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RESUMO 

 

O estudo, em questão, trata sobre a importância de um consultor nas empresas familiares, tendo 
como foco, a consultoria na área de recursos humanos, visando à reorganização hierárquica, criação 
de setores, implantação de normas, procedimentos e processos de trabalho, com base no estudo e 
capacitação dos colaboradores. Entende-se que, atualmente, as empresas familiares, ou não, que 
querem o empreendedorismo e desejam o crescimento estrutural e organizacional, necessitam rever 
a forma e a dinâmica organizacional para alcançar os resultados esperados. Na história da 
Administração de Empresas, observam-se mudanças substanciais sobre a forma de gerenciá-la, 
desde o início, quando se criou a hierarquização ou a mais moderna com a descentralização das 
decisões e controle, dando mais dinamismo aos processos. Na contemporaneidade, o consultor tem 
adentrado nas empresas como aquele que olha de fora e que não está afetado pela dinâmica 
organizacional e que pode perceber as variáveis que interferem tanto na produção, no 
desenvolvimento dos processos e nas relações humanas da empresa.  Esta pesquisa visa a analisar 
as principais contribuições da consultoria empresarial, descrevendo o papel do consultor nas 
interfaces da administração familiar, ampliando dessa forma os horizontes profissionais para o 
acadêmico do curso de Administração de Empresas.  

  
Palavras-chave: Gestão; Organização; Consultoria. 

 

ABSTRACT 

 

The following study discuss the consultant's importance in family business, maintaining the 
consultancy focus on the human resources area, aimed the hierarchical reorganization, creation of 
sectors, implementation of standarts procedures and work processes, all based on the studies and 
employee training. It is now understood that any business, family-based or not, that wishes 
entrepreneurship, along with structural and organizational growth, need to review the organizational 
forms and dynamics to achieve the expected results. In business administration history it is possible to 
remark substantial changes about the management process, from the primary hierarchy creation until 
the modern control and decisions decentralization, giving processes an additional dynamism. In 
contemporary times the consultant has been introduced as an expectator, unaffected by 
organizational dynamics and mindful about the variables that interfere both in production and in 
Human Relations in companies. This research aims to analyse of the main consultancy contributions 
and to describe the consultant role on management interfaces: entrepreneur and employee, providing 
new professional horizons for scholars of business management school.     
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1  INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo visa enfocar a importância do consultor no trabalho de 

reorganização estrutural em empresas familiares, para a análise da atual situação da 

empresa e possíveis mudanças a serem implantadas. Muitas empresas brasileiras, 

consideradas familiares, fecharam as portas, por não se adaptarem às mudanças 

organizacionais, em que a descentralização das decisões, reestruturação e 

profissionalização da organização são primordiais para a continuidade das 

empresas.  

Entre algumas características predominantes no modelo empresarial está a 

administração estratégica de recursos humanos, principalmente em função da 

descentralização das decisões e reorganização do nível hierárquico.  

Para Sammartino (2002), o reconhecimento da importância do capital humano 

nas organizações é uma fonte de vantagem competitiva para as organizações, em 

razão da concorrência de mercado, sendo necessário o envolvimento maior das 

pessoas nos processos e aproveitamento do potencial intelectual. 

A Administração de Empresas tem se mostrado como uma ciência que 

abrange vários objetos de estudos que permitem ao administrador trabalhar em 

áreas diferentes do mercado tanto nacional quanto internacional. Assim, a forma de 

gerenciar uma empresa não se torna uma tarefa fácil, pois exige do seu 

administrador capacidade e habilidades que, muitas vezes, escapam de seu perfil 

profissional.  

Uma das possibilidades é a contratação de uma consultoria empresarial na 

área de recursos humanos, porque um dos grandes objetivos do consultor de 

empresas é auxiliar o administrador a ter uma visão global do seu empreendimento 

e transformar simples empregados em profissionais de processos.  

Nesse sentido, tem-se como objetivo estudar a importância e o papel do 

consultor em alguns aspectos dentro da dinâmica da empresa familiar. 

Qual a delimitação do trabalho junto ao empresário administrador e quais as 

possibilidades e limites dentro do ambiente familiar, são as questões a serem 

abordadas. Também se torna relevante definir e conceituar a função do consultor em 

recursos humanos; descrever o comportamento da empresa em relação ao trabalho 

do consultor, analisar como é feito o trabalho do consultor e sua delimitação nos 
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campos: empresário e funcionário; e também caracterizar variáveis que possam 

dificultar ou atrasar o alcance das metas estabelecidas. 

Dessa forma, o estudo descreve a função desse profissional, ao mesmo 

tempo em que fundamenta sua prática no mercado, apoiado na metodologia de 

pesquisa bibliográfica, a história, conceitos e características, justificando a 

necessidade da contratação de um consultor na empresa familiar.  

Além disso, sua importância, também, se aplica às empresas de modo geral, 

pois os assuntos, aqui estudados, são referentes às necessidades empresariais de 

se organizarem, tendo, como objeto, o planejamento que visa ao crescimento, 

desenvolvimento e fortalecimento de modo geral.  

