas, ações e outros incêndios do curto prazo para dedicar-se a uma
atividade fundamental, mas que rende frutos no médio e longo pra-
zo. O desafio é conquistar a adesão e dedicação da direção da orga-
nização na medida necessária para que o planejamento seja sufici-
entemente robusto e consistente e não mais uma peça decorativa na
mesa de alguns executivos", diz.

Um projeto com um valor monetário classificado como "o mais
barato" pode vir a representar um fracasso em sua execução. "Bons
profissionais custam caro em todos os ramos de atividade. Escolher
um consultor eqüivale a escolher um médico para fazer uma cirur-
gia delicada. As conseqüências de uma má nomeação podem não ter
volta", alerta o superintendente da HGB Consultoria e Gestão, Boa-
nerges do Amaral Couto.

Estabelecida a consultoria a trabalhar, o segundo passo é a iden-
tificação de quais são os problemas que as companhias enfrentam.
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"Os problemas podem ser divididos basicamente em dois grandes
grupos: gestão de processos ou de pessoas. O primeiro está relacio-
nado à forma de operação da empresa, podendo abranger todas as
áreas (financeira, vendas, marketing, estoque, produção, etc.). O se-
gundo grupo diz respeito a temas como liderança, clima organizaci-
onal, motivação, plano de carreira, enfim, todos aqueles ligados aos
seus recursos humanos, explica Marcos Rabstein, da M2A11 Con-
sultores. Contudo, mesmo se as deficiências forem definidas pelos
próprios responsáveis pelas organizações, a visão externa do con-
sultor encontrará outros quesitos que até então não foram percebi-
dos. "Nem sempre o que o cliente expressa é o que ele realmente
precisa. O papel do consultor é mostrar a verdadeira necessidade",
acrescenta Rabstein.

Cada empresa possui seus problemas particulares. Todavia, exis-
tem situações tidas como "clássicas" na temática de gestão, como
revela Jeter James Butturi, da Focus Assessoria. "Alguns exemplos
de problemas são: implementação ou ampliação das instalações de
uma unidade de operação; atualização do sistema de gestão por con-
ta de uma nova normalização ou atendimento a requisitos legais;
mudança estratégica da organização ern função de fatores, tais como:
tendência de mercado, ampliação tecnológica, mudança do corpo
diretivo, entre outros".

Determinadas quais são as carências das companhias, é chegado
o momento da estruturação do projeto a ser implantado. Para tanto,
as próprias empresas contratantes realizam seus programas de pla-
nejamento, em que devem constar os pontos fracos que precisam ser
corrigidos ou melhorados. "O foco da consultoria passa a ser o que
foi estabelecido pelo planejamento. O importante a se compreender
é que se há uma fraqueza, ela deve ser sanada ou reduzida. Avaliar
se um projeto deve ou não ser desenvolvido, se deve passar por uma
análise da relação custo x beneficio, em que se objetiva construir
uma solução positiva", detalha Rabstein. Mas há um detalhe em todo
esse plano. "O consultor não deve atuar na operacionalização do
projeto. Seu papel deve se limitar a dar orientações quanto à meto-
dologia do planejamento e uma assessoria ao gestor do projeto. Não
se deve atribuir responsabilidade maior ao consultor porque ele não
é responsável pela gestão da empresa: ele deve ser entendido como
um conselheiro", explica Rabstein.

Uma vez que o trabalho do consultor se limita a direcionar de
que forma a. companhia deve seguir, a empresa deve ter os seus com-
ponentes voltados para o aprimoramento das mudanças. "É extre-
mamente importante ter o 'pessoal-chave' da empresa envolvido no
processo de avaliação junto à consultoria", esclarece Adolfo B. Sa-
velli, sócio-diretor da Logic Consultoria.

