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Resumo: 

 
Numa sociedade em que as distancias entre as informações são cada vez menores 
e por conseqüência sofre mudanças significativas em seu modo de pensar , agir e 

sentir , muitos desafios se apresentam para as organizações e instituições que 
precisam se adaptar a essa nova realidade. Novas formas de gestão e de 

desenvolvimento de pessoas serão necessárias para melhor atender a demanda 
de um mercado voltado para a excelência da qualidade aliada à obtenção de 

resultados positivos exigidos pelos novos tempos. 
Uma das opções estratégias formuladas pelas organizações para enfrentar esses 

desafios é buscar o auxílio de consultores. 
Este estudo focaliza uma revisão conceitual relacionada a temática da atividade 
de consultoria e a atuação dos consultores , como forma da impactar 
positivamente as organizações nos dias atuais. 
Como conclusão argumenta-se que diante deste cenário , buscar o apoio de 

consultores que agreguem valor é uma opção estratégica valiosa para as 

organizações pela contribuição que podem oferecer tanto na obtenção de um 
diferencial que beneficiará a inovação e o aprendizado contínuo, quanto na 
melhoria do desempenho e no sucesso das instituições. 
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1.Introdução 
 
1.1 Os novos paradigmas 

 

 

Os paradigmas estão incorporados em nosso dia a dia e servem de referências 

para fundamentar nossas decisões. São lentes que condicionam a nossa visão de 

mundo,embora muitas vezes nos impeçam de enxergar situações que não se 
ajustam aos nossos pressupostos básicos. 

Nossos paradigmas expressam valores, crenças, e referenciais que orientam a 
nossa vida, consolidando nossas ações grupais, individuais e profissionais. 

As mudanças constantes em que vivemos atualmente exigem que tenhamos 

maior flexibilidade e estejamos abertos para questionar e modificar alguns de 
nossos paradigmas. 

Numa ciência social, como a administração, existem hipóteses básicas a 
respeito da realidade que são seus paradigmas. De acordo com Drucker (2001), 

dois conjuntos de hipóteses foram defendidos pela maioria dos praticantes e 
estudiosos da administração. Drucker (2001), afirma que pelo menos até o inicio 
dos anos 80, essas hipóteses com raras exceções, estavam próximas da realidade 
e que hoje estão próximas de serem apenas caricaturas.Que elas além de estarem 
tão longe da realidade estão até se tornando obstáculos tanto para a teoria 
quanto á prática da administração, pois a realidade está se tornando 
rapidamente o oposto daquilo que essas hipóteses afirmam. 

O primeiro conjunto de hipóteses diz respeito á base da disciplina da 
Administração que parte dos seguintes pressupostos: 

1. Administração é administração de negócios 
Em primeiro lugar não haverá administração de negócios e sim administração 

de organizações, pois o crescimento de uma sociedade desenvolvida no século XXI 

para Drucker (2001), provavelmente não será o de negócios, pois os setores que 
cresceram no século XX foram principalmente educação, profissionais liberais, 

assistência á saúde e governo. 
2. Há ou deve haver uma estrutura organizacional “certa” 

Há cem anos atrás os pioneiros da administração, estavam certos quando 
afirmavam que a estrutura organizacional é necessária, porém errados de acordo 

com Drucker (2001) ao supor que deve existir uma organização certa. 
Da mesma forma que há um grande número de estruturas diferentes para 

organizações também há vários tipos de organizações para o organismo social de 

acordo com a instituição moderna, isto é, há organizações adequadas para cada 
tarefa ou a cada situação. 

3. Há ou deve haver uma maneira certa de se “gerenciar pessoas” 

Para se dar suporte a esta hipótese parte-se do pressuposto de que pessoas que 
trabalham para uma organização são “empregadas” e “subordinadas”. 

Nestas condições a grande maioria possui pouca qualificação e faz aquilo que 

lhes é designado.Porém há uma grande e crescente minoria que embora trabalhe 
para a organização, não é “empregada”. Elas podem trabalhar como contratadas, 

temporárias, em tempo parcial, ou como profissionais autônomos. Cada vez mais 
são profissionais que trabalham mediante honorários ou por período contratual 



específico, que embora trabalhando para a organização não são subordinados, 
mas sim parceiros. Estes são os trabalhadores do conhecimento. 