A pesquisa promove um esclarecimento sobre a questão, levando o 

conhecimento de diferentes situações em que as empresas familiares se encontram 

e a realidade que enfrentam os consultores de empresa.  

Para a realização da pesquisa, fez-se necessário levantar elementos sobre a 

atuação do consultor de empresa; analisar como é feito o trabalho e qual o nível de 

atuação com os envolvidos no processo. As indagações realizadas sobre o 

problema, tem como objetivo o estudo teórico sobre a importância do consultor de 

empresas na área de recursos humanos para desenvolver comportamentos, atitudes 

e processos.   

O levantamento de informações para este trabalho de conclusão de curso 

será através de livros, artigos, periódicos e base de dados como Scielo, Periódicos 

Capes e teses. O tema proposto atende à demanda pessoal e profissional do 

acadêmico de Administração de Empresas que visa a especializar-se na área de 

consultoria empresarial. 

 

2 O CONSULTOR E A CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

2.1 Consultoria: História e Definições  

 

A consultoria empresarial e organizacional tem sido um dos ramos de 

prestação de serviço que mais tem crescido nos últimos tempos, talvez até mais 

quanto aos setores mais tradicionais como comércio e setores de produção. 

(VALADARES, 2002). 
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Por isso a partir da década do ano de 2000 surgiram estudos e pesquisas que 

evidenciam a inclusão de um novo profissional na base da empresa como um 

agente de mudança ou consultor empresarial que visa não só ao atingir de metas e 

objetivos, bem como toda a boa relação empresarial que garantirá seus objetivos de 

gestão. 

É importante destacar que as empresas, de acordo com cada momento 

histórico e econômico particular passaram por diversos problemas. Dessas 

empresas, muitas tiveram que se superar e reinventar para se manter no mercado, 

outras delas não tiveram o mesmo êxito e foram à falência. Das experiências 

adquiridas ao longo dos anos, observou-se a necessidade da profissionalização de 

um especialista em gestão que pudesse atender à demanda. Gutierrez afirma que: 

 

A profissionalização do sistema de gestão foi o elemento apresentado como 
o único meio de evitar a crise e a ameaça de falência. É evidente que esta 
ênfase foi dada pelo grupo de profissionais, que ampliaram assim sua 
margem de influência no sistema de poder da organização. (GUTIERREZ, 
1995, p. 80). 

 

Sendo assim, ficou claro que se fazia necessário uma revisão nos modos de 

operacionalização e no modo de conduzir as empresas. Por conta disto, algumas 

organizações foram se utilizando desse novo profissional, introduzido na forma de 

gerir a empresa. Para Gonçalves (1997, p. 17) “[...] muitas empresas têm obtido 

resultados notáveis organizando-se em função de processos e projetos, agrupando 

seu pessoal em times e dando a eles autonomia sem precedentes”. 

Nessa fase das organizações, os consultores foram ocupando cada vez mais 

os espaços e novos conhecimentos foram construídos e adquiridos pelas empresas. 

Para esse novo processo gerencial, Donadone (2001) considera que as 

características inovadoras levam gerentes e gestores a enxergar novas 

possibilidades gerenciais, que darão perspectivas diferentes nos momentos de crise 

e incertezas.  

Conforme aponta o autor anteriormente citado, essas novas características 

mudaram o rumo das decisões e do próprio ambiente organizacional.  

Para que tudo isso aconteça, há a necessidade de um planejamento 

estratégico, como mostram nos estudos de Assen, Berg e Pietersma (2010) em que 

o planejamento estratégico do capital humano é um processo top-down, isto é, de 

cima para baixo, começando pela visão geral do sistema e, em seguida detalhando 
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cada parte do processo, até a base; com isso pode se alcançar resultados concretos 

e sustentáveis.  

Block (2001), discute o papel da consultoria como um tema que abrange o 

relacionamento empresarial; o consultor sempre atingirá o momento em que o 

sucesso da consultoria dependerá do tipo de relacionamento e confiança que terá 

com a empresa e colaboradores.  

O autor, ainda descreve que o consultor é um profissional com conhecimento 

técnico e experiência, e que está apto a exercer alguma influência sobre o indivíduo 

ou organização, mas que não tem poder direto para produzir mudanças.  

Block (2001) descreve que o consultor é um profissional que tem capacidade 

de buscar e desenvolver comportamentos, atitudes dos envolvidos e criar processos 

que possibilitem à empresa caminhar para outro patamar, muito mais adequado e 

indicado ao desenvolvimento e crescimento. A função do consultor é prestar às 

empresas um atendimento diferenciado, específico nas áreas necessitadas, que 

vem a ser chamado de consultoria empresarial.  

 

Consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de                                             
mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar 
os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, 
não tento, entretanto, o controle da situação. (OLIVEIRA, 2012, p. 04). 