Os procedimentos adotados variam segundo os anseios das em-
presas e o trabalho das consultorias contratadas. Na EJRos Assesso-
ria, o desenvolvimento e a implantação do projeto são divididos em
fases. "Adotamos quatro etapas: diagnóstico da situação atual; ade-
quação para preparar o desenvolvimento do projeto; conformidade,
que é a aplicação prática e treinamento de todos os envolvidos nas
definições adotadas na etapa de adequação e verificação, quando
efetivamente checamos se os resultados esperados estão sendo al-
cançados e realizamos qualquer correção no projeto", exemplifica
Everton De Ros, diretor-executivo da EJRos.
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Internet: a grande aliada

Bastante trabalhada desde o fim dos anos 90, a Internet tornou-se a
grande aliada do mundo. Seja em casa ou no trabalho, ela se transfor-
mou no principal meio de comunicação do Planeta, desbancando o
aparelho de telefone. Nas empresas, ela foi incorporada como instru-
mento essencial, onde é utilizada para a troca de mensagens, veicula-
ção de informações e realização de negócios.
Utilizada com inteligência e sabedoria, ela pode servir como um exce-
lente meio à implantação de novos projetos e fazer com que o relaci-
onamento com os clientes ganhe maiores proporções.
Caso seja bem-estruturado, o uso da Internet pode trazer resultados
até na redução das despesas com os serviços de telecomunicações,
gerando assim uma economia. Contudo, existe uma linha tênue entre
seus benefícios e possíveis problemas. "A Internet pode se tornar uma
inimiga quando é usada ao extremo de prescindir do contato pessoal
na interação com os clientes e quando não se é dada a devida atenção
aos cuidados com segurança e confidencialidade das informações tro-
cadas com os clientes", explica Savelli.
Para José Lannes, tudo depende da forma como a Internet é utilizada.
"Pode parecer incrível, mas mesmo sem se dar conta, algumas empre-
sas a utilizam como uma barreira para evitar a interação direta com o
cliente, tornando o relacionamento frio e distante. É fácil perceber
isso em websites pouco amigáveis, com tempo de resposta muito gran-
de às consultas de clientes, e que não oferecem alternativas para con-
tato. Alguns segmentos e tipos de cliente requerem tratamento mais
caloroso, ficam insatisfeitos e tendem a se afastar. As ferramentas da
Internet devem ser utilizadas como um canal de aproximação e facili-
tação do relacionamento", assinala.

Um grande aliado ao planejamento das empresas é o relaciona-
mento com os clientes. "Todo objetivo ou meta estratégica deve con-
siderar, obrigatoriamente, uma análise crítica dos impactos para a re-
avaliação da estrutura de atendimento, das estratégias de relaciona-
mento e dos canais de contato a serem utilizados", detalha Vladimir
Valladares, diretor da V2 Consulting. Levando em consideração a
importância dos clientes, o Customer Relationship Management
(CRM) tem como função executar da melhor maneira a comunicação
que objetiva a melhoria dos negócios nas organizações.

A atenção e o modo como são tratados formam a essência da
razão que consolidará a fidelidade dos clientes. Não estando satis-
feitos, eles partem para o concorrente. Entretanto, dependendo do
motivo pelo qual houve a perda do cliente, ainda há esperança de
reconquista. "Para isso, é necessário enfrentar os problemas ocorri-
dos no passado. A empresa deverá debater as falhas que acontece-
ram e as ações para garantir que o novo trabalho será um sucesso e
aproveitar a oportunidade para conquistar o cliente de vez", reco-
menda Ricardo Valente da Silva, da Key Associados.