Os trabalhadores do conhecimento têm mobilidade e possuem seus próprios 
meios de produção que é seu conhecimento, portanto não podem ser gerenciados 
nem como subordinados e nem como empregados, mas sim como parceiros. 
Drucker (2001) diz: “Não se gerencia pessoas. A tarefa é liderar pessoas. A meta é 
tornar produtivas as forças e o conhecimento específico de cada pessoa”. 

O segundo conjunto de hipóteses diz respeito á base da prática da 
administração que pressupõe: 

1. Tecnologias, mercados e usos finais são “dados”. 
Drucker (2001) afirma que tecnologia e uso final são limitações e não bases 

para a política gerencial.  As bases devem ser os valores dos clientes e com elas 

terão de começar a política e as estratégias gerenciais. 
2. O escopo da administração é legalmente definido. 

Declara que o escopo da gerência não é legal e nem político. Ele deve ser 
operacional e abranger todo o processo e ser focalizado em resultados e 
desempenho ao longo de toda a cadeia econômica. 

 

3. A administração é focalizada internamente. 
Quanto à hipótese de que “o interior é domínio da gerência” conclui com um 

novo paradigma: 

A gerência existe para o bem dos resultados da instituição. Ela precisa começar 

com os resultados pretendidos e deve organizar os recursos da instituição para 
atingi-los. Ela é o órgão para tornar a instituição –seja ela uma empresa seja 
uma igreja, universidade, hospital ou asilo para mulheres exauridas - capaz de 

produzir resultados fora dela mesma. 
4. A economia, definida por fronteiras nacionais é a “ecologia” da empresa e 

da administração. 
 

Drucker (2001) “O centro de uma sociedade, economia, e comunidade moderna 

não é a tecnologia, nem a informação, tampouco a produtividade. É a
 instituição gerenciada como órgão da sociedade para produzir 
resultados”. 

 

 
 
 

1.2 As novas bases estratégicas 

Existem hipóteses sobre as quais se baseiam as estratégias de uma 

organização. As estratégias têm a finalidade de capacitar a organização a atingir 
os resultados desejados.Na  definição  das  estratégias  as organizações se 
fundamentam em algumas certezas de acordo com suas crenças. 

 

Drucker (2001) aponta fenômenos que ele considera certezas enfrentadas pelo 
mundo no século XXI. 

A queda da natalidade no mundo desenvolvido trará grandes implicações 

políticas e sociais como também econômicas e nos negócios nos próximos vinte a 
trinta anos, sendo um fenômeno inesperado e sem precedentes. 
A produtividade de todos os trabalhadores e em particular os trabalhadores do 

conhecimento terá de crescer muito depressa caso contrário os países perderão 
posição e tornar-se-ão cada vez mais pobres. 

A aposentadoria precoce pode continuar mas não significará que a pessoa pare 

de trabalhar ; as relações de emprego terão de tornarem-se mais heterogêneas e 
flexíveis ao menos para as pessoas mais idosas. 

As mudanças na distribuição da renda disponível do cliente , (mudanças nas 

tendências e dentro delas) significam que haverá a passagem de uma espécie de 
produto ou serviço, de uma categoria para outra dentro da mesma. Atualmente 



poucas empresas conhecem a parcela de renda disponível dos seus clientes que 
está sendo gasta com os produtos ou serviços por elas produzidos. 

Novas definições de desempenho terão que ser estabelecidas. Além do 
desempenho em termos puramente financeiros será preciso equilibrar resultados 
a curto prazo com a prosperidade a longo prazo e a sobrevivência. 

A sobrevivência de uma empresa em torno de vinte a trinta anos significa 

tempo  suficiente  para  que  seus investidores  tenham  atingido  a  idade de 
aposentadoria. Ao mesmo tempo o desempenho terá de ser definido em termos 
não financeiros, para que tenha significado para os trabalhadores do 
conhecimento gerando um comprometimento por parte deles e um retorno de 

“valor”. 
A meta estratégica das instituições será a competitividade global pois terão de 

estar à altura dos padrões de referencias mundiais fixados pelos líderes em seu 
campo de atuação para poderem ter sucesso ou mesmo sobreviver. 

A economia no mundo está cada vez mais global. As fronteiras políticas 
nacionais são impedimento , mas não irão desaparecer.  Desta  forma o 
crescimento e a expansão dos negócios terão de ser apoiados em alianças, 
parcerias e empreendimentos conjuntos com organizações localizadas em outras 

jurisdições  políticas, fundamentadas   em   estruturas que sejam unidades 
econômicas e não legais, isto é, políticas. 