 

Ainda, Oliveira (2012), define como processo interativo um conjunto de 

atividades sequenciais interligadas que apresentam uma relação lógica e evolutiva 

entre si, com objetivo de atender às necessidades do cliente interno e externo da 

empresa. Nesse sentido, a consultoria contribui com outra análise e visão da 

empresa; justamente por não estar envolvido com ela é que alguns pontos ficam 

mais evidentes para quem está fazendo o diagnóstico. 

Consultoria empresarial, segundo o Institute of Management Consultants, 

situado na Inglaterra, é o serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, 

independentes e qualificadas para a identificação e investigação de problemas que 

digam respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a 

recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação 

dessas recomendações. (BLOCK, 2001).  

Nos Estados Unidos, segundo Donadone e Sznelwar (2004), é a partir da 

década de 1990 que ocorre o crescimento e a importância da consultoria e sua 
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influência nos assuntos gerenciais, citando também as mudanças por que as 

empresas estavam passando, com relação à governança corporativa e à 

transferência do controle das empresas que passaria das mãos dos proprietários 

para as mãos dos gerentes profissionais.  

Outra mudança, segundo o autor acima, são as novas dimensões que a 

consultoria tomou no decorrer da década, como o enfoque dos modos funcionais, 

muito conhecido das práticas japonesas para os pacotes gerenciais, que se 

preocupavam em atender diversas partes e setores da empresa, como os 

conteúdos do pacote TQM (Total Quality Management), Kaizen que se embasavam 

nas “Filosofias da Qualidade” e, também, com a introdução dos computadores nas 

empresas, a criação de pacotes gerenciais baseados na tecnologia da informação, 

chamados de ERP (Enterprise Resource Planning). Com isso a consultoria ganha 

importância nos meios empresariais e mostra o crescimento da necessidade de se 

contratar consultores.  

Ainda para Donadone e Sznelwar (2004), componentes importantes para o 

entendimento da dinâmica do período de ascensão da consultoria são os 

processos de reengenharia, reestruturação e mudanças organizacionais, que, 

segundo o autor, contribuíram para aumentar o espaço da consultoria nos meios 

empresariais, juntamente com a imprensa de negócio e os setores acadêmicos. 

Outro fator importante foi o achatamento da pirâmide da cadeia organizacional, 

corte de diversas funções, setores e departamentos específicos. Com isso a 

terceirização de serviços, gerentes redirecionados buscaram, na consultoria, uma 

forma de recolocação no mercado atendendo suas empresas que trabalharam 

anteriormente, formando assim novas empresas de consultoria prestando serviços 

de orientação aos assuntos mais variados dentro do setor empresarial. 

Nesse mesmo segmento com base em Oliveira (2012), pode-se verificar um 

crescimento considerável na questão de faturamento anual das empresas de 

consultoria. 

 1970: US$ 1 bilhão; 

 1980: US$ 2 bilhões; 

 1990: US$ 25 bilhões; 

 2000: US$ 50 bilhões; 

 2010: US$ 85 bilhões; 
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 2020: US$ 130 bilhões. (previsão) 

Considerando o aumento e crescimento pela procura dos serviços de 

consultoria e com a análise de dados, as empresas perceberam, por meio de 

necessidades específicas, os motivos da contratação do profissional de consultoria 

empresarial. Já para Gutierrez (1995, p. 79) “Um fator-chave de sucesso nos 

processos de mudança estratégica era a capacidade dos executivos de mobilizarem 

os contextos ao seu redor e, assim, conferirem uma legitimidade às mudanças”. 

De qualquer forma, observa-se que todas as empresas querem e buscam 

prosperar em todos os sentidos, mas, para isso, precisam de uma organização que 

nem sempre quem está envolvido consegue observar o que deve ser mudado. A 

consultoria exerce esse papel: o de diagnosticar as variáveis que prejudicam e quais 

estratégias, de acordo com a dinâmica da empresa, podem ser adotadas para que 

os objetivos sejam alcançados.  

Seguindo o mesmo pensamento, Marras (2011) fala que as organizações no 

final da década de 1990 começaram a terceirizar alguns serviços, com o argumento 

de redução dos custos e do serviço prestado seria mais especializado. 

Terceirização é a prática de transferir a execução de uma atividade ou serviço 

a outro profissional ou empresa, definindo os contratos de custo, prazo e resultados. 

(MARRAS, 2011). 

 

2.2  O Perfil e Função do Consultor Empresarial 

 

Crocco e Guttmann (2010) consideram que o consultor não é um profissional 

que ficou desempregado e atua, circunstancialmente, como consultor de empresas, 

mas, sim, alguém que viu uma alternativa na forma de trabalhar e uma área de 

atuação ainda não explorada. É muito importante dizer que um consultor empresarial 

tem suas características básicas, habilidades, qualificações, conceitos e práticas 

mais abrangentes que os outros.  