João Lannes acredita que a gestão do relacionamento com o cli-
ente vem ganhando importância de forma generalizada e tornou-se
elemento indispensável em alguns segmentos. Para ele, a decisão de
uma organização em implementar processos para gestão do relacio-
namento com o cliente significa, antes de mais nada, o reconheci-
mento dessa importância. "O relacionamento com os clientes é base-
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ado em alguns pilares, para os quais deve ser dedicada atenção espe-
cial. Em primeiro lugar, na prospecção e seleção, pois nem todos os
tipos de cliente interessam à organização, portanto, o perfil dos tipos
de cliente desejados deve ser traçado. Quais são os clientes de maior
interesse? Quais são os clientes que devem ser evitados? Deve-se co-
nhecer o cliente e criação de valor, dentre os perfis traçados, quais são
as características mais relevantes? Quais são as expectativas, necessi-
dades e preferências de cada um? Importante observar a resposta, o
acompanhamento e a informação ao cliente, já que a situação do for-
necimento de produtos ou serviços e demais solicitações dos clientes
deve ser conhecida e a informação deve estar disponível a eles. Soma-
se a isso o registro deste relacionamento, com a manutenção de regis-
tros históricos sobre transações e ocorrências. Uma atenção especial
deve ser dada à retenção e a expansão do relacionamento com os cli-
entes atuais, já que o conceito largamente difundido diz que é dez
vezes mais difícil e mais caro atrair um novo cliente do que manter
um cliente já existente".

Contratar ou não os serviços de consultoria?
Ao executar a implantação de um novo projeto em parceria com

um consultor, a companhia tem mais agilidade e chances para al-
cançar suas metas. "As principais diferenças entre contratar uma
consultoria ou não estão na velocidade da implementação do proje-
to devido à existência do know-how (pela consultoria) e a segurança

da empresa em aperfeiçoar o projeto, gerando assim credibilidade",
conta Ivan Prado, diretor-executivo da Prado Gestão Empresarial.

São vários os resultados positivos após a assessoria de um con-
sultor. "Como exemplos desses ganhos, podemos destacar a con-
quista de novos clientes, a padronização das práticas e rotinas, ges-
tão baseada em critérios de excelência empresarial, redução de cus-
tos, entre outros", aponta Francisco Carlos Peixeiro, da Sigma Con-
sultores. Isso significa que, após identificar profissionais com ex-
periência no mercado e elaborar um projeto apurado, as chances de
ampliar seus trabalhos é bem maior.

No entanto, o medo em destinar uma verba para esse modelo de
projeto poderá resultar em problemas gravíssimos. "Uma organiza-
ção que investe em consultoria, que gira em torno de 2% do fatura-
mento bruto, tem maior possibilidade de acertar suas investidas no
mercado, ao passo que empresas que não têm o hábito de estabele-
cer esse tipo de contrato com consultorias são mais suscetíveis ao
erro. Nesse último caso, o preço é muito alto e pode levar a empresa
à banca rota", relata o consultor Jorge de Paiva Campos. O impor-
tante é não medir esforços para que as inovações sejam adotadas e o

Sj

crescimento das empresas ganhe novas e maiores proporções.
Um tema bastante trabalhado e que virou alvo de grandes orga-

nizações nos últimos tempos é a sustentabilidade, em que as empre-
sas devem impulsionar o seu desenvolvimento econômico confor-
me as condições sociais e ambientais existentes. Ou seja, o cresci-
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mento é obtido por meio de práticas que têm como atrativos a preo-
cupação com a sociedade e o mundo em que se vive. Cada vez mais
usada como ferramenta do marketing, a Responsabilidade Social
agrega valores às companhias que, ao desenvolverem alguma ativi-
dade ecológica e politicamente correta, ganham dimensão e propa-
ganda com um alto poder de retorno.

É crescente o número de empresas que buscam adotar ações
sustentáveis como método de trabalho. Alavancado pela ampla vei-
culação de sucesso das multinacionais que adotaram tais técnicas,
o Brasil segue no mesmo caminho, aumentando a cada instante as
companhias preocupadas com o assunto. Para Savelli, da Logic
Consultoria, essa é uma boa estratégia no planejamento das em-
presas. "As ações de responsabilidade social devem ser objeto de
divulgação, que irá contribuir para a consolidação do nome da com-
panhia no mercado".