 

 
 

1.3 O consultor como trabalhador do conhecimento 
Os mais valiosos ativos de uma organização do século XXI serão seus 

trabalhadores do conhecimento. 

O trabalho manual e a abordagem de Taylor ainda será o princípio organizador 
em países em que a fabricação em especial é o setor de crescimento da sociedade 

e da economia, com grandes e crescentes números de jovens com pouca 

qualificação. Além disso, existe um grande volume de trabalho do conhecimento 
que inclui operações manuais. 

Entretanto, os trabalhadores do conhecimento, incluindo consultores de 
organização vêm crescendo rapidamente nos países desenvolvidos. 

Drucker (2001) aponta alguns fatores que considera importante na 
produtividade do trabalhador do conhecimento: identificar sua tarefa; colocar a 

responsabilidade em si mesmo pela própria produtividade; embutir a inovação 

contínua em seu trabalho; apresentar em sua função o aprendizado e ensino 
contínuo; definir qualidade para o seu trabalho; ser considerado “ativo” e não 
“custo” para a organização. 

A capacidade das organizações para sobreviver dependerá de sua habilidade 
em tornar produtivo o trabalhador do conhecimento. 

A principal demanda do trabalhador conhecimento será a de colocar-se onde 

possa fazer a maior contribuição possível, aprender quando e como mudar o que 
faz, além de se manter jovem durante toda sua vida profissional. 

 

Precisa também se questionar sobre suas forças e suas contribuições, além de 
assumir a responsabilidade pelas questões de relacionamento interpessoal e 

encontrar respostas para perguntas como:Como é o meu desempenho?;Como eu 
aprendo? ; Quais são os meus valores? O que fazer com os conflitos de valores? 

 

A auto-gerência é um desafio para os trabalhadores do conhecimento pois 
exige uma mudança em seu modo de pensar e agir além de requerer que pense e 
se comporte com um executivo principal, como é no caso de consultores. 

 
 

1.4 O consultor como líder de mudanças 



Conforme Parreira (1991) consultoria é: “O ato de um cliente fornecer, dar e 
solicitar, pedir pareceres, opiniões, estudos a um especialista contratado para 

que este o auxilie, apóie, e o oriente em seu trabalho”. 

A  Consultoria  compreende  a  indicação  de  métodos  e  soluções  a  serem 
adotadas e a criação de condições para sua implantação nas organizações. 

 

A atividade de consultoria no Brasil entre os anos 60 e 70, era centrada 
principalmente no apoio que os consultores forneciam ás organizações no sentido 
de profissionalização de sua gestão. Porém o desafio foi se tornando cada vez 

mais complexo em seus quesitos de desempenho e resultados muito mais 
exigentes, considerando-se uma economia globalizada. 

 

Kubr (1980) aponta alguns aspectos particulares que se referem à consultoria de 

organização: 
 

1-É um  serviço  independente:  não  possui qualquer autoridade direta  para 
tomar decisões sobre mudanças e implementá-las . 

 

2-É um serviço de aconselhamento.  Sua responsabilidade se limita á qualidade 
dos conselhos que oferecem. 

 

3-É um serviço que oferece conhecimento profissional e habilidades para a 

solução de problemas organizacionais. 
 

4-É um trabalho baseado na análise dos dados e na busca de soluções criativas 
mais viáveis, e que necessita de um elevado comprometimento gerencial aliado a 
uma cooperação íntima entre o cliente e o consultor. 

 

A consultoria, de acordo com Kubr, pode assumir dois papéis: 
 

1-Consultoria de Recurso quando o consultor fornece informação técnica e 
serviço ou recomenda um programa de ação transferindo conhecimento. 

 

2-Consultoria de Procedimento, quando o consultor atua como facilitador da 
mudança ajudando a organização a resolver os seus problemas na escolha das 
modificações organizacionais e nas técnicas apropriadas para a mudança. 

 

Schein (1977) define consultoria de procedimento como: “Um conjunto de 
atividades desenvolvidas pelo consultor, que ajudam o cliente a perceber, 
entender, e agir sobre fatos inter-relacionados que ocorrem no seu ambiente”. 

 

A consultoria não é uma profissão por si mesma, mas uma maneira de exercer 

uma profissão. 
 

As principais demandas percebidas pelos clientes de consultoria atualmente se 

apresentam na forma de: gerar retorno sobre seus ativos ,minimizar custos e 

obter resultados rápidos. 
Recente  pesquisa  realizada  pela  empresa americana Research  International 

revela algumas características valorizadas hoje pelos clientes: capacidade da 
consultoria em entregar o que prometeu; oferecer um esforço extra para ajudar o 
cliente a atingir suas metas e ser confiável. 