 

Os atributos que um consultor deve ter são a soma das  características de 
cada indivíduo ou da organização em que se atua. É evidente que nenhuma 
lista é completa. A experiência mostra que vários atributos listados e 
agrupados são os que muitos consultores empresariais consideram básicos 
para o desempenho da função. Para que exista pleno conhecimento desses 
atributos, eles foram agrupados em três blocos: comportamento, habilidade 
e conhecimento. (CROCCO; GUTTMANN, 2010, p. 14). 
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Esses blocos, citados pelos autores, podem ser entendidos como fatores 

necessários para a execução da função de consultor. Entre o primeiro fator, está o 

comportamento de um consultor que pode ser definido como a exteriorização de 

valores, emoções e da aplicação do conhecimento. Já, no quesito habilidade, os 

autores definem como sendo o conhecimento específico aplicado que proporciona a 

flexibilidade de resultados; algumas habilidades são: técnicas; comunicação clara; 

bom relacionamento humano; administração e motivação. Por último, está o 

conhecimento, que são comuns e específicos, tais como sustentação conceitual e 

prática; raciocínio lógico; inteligência empresarial. 

Valadares (2002) destaca o treinamento, aconselhamento e a assistência às 

empresas como diferencial para ajudar nas transformações organizacionais, a 

implantação de novas técnicas e aplicação de diversas atividades que somente um 

consultor capacitado e com conhecimento é capaz, atendendo com isso às 

verdadeiras necessidades dos clientes. 

Percebe-se, então, que para ser um consultor são necessários diversos 

atributos para o desempenho da função. Portanto, essa profissão também exige 

uma identificação com o perfil de quem quer exercê-la.  

Outro ponto considerado por Crocco e Guttmann (2010) como importante é a 

experiência. Para os autores, esse aspecto é um dos pontos fundamentais na 

realidade da Consultoria Empresarial, que serve de base para determinação dos 

diferenciais do consultor. Entretanto, para se ter experiência é preciso ter uma 

fundamentação teórica na área, pois, como os autores apontaram, o conhecimento é 

de extrema importância para o desenvolvimento da profissão. 

Segundo Azevedo (2001), existem qualidades que formam o consultor, 

tornando-o um bom profissional, e está relacionada com a habilidade e o 

conhecimento de negociar, ouvir mais do que falar, identificar os problemas mais 

comuns da empresa, verificar as causas dessas dificuldades e encontrar alternativas 

que tragam soluções de sucesso e, por fim, ter conduta ética profissional, pois está 

lidando com informações sigilosas das empresas contratantes. 

Para Oliveira (2012), o consultor é um agente de mudança, capaz de 

desenvolver comportamentos, atitudes e promover processos que darão condição à 

empresa de interagir de forma proativa com diferentes fatores do ambiente 

empresarial. Também pode ser chamado de agente de desenvolvimento interno ou 
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externo à empresa. O agente de mudanças interno é aquele que não faz parte do 

ambiente a ser considerado, mas faz parte do quadro de funcionários da empresa. 

Oliveira (2012), também, descreve o agente de mudança externo como 

aquele que está fora do ambiente considerado e também da empresa, é contratado 

por um período determinado para construir um projeto ou auxiliar nas mudanças 

organizacionais; ele, também tem uma amplitude de atuação maior que o consultor 

interno. Se analisar o perfil de atuação e o plano de carreira do consultor externo, 

com certeza terá maior possibilidade de sucesso na carreira. 

 

 O consultor externo de RH é uma figura que está presente no mercado 
brasileiro há muitos anos. Em geral, localiza-se em consultorias de seleção 
que se denominam “consultoria em RH”, mas que estão limitadas a recrutar 
e selecionar profissionais de níveis gerencial e executivo para as empresas 
que as contratam. (MARRAS, 2011, p. 21). 

 

Segundo Marras (2011), é difícil encontrar no mercado de consultoria um 

profissional dedicado exclusivamente a prestar consultoria organizacional na área de 

RH como um todo, pois isso ocorre pela própria cultura empresarial de resistir à 

contratação de profissional específico.  

Ainda, de acordo com o autor, existe a possibilidade de implantar uma pessoa 

como gestor estratégico de pessoas, ou consultor interno de RH; para isso o gestor 

deve conhecer o perfil de cada trabalhador na empresa, seus anseios e suas 

necessidades; também deve implantar princípios humanísticos nos processos 

decisórios da cúpula da empresa, para que haja um ambiente de trabalho seguro, 

com qualidade de vida e perspectivas de ascensão profissional. 

É necessário, segundo Marras (2011), frequentar as reuniões da diretoria e 

estar sempre em sintonia com os diretores para identificar os valores centrais da 

empresa, que poderão direcionar os comportamentos vindos da personalidade dos 

membros da equipe, como também a construção das metas de trabalho. 

 Um ponto importante que Marras (2011) relata sobre a atividade do consultor 

em recursos humanos é sobre a responsabilidade dos resultados, sendo a avaliação 

feita através de indicadores de desempenho que se relacionam com as variáveis do 

processo decisório de pessoas como a elevação do nível de qualidade de vida do 

trabalhador; o nível de comprometimento do trabalhador no alcance dos objetivos 

quantitativos e qualitativos da organização e a otimização dos resultados 

operacionais. 
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2.3  Consultoria no Brasil 

 

O Brasil é um dos polos mais importantes para as empresas de consultoria de 

gestão. Segundo Oliveira (2005), o país conta com as maiores e mais importantes 

empresas de consultoria do mundo, atendendo toda a América do Sul. 

