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A consultoria com 
foco na gestão de 
pessoAs
Diante de um cenário da importância dos colaboradores na rotina das empresas, está a 
relevância das consultorias para a gestão de pessoas

[Nathalie Gutierres]

P
ara estar presente no mundo dos negócios 
e ainda conseguir uma posição de destaque 
diante de seus concorrentes, as empresas 
têm a necessidade de apresentar uma equipe 

muito bem estruturada para a execução de todos os 
processos nelas existentes. O grupo deve ser formado por 

colaboradores talentosos, preparados e motivados para 
seguirem em busca do sucesso em seu ramo de atividade.

Antes de mais nada, deve-se ressaltar o quanto 
fundamental são as pessoas para as companhias. Mesmo 
com a tecnologia em constante avanço, de nada serviriam 
monstruosas máquinas se não tivessem profissionais 
capacitados para operá-las. Por mais que se desenvolvam 
robôs com ações similares às dos humanos, a ausência de 
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um profissional para coordená-los anularia todos os processos. Não 
se pode excluir o papel que os colaboradores exercem nas empresas 
para que elas tenham excelência em suas atividades.

Diante deste cenário da importância dos colaboradores na 
rotina das empresas, está a relevância das consultorias para a 
gestão de pessoas. Com o foco em capacitar os profissionais 
das companhias por meio de diversas ações, tais como cursos e 
treinamentos, as consultorias demonstram que somente é possível 
fazer com que uma empresa seja destacada entre as demais de 
seu segmento a partir do momento em que entendam o quanto 
dependem das pessoas e de que forma devem capacitá-las.

“Na maioria dos casos, por mais que os processos estejam 
bem definidos, ainda assim as empresas são cada vez mais 
dependentes de pessoas. Podemos construir duas empresas 
exatamente iguais e podemos inaugurar as duas no mesmo dia 
e na mesma hora. Uma pode estar dando início a uma trajetória 
de sucesso e a outra estar rumo ao fracasso. Quem determina 
os processos são pessoas, quem executa são pessoas, quem 
controla são pessoas, quem estabelece a gestão são pessoas, quem 
administra são pessoas, etc. Se uma das empresas tiver pessoas 
mais qualificadas, mais compromissadas, mais motivadas do que 
a outra, é óbvio que terá melhores processos, melhores controles, 
melhores vendas, melhores compras e, consequentemente, 
melhores resultados. Quando as empresas se conscientizam desta 
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verdade, é chegada a hora de contratar a consultoria. 
O momento ideal já passou, mas ainda há tempo de 
reagir, principalmente se seu concorrente não começou 
a agir antes”, exemplifica João José Lannes, diretor 
geral da Lannes & Hoffman Assessoria e Treinamento.

Para Claudia Mello, diretora executiva da QMN 
Gestão e Treinamentos, o fato de a consultoria não 
fazer parte da empresa ajuda na imparcialidade da 
análise do desempenho da equipe. “O papel das 
consultorias é muito importante porque, como sendo 
agente externo, consegue sinalizar para as empresas os 
pontos que necessitam ser melhorados e modificados 
em busca de resultados eficazes e eficientes, que 
tendem a melhorar tanto o desempenho individual 
quanto o desempenho das equipes”, explica.

O momento certo para identificar a real 
necessidade da contratação de uma consultoria para 
gestão de pessoas, muitas vezes, é desconhecido pelo 
gestor da empresa, acontecendo então uma tardia 
procura pelos serviços. “Muitas vezes as empresas 
solicitam o serviço de consultoria para uma ação 
corretiva para atacar algum problema detectado. 
Por exemplo, um cliente faz uma auditoria e levanta 
a necessidade de capacitação de pessoas em uma 
dada área técnica. Aí é que a empresa procura a 
capacitação do pessoal. Em vez disso, o serviço 
consultivo deveria ter o enfoque preventivo. Antes de 
termos problemas reais no relacionamento empresa-
funcionário, as organizações deveriam se atentar 
para a importância do tema. O consultor não pode 
ser um ‘médico de UTI’, ele precisa ser o ‘médico da 
família’ e acompanhar a empresa, principalmente nos 
momentos em que tudo parece bem”, exemplifica 
Venilton Walter Manochio, diretor da Quality Supply 
Assessoria Empresarial, mostrando a necessidade que 
as companhias têm de realizar um trabalho preventivo 
ao invés de corretivo junto às consultorias.

A mesma opinião é compartilhada por Claudio 
Rogério Bonani, diretor da Villa Bonani Consultoria e 
Negócios. “Os gestores das organizações buscam os 
serviços de consultoria quando não mais conseguem 
gerenciar divergências ou planos de carreiras. É 
comum encontrarmos gestores que nem conhecem 
do tema e que condenam qualquer ação ou atividade. 
Essas pessoas estão em um mundo ainda retraído, com 
baixo crescimento mercadológico”, argumenta.