Consultores de organização são essencialmente agentes de mudança. 
 

Mudanças são inevitáveis em períodos turbulentos como o que estamos vivendo 
e o papel dos consultores  e sua influência nos processos de mudanças 
organizacionais é inquestionável. 

Conforme Drucker (2001), não se pode gerenciar mudanças e sim estar á sua 

frente. Um líder de mudanças sabe como achá-las e torná-las eficazes dentro e 
fora da organização.Para ele existem requisitos necessários para o melhor 

desempenho dessa liderança: estabelecer políticas para criar mudanças; utilizar 
métodos adequados para buscar e prever mudanças; introduzir mudanças dentro 



e fora da organização da maneira certa e buscar o equilíbrio entre mudanças e 
sua continuidade. 

Pode-se afirmar que liderança é o conjunto de ações realizadas por alguém, que 
contribui de alguma maneira para que um determinado grupo atinja seus 
objetivos. 

 

Líder é a pessoa no grupo á qual foi atribuída formal ou informalmente uma 
posição de responsabilidade para dirigir e coordenar as atividades relacionadas á 

tarefa. Sua maior preocupação prende-se á consecução de algum objetivo 
específico do grupo (MOSCOVICI,1985,p.95). 

 

Tornar uma organização mais receptiva ás inovações ou mesmo organizá-las 
não é suficiente para ser um líder de mudanças. É preciso também a disposição e 

a capacidade para mudar o que já está sendo feito, assim como para fazer coisas 
novas e diferentes. Para Drucker (2001) para que se atinjam esses objetivos é 

necessário “a adoção de políticas de abandono organizado do ontem, políticas de 
aperfeiçoamento organizado de forma sistemática e contínua, e políticas de 
exploração do sucesso focalizando e alimentando as oportunidades e matando de 

fome os problemas.” 
 

Porém alguns cuidados precisam ser observados: Sintonizar as oportunidades 
com as realidades estratégicas, não confundir “novidade” com “inovação”, e não 
confundir movimento com ação. 

 

Os consultores de organização vêm sendo amplamente considerados como os 
principais  “criadores  de  modismos”  disfarçados em pacotes de  intervenção e 
mudança organizacional. (MINSTSBERG, 1979).Eles influenciam a criação, 
seleção e a difusão de inovações no campo da administração. Essa afirmativa 
refere-se á alguns gurus da administração que vendem a si próprios ou a seus 
modelos como pacotes de consultoria. 

 

Conforme cita Caldas (1999) “algumas organizações de consultoria difusoras de 
modismos podem selecionar tecnologias administrativas mais lucrativas, não 

importando quão tecnicamente eficientes elas sejam para as organizações”.... 
“Entretanto é importante distinguir esse tipo de consultor, daquele que procura 

entender realmente a complexidade da organização e agir sobre a mesma sem 
ações e intenções pré-concebidas.” 

 

Ainda conforme Caldas (1999): 
 

Em  geral,  consultores  costumam  ser vistos  como  agentes devotados  á  invenção  e 
difusão  de  “pacotes”  de  intervenção  organizacional  que  seriam  desenhados  para 
consumo modal e rápida obsolescência, o que sugeriria que eles provavelmente não 
estariam propensos a “experimentar seu próprio remédio. 

As instituições tradicionais foram concebidas para terem continuidade e ao 

mesmo tempo precisam se esforçar para serem receptivas a mudanças e 
capacitadas a mudar, parecendo de certa forma uma contradição. 

Drucker (2001) afirma:“quanto mais uma instituição for organizada para ser 
líder de mudanças, mais ela precisará estabelecer continuidade interna e externa 

e maior será a necessidade de equilibrar mudanças rápidas e continuidade.” 
A continuidade se refere aos fundamentos da organização: missão, valores, 

definição de desempenho e resultados, pois as mudanças requerem fundações 

extremamente fortes como suporte. Para concluir , as organizações vêm 

enfrentando profundas mudanças. São mudanças na sociedade, na política e na 
visão de mundo e não se pode ignorá-las 

 

 
 

2. Metodologia 



Este estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem predominantemente 

qualitativa. As pesquisas de cunho qualitativo compreendem várias formas de 
pesquisa e nos ajuda a entender e explicar o objeto em estudo dentro do seu 

ambiente natural. O produto do estudo qualitativo segundo Merriam, citado por 
Godoi e Balsini (2006, p. 91 e 96), é amplamente descritivo. Nos métodos 

qualitativos procura-se realizar uma  análise aprofundada dos elementos 
pesquisados,  não havendo medidas e  as prováveis intervenções  não são 

estatísticas.(CAMPOMAR ,1991). 
O estudo tem por finalidade buscar produção pertinente ao tema , isto é, a 

consultoria de organização e a forma de atuação dos consultores nos dias atuais, 
e assim classificado quanto aos objetivos como exploratório. Como técnica foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica, por meio de um levantamento em materiais 
já publicados (GIL, 1991). 