Aduz Oliveira (2012) que a Consultoria Empresarial tem sido um dos 

segmentos de prestação de serviços que mais têm crescido no mundo, inclusive 

diante de pesquisas realizadas em universidades europeias e americanas. Para 

esses jovens formados, há uma significativa preferência em trabalhar no mercado de 

Consultoria Empresarial, por duas razões: a possibilidade de maior rapidez na 

evolução dos conhecimentos adquiridos na universidade, como também a 

percepção do crescimento da consultoria em relação a outros negócios. 

Essa situação, também, tem ocorrido no Brasil, por isso a Consultoria 

Empresarial é um caminho sem volta. Gonçalves (1997) afirma que se organizando 

em função de processos e projetos, uma grande quantidade de empresas tem 

conseguido excelentes resultados, colocando todo seu quadro de colaboradores em 

grupos e times dando a eles autonomia para a tomada de decisão, tornando os 

processos mais dinâmicos com a descentralização.  

Sobre as causas desse crescimento do setor nota-se nos estudos de Crocco 

e Guttmann (2010) que se deve a algumas situações: 

 Globalização, em que as empresas tendem a buscar um padrão de qualidade, 

tanto administrativa, técnica ou operacional; 

 Evolução tecnológica, que obriga as empresas a identificar e desenvolver 

novas tecnologias e evoluções; 

 Responsabilidades sociais e ambientais, que obrigam as empresas a se 

atualizarem no conhecimento de diversos fatores; 

 Vantagem competitiva que representa o mais importante resultado de um 

serviço de consultoria. 

Outro fator do aumento da demanda no setor de consultoria é a melhoria 

contínua sustentada dos processos, tanto administrativo quanto operacional. Cada 

vez mais observa-se uma progressão no aumento dos resultados da empresa, com 

a otimização dos recursos disponíveis. 
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Muitas pessoas, principalmente os gestores de empresas, se perguntam qual 

a necessidade de consultores, mas também pode-se ter como questão o porque 

uma empresa não precisa de consultores. 

De acordo com Crocco e Guttmann (2010), o setor de consultoria cresceu 

mundialmente em taxas consideravelmente altas, criando empresas do ramo, 

originando mais empregos na área; e esse crescimento não foi obra do acaso. 

Resultados de levantamentos e pesquisas apontaram diversos motivos que levaram 

as empresas e instituições a contratarem consultores de empresas. 

Para os autores citados os motivos, mais frequentes, encontrados para a 

contratação de consultor são a necessidade de conhecimento e a falta de tempo. 

As situações mais encontradas no ambiente empresarial são: a empresa não 

sabe de que precisa; a empresa não tem o conhecimento para desenvolver as 

mudanças; a empresa tem o conhecimento, mas não tem competência para usá-lo; 

a empresa não tem como administrar a gestão do conhecimento. 

O tempo se refere aos trabalhos que os consultores deverão realizar dentro 

de um determinado período para que a empresa consiga alcançar ou se igualar a 

outras concorrentes em seu ambiente competitivo. 

Dentro da política empresarial, Crocco e Guttmann (2010), citam que a 

procura do consultor é necessária, porque a empresa está percebendo a existência 

de um problema que não consegue resolver com recursos próprios, ou não está 

sendo tratada de forma adequada pelos processos organizacionais normais. 

 

3 O CONSULTOR NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

3.1 Recursos Humanos 

 

Em muitas empresas, a gestão de recursos humanos é vista somente como o 

centro dos custos como é dito que: ter pessoas é ter despesas fixas. Felizmente, 

essa visão antiga do setor está mudando. Com o novo contexto de mercado o 

empresário está sendo quase que obrigado a reformular sua estratégia de ação com 

a integração da força de trabalho. Encontra-se em Gonçalves (1997) a referência a 

esse momento. 
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A empresa do século XXI será organizada em torno de seus processos e 
centrará seus esforços em seus clientes. Ela será ágil e enxuta, seus ‘jobs’ 
exigirão conhecimento do negócio, autonomia, responsabilidade e a 
habilidade na tomada de decisões. Nela, não haverá lugar para os 
empregados tradicionais, aqueles que as empresas prepararam durante 
tanto tempo e que hoje tripulam as nossas organizações. (GONÇALVES, 
1997, p. 11). 

 

Aumentar a visão gerencial, tornando flexível e dinâmica diante dos conflitos 

do meio organizacional, é sempre um ponto relativamente forte dentro de uma 

empresa ou organização. Objetivos como, adequar a empresa e seus funcionários, 

diante das flutuações de mercado, para que continue forte e competitiva, é uma das 

funções da administração gerencial dos recursos humanos. (GONÇALVES, 1997). 