José Lannes conclui afirmando que a contratação de uma con-
sultoria para prover suporte às atividades de planejamento das or-

ganizações traz grandes benefícios. "A consultoria detém e aplica
metodologias de planejamento que proporcionam ótima fluidez aos
trabalhos e assegura que os resultados sejam eficazes. O consultor
é um profissional independente em relação à organização e, por-
tanto, mais isento para conduzir um planejamento livre de influên-
cias e tendências internas. Igualmente, a consultoria é especializa-
da em planejamento e, para isso, conta com a experiência, qualifi-
cação técnica e habilidades de consultores que conduzem planeja-
mento em diversas organizações e com freqüência maior do que os
profissionais de uma única organização. Por fim, a consultoria in-
troduz ao planejamento um elemento de facilitação e, quando ne-
cessário, de provocação de discussões entre os participantes, além
de servir de anteparo para a abordagem de questões sensíveis da
organização. O papel de mediador é fundamental para tratar essas
situações e a condução do planejamento por consultor externo evi-
ta situações de inibição, caso um facilitador da própria organiza-
ção seja utilizado", complementa.

Consultoria é coisa séria!
Confira o ponto de vista de um consultor sobre algumas
questões controversas relacionadas aos serviços de
consultoria.

Cristina Werkema

A recente publicação da norma ABNT N BR ISO 10019:2007,
que trata das "diretrizes para a seleção de consultores de sistemas de
gestão da qualidade e uso de seus serviços", trouxe à tona a discus-
são sobre alguns pontos relacionados à atuação das consultorias no
mercado brasileiro. Apresento a seguir meu ponto de vista sobre
alguns dos principais questionamentos relacionados ao assunto.

1. O que pode ser feito para melhorar a conceituação dos
serviços de consultoria no mercado?

Deve ser cada vez mais incentivado que as organizações à busca
de um serviço de consultoria investiguem bem o mercado e obte-
nham referências sobre as empresas que estão considerando contra-
tar. Para a obtenção dessas referências devem ser contatadas as em-
presas às quais a consultoria já prestou serviços, para se avaliar quais
foram os resultados desses serviços e também a postura da consul-
toria durante sua execução. Dessa forma, a tendência será a avalia-
ção (e contratação) das consultorias com base em retorno sobre o
investimento e não, simplesmente, pelo preço cobrado pelos traba-
lhos. Note que o preço pode ser uma variável enganadora, já que
empresas pouco qualificadas costumam praticar preços irreais. À
medida que esses cuidados forem, cada vez mais, observados no
momento da contratação, haverá um processo de "seleção
natural" das consultorias e melhor conceituação para o setor.

2. Quais são os principais aspectos éticos que uma consul-
toria deve seguir quanto a padrões de serviços e preços?

Uma empresa de consultoria deve se propor a executar serviços
para os quais esteja plenamente capacitada, evitando assumir tarefas

que estejam em campos onde não se encontra tecnicamente atualiza-
da e/ou plenamente habilitada. A condução dos serviços deve ser rea-
lizada dentro dos padrões mundialmente reconhecidos, obedecendo à
metodologia de execução, os prazos necessários e praticando uma
política de preços que viabilizem os projetos e que sejam realistas
para as atividades realizadas.

3. No tópico "Considerações Éticas" da norma ABNT NBR ISO
10019:2007, há algum item a ser destacado, devido à sua importância?

É fundamental destacar o item que trata da importância de se
evitar a criação de dependência dos serviços da consultoria. Esse
tópico é muito importante, já que as consultorias devem capacitar
cada um de seus clientes para que, no futuro, seja realizado pela
própria empresa-cliente o desenvolvimento das atividades para as
quais a consultoria é hoje necessária.

4. Como uma consultoria idônea deve enfrentar o momen-
to atual de concorrência selvagem e de "vale tudo"?

A empresa deve manter-se fiel à prestação de serviços que se
encontram dentro de seu portfólio de produtos e de seu padrão de
qualidade. É importante que a consultoria tenha como princípio a
responsabilidade de indicar outra empresa melhor capacitada para a
execução de serviços que não fazem parte de seu portfólio, ou nos
casos em que esteja impossibilitada de executá-los. Para que possa
manter a qualidade de seus serviços e também incrementar o volu-
me de trabalho, a organização precisa buscar incansavelmente au-
mentar a qualificação de seus profissionais, agregando ainda mais
valor aos seus serviços,
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