Nesta pesquisa realizou-se um trabalho de identificação , análise e 

interpretação das referencias bibliográficas publicadas em livros , anais , e 
periódicos .Conforme Yin (2001, p. 28) a pesquisa bibliográfica, é um meio para 

se atingir um objetivo e não uma finalidade em si. Segundo Köche (1997, p. 146), 
os estudos teóricos visam “explicar, discutir, criticar e demonstrar a pertinência 

desses  conhecimentos  e  teorias  no  esclarecimento, solução ou  explicação do 
problema proposto”. 

Convém acrescentar, nesta perspectiva, que foram abordadas as 

características, conceitos e definições apropriadas ao estudo, observando-se a 
prática da atividade de consultoria , as mudanças que vem ocorrendo numa 
sociedade globalizada, e seus impactos nas organizações. 

 

 
 

3.Conclusões 

As dificuldades encontradas na gestão das organizações no mundo atual e 
futuro impõem a prática de uma ação enérgica e muito eficiente tanto por parte 

dos gestores quanto de consultores de organização. Mais que do nunca a 
produtividade  e  o  gerenciamento  eficaz  das organizações, podem  significar a 
viabilidade ou inviabilidade de setores da economia de um país. 

As condições para se obter sucesso no mercado atual globalizado são ditadas 

pelo próprio mercado e a alternativa para as empresas é buscar a 
profissionalização. 

Esta realidade indica que a atividade de consultoria deve ocupar papel de 

relevante importância como recurso disponível a ser utilizado pelas organizações 
quando forem identificadas necessidades de intervenção relativas á melhorias 
tanto quanto ás de aspectos corretivos ou de inovação. 

Pode-se afirmar que a missão do consultor é a de auxiliar as organizações no 
aprimoramento contínuo de seu desempenho e no desenvolvimento das pessoas 

que dela fazem parte. 
A principal responsabilidade de um consultor é a de contribuir para o sucesso 

atual e futuro das organizações buscando sempre atingir os objetivos das 

instituições, com e através das pessoas envolvidas.  Inúmeros profissionais, com 
conhecimento técnico ou gerencial reconhecidos, prestam serviços de consultoria 
nas mais variadas áreas empresariais. No entanto, nem todos têm sucesso nessa 
atividade. Uma das causas do insucesso é a falta de preparação metodológica. 

O trabalho do consultor deve ser pautado em uma base de valores éticos, 

morais e legais.Deve estar sempre atualizado, ser flexível, ter ampla experiência, 

além de ser um pesquisador. 
Formação acadêmica que ofereça suporte ás orientações do consultor com base 

científica, assim como experiência prática e vivencial aliada ás habilidades de 

relacionamento interpessoal são aspectos essenciais de competência para que um 
consultor obtenha sucesso em sua atividade e em sua missão. 



Gestores  de  empresas  não  devem  desistir do seu legítimo direito de obter 

produtividade e lucratividade em suas organizações, e para isso buscar o auxílio 
de consultores competentes. Consultores organizacionais devem cumprir com o 

dever de proporcionar-lhes os instrumentos mínimos de que necessitam para 
garantir ás empresas uma participação no mercado que seja rentável e 

competitiva. Todavia é necessário desenvolver um processo de intervenção onde 
gestores e consultores atuem de forma integrada baseados nos valores humanos 

e na cultura da organização. 
É preciso também que tanto consultores, quanto gestores organizacionais 

busquem cada vez mais, verticalizar - se em seus conhecimentos. No século XXI 
já não se admite processos produtivos defasados frente às novas tecnologias. 
Além de conhecê-las é preciso administrá-las com competência e 
profissionalismo. 

Uma consultoria eficiente que venha oferecer á sociedade alternativas de 

solução, buscando resultados satisfatórios, poderá contribuir de forma 
significativa na viabilização e na ampliação do ciclo de vida das organizações. 
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