Segundo Marras (2011), enquanto as organizações buscam ser mais 

competitivas, com alta produção ou com alto desempenho de serviços, buscando 

sempre mais e melhor a custos menores, os empregados, em geral, estão atrás na 

empresa da compensação do estresse causado pela intensificação de busca por 

resultados, a busca do sentimento de viver uma vida de qualidade melhor é comum 

para grande parte dos trabalhadores. 

Orlickas (2001) cita que na maioria das empresas bem sucedidas já se 

compreendeu que a qualidade, tanto na gestão de seus profissionais ou na 

qualidade de produtos ou serviços, é o fator mais adequado para enfrentar as 

turbulências do mercado. Paralelamente apresentando um setor de recursos 

humanos motivado, consciente e envolvido com os resultados, levará a empresa a 

vencer os desafios da competitividade. Por isso, faz-se necessário a contratação de 

uma consultoria de recursos humanos, que colocará a empresa nesse novo modelo 

de gestão. 

Marras (2011) cita que a motivação humana é um dos temas que mais 

chamam atenção dos estudiosos desde meados do século XX. As conclusões dos 

estudos mostraram que a produtividade está ligada à atenção dada ao trabalhador, 

que se sentia mais motivado quando suas necessidades eram atendidas ou 

satisfeitas. 

Segundo Maslow (1954), citado por Marras (2011, p. 26), “a motivação dos 

indivíduos objetiva satisfazer certas necessidades que vão desde as primárias 

(fisiológicas), as mais simples, até as mais complexas ou psicológicas (auto 

realização)”.  
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Prossegue o autor citado dizendo que as necessidades representam 

carências para completar o indivíduo, que se manifesta em pessoas que são 

independentes, pessoas que não buscam somente retornos financeiros, mas 

também a satisfação pessoal, como realizar um trabalho e se sentir satisfeito com o 

trabalho realizado. 

 A consultoria de Recursos Humanos é um processo que exige que o 

profissional, dentro de uma estrutura organizacional, sendo indústria, comércio ou 

serviços, atue de forma multidisciplinar. Uma área com processos desnecessários, 

cheia de normas e procedimentos que se perdem, exige inovação; prover a 

organização de informações descentralizadas é um dos principais objetivos da 

implantação de um projeto de consultoria de recursos humanos. (ORLICKAS, 2001). 

De acordo com Orlickas (2001), a área de recursos humanos passa a assumir 

uma dimensão mais complexa e técnica, subdividindo-se em especializações como: 

 Cargos e salários; 

 Desenvolvimento e treinamento, 

 Recrutamento e seleção; 

 Avaliação de desempenho.  

Sendo assim, a empresa precisa investir na gestão de pessoas, pois uma 

organização prospera, porque tem funcionários trabalhando para ela. Então, nada 

melhor do que geri-las de forma a dar uma sustentação dinâmica e segura para que 

possam exercer suas funções de forma integrada. Para Orlickas (2001, p. 30) “As 

pessoas são diferentes e necessitam de uma forma de gestão que permita enxergar 

a árvore e a floresta ao mesmo tempo”.  

O consultor poderá funcionar como a pessoa que pode apontar as diferenças 

e semelhanças de fatos que beneficiam ou prejudicam a produção numa empresa. 

Para isto, depois de feito o levantamento dos dados, tem que receber o aval da 

empresa para implantação de medidas que possam solucionar os problemas ou 

variáveis que impedem a empresa de crescer. (ORLICKAS, 2001). 

 

3.2 A Empresa e o Consultor 

 

Alguns aspectos devem ser considerados pela empresa para que a interação 

com o consultor seja a mais produtiva possível. A realização de um serviço prestado 
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de consultoria deve ser sustentada por um projeto, que determine o prazo e a forma 

de aplicação de cada processo a ser implantado pelo consultor. 

Existem algumas dicas apresentadas por Oliveira (2012): 

 elaborar um plano de manutenção e aprimoramento do projeto; 

 a empresa deve saber ouvir, 

 a empresa deve valorizar seus funcionários;  

 o processo de acompanhamento deve ser em tempo real;  

 interagir o conteúdo do serviço de consultoria com outros projetos e atividades 

da empresa. 

Para dar mais força e sustentação a qualquer projeto de consultoria, deve-se 

interligar o assunto básico do projeto com outros projetos ou atividades. Isso 

proporciona uma melhoria interativa com outras atividades, sendo facilitado por uso 

de equipes multidisciplinares. Oliveira (2012) considera que o consultor, diante 

desse projeto e seu cronograma, irá fazer um levantamento de informações, 

coletando os dados em diversos níveis de análise para avaliar o clima organizacional 

e gerencial. Diante dos dados coletados irá identificar o problema apresentado. 

Para Oliveira (2012), algumas formas de coleta são: 

 Entrevista com funcionários, em grupo ou individual através de conversas ou 

questionários; 

 Análise de documentos; 

 Observação direta; 

 Experiência própria e auto-descoberta. 

Uma das partes mais difíceis para o consultor é enfrentar as resistência da 

empresa, sendo que sua expressão é percebida como natural e necessária do 

processo de aprendizagem. Tanto consultoria e empresa interagem, integram e 

aprendem com a experiência realizada no espaço organizacional. 