O mais preocupante é que há companhias que 
deixam chegar a um estado crítico para solicitar apoio 
especializado. “As empresas só procuram ajuda quando 
já perderam os melhores profissionais da área e os que 
ficaram estão completamente desnorteados, estressados, 

sem estímulo e com baixo rendimento”, opina Soraia 
Farah Colombini, psicóloga da Prado Gestão Empresarial. 
Para ela, a melhor maneira para identificar o momento 
certo para os trabalhos de uma consultoria parte do 
princípio que o gestor deve conhecer verdadeiramente 
seu quadro de colaboradores. “Deve-se conhecer seu 
colaborador, periodicamente fazer levantamento de 
necessidades e pesquisa de clima organizacional para 
detectar possíveis problemas e tomar ações corretivas. 
Geralmente, nas empresas quando começa a aparecer 
algo estranho é que se pensa em treinamento. Às vezes, o 
momento não é para treinamento e sim para outra ação, 
mas como não foi ainda detectada, acaba-se gerando um 
treinamento que não vai resultar em nada”.

Os treinamentos e as empresas
Prática bastante utilizada para a capacitação 

dos profissionais das empresas, os treinamentos 
têm sofrido queda na visão de alguns especialistas. 
A recessão econômica mundial é tida como uma 
das principais barreiras que impediram este tipo 
de investimento por parte das organizações. “Esse 

A gestão de pessoas nas empresas
Sem desenvolvimento de pessoas, o insucesso é 
uma certeza. Outra coisa é treinar por treinar, o que 
também não leva ao sucesso. Portanto, não há outra 
saída: as melhores empresas são aquelas que colocam 
a capacitação de seu pessoal em primeiro lugar. 
Haverá um dia em que a contabilidade empresarial 
tratará o treinamento e a capacitação do pessoal 
não como despesas, mas como investimento. E um 
dia haverá, em alguma linha do balanço de uma or-
ganização, a descrição do quanto a empresa possui 
em capital humano. Porém, por enquanto, o capital 
humano é visto como despesa.
O parque de máquinas de uma empresa e suas insta-
lações não são a chave do sucesso. O sucesso está nas 
pessoas e no que elas podem produzir de melhoria 
para a organização. 
Sem ser ufanista, vejamos o caso de tantas empresas 
de capital nacional que enfrentam problemas em se 
manterem no mercado e acabam sendo vendidas para 
grupos transnacionais. O que elas têm em comum: 
uma direção que não evoluiu com os novos conceitos 
e metodologias.
O caminho não é a venda em massa de produtos. O 
caminho é a adequação do produto às necessidades 
dos clientes. A venda não é nada sem a apropriação 
do produto ao cliente.
Venilton Walter Manochio, diretor da Quality Supply 

Assessoria Empresarial
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budget tem ficado espremido em detrimento de 
outras obrigações e compromissos que as empresas 
assumem. As organizações devem ter claro que 
resultados de efetividade e eficácia demandam tempo 
e investimento que, na verdade, dependendo da 
situação, os resultados tendem a ser de médio a longo 
prazo. Por isso, se faz importante que os grandes 
líderes das empresas percebam que os valores estão 
nas pessoas e que elas necessitam de conhecimento 
constante. Uma empresa ganha destaque a partir do 
momento que percebe o valor do seu ‘capital humano’ 
e nele investe”, acrescenta Mello.

Um grande problema que assombra o setor de 
treinamentos são as opções ineficazes existentes no 
mercado. “A procura por treinamentos tem diminuído. 
Creio que houve uma inundação no mercado de 
treinamentos que pouco agregam valor e as empresas 
perceberam isto e diminuíram seus investimentos em 
treinamento. Ainda dentro desta linha de raciocínio, 
estes treinamentos de baixa qualidade oferecidos a 
preços muito abaixo dos normais afugentou a oferta 
de bons treinamentos. Em momentos de crise, uma 
das primeiras coisas a serem cortadas nas empresas é 

o treinamento, ao lado de serviços de publicidade e de 
consultoria”, aponta Lannes.

Outros profissionais do setor de consultoria 
identificam um crescimento pela procura de 
treinamentos. “Tem crescido como um todo. 
Certamente poderia ser em uma velocidade maior, mas 
têm ocorrido avanços neste sentido. Cada vez mais as 
empresas têm que estar conscientes de que o sucesso 
advém das pessoas. Máquinas, automação e formas de 
trabalhos metodológicos não são nada sem pessoas 
envolvidas com tudo isto. O sucesso empresarial está 
na qualidade do seu pessoal”, discorre Manochio.

Esta opinião é dividida por Bonani, que diz que 
“a procura por treinamentos está ligada diretamente 
aos conceitos de cada empresário ou organização. 
Aqueles com espíritos empreendedores são os que 
mais procuram esse tipo de serviço, já os conservadores 
inibem-se quanto à procura e quanto ao conhecimento. 
Eu particularmente acredito no crescimento da procura, 
principalmente nos últimos dois anos”. 