Segundo Block (2001), as habilidades para lidar com a resistência são: ser 

capaz de identificar o momento em que ela ocorre; encarar a resistência como um 

processo natural e como um sinal de que se atingiu o alvo; apoiar o cliente para que 

se expresse diretamente e mais, não assumir que a expressão da resistência é uma 

ofensa ou um ataque à sua competência.  

Para Orlickas (2001, p. 70), os “Gerentes que têm dificuldades em lidar com 

mudanças, naturalmente irão transmitir sua insegurança aos outros, e assim será 
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instalado o clima de terror na empresa”. Neste momento, o consultor tem que 

trabalhar com esse profissional para que o mesmo não atrapalhe e não contamine 

os demais funcionários quanto à eficácia da consultoria.  

O autor cita alguns exemplos de manifestação de resistência que dificultam e 

atrasam o processo de alcance das metas propostas no projeto do consultor, que 

são 

 Questionamentos contínuos visando a identificar eventuais desvantagens para 

poder criticar; 

 Não objetivação no fornecimento de informações, querendo mostrar que é 

conhecedor do assunto; 

 Criação de barreira e distância dos trabalhos e reuniões; 

 Ataque ao trabalho de consultoria alegando que está vendo resultados ou 

pressão por soluções imediatas. 

Oliveira (2012) fala que o processo e a efetividade de interação entre a 

consultoria e a empresa são primordiais para a elaboração dos serviços de 

consultoria empresarial, devido ao fato de que a empresa já identificou a 

necessidade do serviço, e o consultor está na fase de abertura de um plano de 

trabalho e negociação com a empresa, que deve estar sustentada de grande 

empatia e deve desenvolver a consultoria de acordo com os princípios da técnica do 

desenvolvimento organizacional. 

 

Desenvolvimento organizacional corresponde a um processo de mudança 
planejada com a finalidade de mudar crenças, atitudes e valores da 
empresa-cliente, visando à melhor adaptação aos novos mercados, 
tecnologias e desafios decorrentes do ritmo vertiginoso das mudanças do 
ambiente empresarial. (OLIVEIRA, 2012, p. 85-86). 

 

Após aplicar as técnicas do desenvolvimento organizacional, devem resultar 

os seguintes aspectos de acordo com a especialidade do consultor, como o 

desenvolvimento da competência interpessoal; mudança dos valores e sentimentos 

mais apropriados ao novo sistema; compreensão entre os membros da organização; 

redução de atritos; aumento da comunicação e informação objetiva; clima positivo 

em relação à confiança, aceitação do problema e do modo com que os problemas 

serão resolvidos; grande interação entre as necessidades e os objetivos da empresa 

por parte dos clientes, colaboradores e gestores; identificação dos conflitos e 

tratamento de modo direto e racional; identificação da necessidade do crescimento 
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profissional dos membros da empresa e a inovação dos sistemas e processos de 

informação, decisões e comunicação  adequando com a realidade de mercado. 

Por isso o consultor deve ter a capacidade de perceber, analisar e entender 

as mudanças e seus efeitos sobre as pessoas, o sistema organizacional e a 

empresa, sendo também um agente de desenvolvimento organizacional. 

 

Agente de desenvolvimento organizacional é aquele profissional capaz de 
desenvolver comportamentos, atitudes e processos que possibilitem à 
empresa transacionar, proativa e interativamente, com os diversos fatores 
do ambiente e do sistema no qual se está trabalhando. (OLIVEIRA, 2012,  
p. 87). 

 

É extremamente importante o papel do consultor na empresa para que junto 

com as gerências possa promover não só o alcance dos objetivos dentro da 

organização, mas gerir pessoas para que elas também se sintam realizadas dentro 

do trabalho, tanto financeiramente quanto ao modo como produz. Sabe-se pelas 

pesquisas e estudos na Psicologia Organizacional que, funcionários que trabalham 

com motivação, elevam seu padrão de produção, desde que seja reconhecido pela 

empresa. (OLIVEIRA, 2012). 

 

4 EMPRESA FAMILIAR E A CONSULTORIA 

 

4.1 Empresa Familiar: sua constituição e a profissionalização da gestão  

 

Uma empresa familiar é definida como uma empresa onde dois ou mais 

membros de uma mesma família são proprietários em conjunto ou por sucessão. O 

envolvimento dessas pessoas podem variar e, em alguns casos, membros dessa 

sociedade trabalham em tempo integral. (LONGENECKER, 2007). 

Segundo Longenecker (2007), toda empresa familiar é composta tanto por 

uma família quanto por uma empresa, mesmo que as duas sejam instituições 

distintas, cada uma com seus membros, objetivos e valores, elas acabam se 

sobrepondo na empresa familiar. As famílias e empresas existem por razões 

diferentes; a família oferece o cuidado dos seus membros e a empresa cuida dos 

seus interesses como produção, distribuição de mercadoria ou prestação de 

serviços. Mesmo assim cada um dos seus membros busca seus interesses de 

acordo com sua situação particular.  
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Bernhoeft (apud MOREIRA JUNIOR; BORTOLI NETO, 2007, p. 12), “uma 

empresa familiar é aquela que tem sua origem e sua história vinculadas a uma 

família; ou ainda, aquela que mantém membros da família na administração do 

negócio”. 