Um problema que também faz parte da realidade 
do setor de treinamentos são aqueles não adaptados 
para cada empresa. “Existem muitos treinamentos 
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‘pacotes fechados’ sem adaptações à realidade de cada 
companhia. Esses treinamentos, muito genéricos, 
acabam dando pouco retorno à empresa. Outro 
problema é a falta de sistemática para medir a eficácia 
dos treinamentos, fazendo com que as empresas 
continuem contratando os mesmos maus serviços. 
Além disso, a ausência de mecanismos para identificar 
a necessidade real de treinamentos faz com que sejam 
contratados aqueles que não são essenciais, esgotando 
as verbas com esse foco e dando às empresas a 
sensação de que investiram dinheiro em vão. E 
investiram mesmo”, alerta Lannes.

A companhia deve se preocupar e ter cuidado 
para verificar os verdadeiros impactos que o 
treinamento que deseja realizar irá trazer ao cotidiano 
dos colaboradores relacionados. E outro detalhe 
importante é saber identificar quais são os momentos 
mais adequados para isso. “Não adianta nada convocar 
um determinado grupo para um treinamento quando, 
por exemplo, atuam em uma área em que estão em 
fechamento do mês – esse não é o melhor período 
para administrar um treinamento. Acredito que as 
principais necessidades do treinamento são a busca do 
aperfeiçoamento do profissional e a elevação da sua 
produtividade”, pontua Mello.

Um dos questionamentos que os gestores 
fazem é: quais profissionais devem receber 
treinamento? Amplamente analisando, todos 
que compõem o quadro de colaboradores 
da organização devem receber treinamento. 
“Genericamente falando, todos os colaboradores, 
de acordo com as funções que exercem, merecem 
treinamento, sem exceção. Não se pode privilegiar 
apenas um grupo determinado de colaboradores 
porque, se eu digo que todos são importantes 
para mim, logo todos merecem, por conseguinte, 
receber tratamento igual. Diria que, de acordo 
com a necessidade, todos deveriam receber 
incentivos para participar de treinamentos”, 
descreve Mello. 

Para outros especialistas, entretanto, deve-se 
realizar uma análise com parcimônia sobre quais 
profissionais devem participar de treinamentos, 
como explica Lannes. “Não deve ser dado 
treinamento simplesmente para demonstrar 
estatisticamente que se está dando treinamentos. 
Não deve ser treinado quem não precisa de 
treinamento. Para serem eficazes, eles precisam 
atingir diretamente todos os participantes. Assim, 
nem todos módulos para gestores são aplicáveis a 
todos os demais membros das equipes e vice-versa”.

A estratégia para que os treinamentos surtam 
efeito deve partir dos líderes da empresa. “Quando 
se fala em qualidade e produtividade e em mudança 
organizacional, o exemplo tem que vir de cima para 
baixo. A direção de uma empresa tem que ser a 
primeira a dar o exemplo e tem que liderar a mudança. 
De nada vale capacitar o pessoal executante de uma 
atividade para a mudança se a direção não estiver 
comprometida com ela. É frustrante para qualquer 
pessoa saber o que deve ser feito e como fazê-lo 
sem o suporte ombro a ombro da direção. É melhor 
nem capacitar o pessoal se a direção não estiver 
encabeçando a mudança. Pelo menos será menos 
frustrante”, completa Manochio.

Vale enfatizar que os treinamentos destinados às 
pequenas e médias empresas devem ser feitos também 
conforme a necessidade, como acrescenta Manochio: 
“Devem ser ajustados à necessidade particular da 
organização. Principalmente em pequenas e médias 
empresas existe esta necessidade. É aí que entra o 
trabalho de um bom instrutor, que fará com que a 
apropriação do evento seja otimizada. Exemplos 
devem ser trocados entre os participantes de 
treinamento”.

Assim, as organizações devem focar no 
aperfeiçoamento contínuo da capacidade de seus 
profissionais, procurando estimular aspectos 
relacionados à criatividade, motivação e engajamento 
pelas atividades relacionadas às companhias. 
“Faz-se necessário que as empresas estimulem 
seus funcionários a participar mais do dia-a-dia da 
corporação, inclusive este posicionamento facilita que 
o funcionário venha a ter uma visão geral sobre as 
atividades realizadas na empresa e melhor trabalhar 
em equipe para o bem comum”, analisa Mello.

Com a dedicação nas ações focadas para a 
gestão de pessoas, as empresas só têm a ganhar. 
“Quando a direção está realmente preocupada com 
seus colaboradores, os treinamentos apresentam 
resultados satisfatórios em todos os sentidos, pois os 
mesmos são mais estimulados e motivados. Quando a 
empresa não tem esse foco, parece um grupo de ‘robôs’ 
atrás somente de indicadores”, descreve Colombini, 
mostrando as vantagens ao priorizar a gestão de 
pessoas nas empresas.

O consultor Lannes vai além: “Não há empresa 
de excelência com funcionários medíocres. Para uma 
empresa ser de excelência, é mandatório que seu 
quadro de colaboradores seja excelente. Para se ter 
um quadro de colaboradores excelente, é necessário 
treiná-los, capacitá-los, motivá-los, etc.”
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