A empresa familiar difere de várias maneiras dos outros tipos de empresas, 

como por exemplo, na tomada de decisão. Nesse tipo de situação, envolve uma 

mistura de valores e interesses familiares e comerciais. (LONGENECKER, 2007). 

Esses interesses podem prejudicar o processo de gestão do negócio, criando 

conflitos entre os membros; os relacionamentos entre membros da família são mais 

delicados que dos empregados que trabalham na empresa e não têm vínculo 

familiar. Como citado por Longenecker (2007), existe uma competição entre o 

negócio e a família; a maioria das pessoas diria que a família vem em primeiro lugar, 

mas, na prática, a relação com as tensões familiares se torna mais difícil de se 

resolver; alguns optam pela empresa em momentos em que existem mais risco, 

outros falam que sempre a família vem em primeiro lugar, mas, às vezes, o 

comportamento mostra ao contrário. 

Para Longenecker (2007), para a empresa sobreviver, nesse mundo 

competitivo, seus interesses não podem ser comprometidos para satisfazer os 

desejos da família. A gestão deve ser feita de forma profissional e os interesses 

pessoais colocados em segundo plano.  

“A saúde e a sobrevivência de uma empresa de família exigem que a devida 

atenção seja dada tanto aos interesses do negócio quanto aos interesses familiares, 

bem como o equilíbrio adequado desses interesses” (LONGENECKER, 2007, p. 85). 

Se não tiver equilíbrio entre os interesses, a longo prazo os resultados podem 

não ser satisfatórios para ambas as partes. 

Segundo Longenecker (2007), os problemas com as empresas familiares 

podem cegar os jovens no que se refere às vantagens que acompanham a 

participação na empresa. Existem benefícios vinculados com o envolvimento familiar 

que devem ser reconhecidos na ocasião da contratação de membros da família para 

trabalhar na empresa.  

Um benefício importante para a empresa é a força dos relacionamentos 

familiares e a motivação em relação ao que é da família, Longenecker (2007), cita 

que o sucesso da empresa também é o sucesso da família; os gestores da família 

mostram muito mais dedicação e motivação do que gestores que não são, numa 
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situação de dificuldade ou crise econômica. Quando a empresa passa por uma 

queda do sucesso do negócio, funcionários que não fazem parte da família tentem a 

tomar novos rumos, isto é, novas oportunidades de emprego. Enquanto isso, 

membros da família, geralmente, sacrificam seus rendimentos em favor da empresa 

que passa por um momento de crise. Com isso as chances da empresa sair desse 

processo de crise aumentam consideravelmente. 

Segundo o autor anteriormente citado, os professores de Administração de 

Empresas, David Sirmon e Michael Hitt, conseguiram identificar algumas 

características nas empresas familiares que podem oferecer vantagens: 

 Conhecimento de uma empresa específica, onde competem em ambiente 

usando o conhecimento que têm daquela empresa; 

 Redes sociais compartilhadas, porque os membros da família trazem consigo 

um capital social, quando compartilham seus relacionamentos com membros 

mais jovens; 

 Foco no longo prazo; 

 Preservação da reputação da empresa, pelo fato da responsabilidade dos 

membros de manterem o padrão elevado de comprometimento e honestidade 

nas transações comerciais; 

 Custo reduzido com controle com a redução de sistemas de monitoramento 

para reduzir furtos e hábitos desnecessários dos funcionários. 

(LONGENECKER, 2007). 

Ainda de acordo com o autor, a gestão profissional dentro de uma empresa 

familiar é necessária para que se atinja o sucesso, e boas práticas de gestão são 

destacadas como estimular novos modos de pensar entendimentos estratégicos, 

atrair e manter gestores excelentes que não fazem parte da família; criar uma 

organização flexível, moderna e inovadora; criar e conservar o capital conquistado; 

preparar os sucessores para assumirem o empreendimento e, finalmente, explorar a 

vantagem de possuir uma empresa familiar. 

Sobre a administração e os papéis que os membros da família irão assumir, 

Longenecker (2007) cita que uma empresa familiar é muito difícil de administrar. Os 

fundadores da empresa enfrentam um equilíbrio delicado entre as atividades e 

responsabilidades empresariais e familiares. Em alguns casos, a empresa é de 

propriedade do marido e da mulher, suas responsabilidades são divididas de acordo 
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com a especialidade de cada um, caso que o marido é o gerente geral e a mulher 

administra o negócio. Em outros, a esposa é a gerente das operações e o marido é 

o que cuida da parte financeira e comercial. 

Em muitos casos, os filhos do casal, também, entram na participação do 

negócio. Nesses, quando a empresa é muito lucrativa e como é comum numa 

família empreendedora, começam a orientar o filho, claro com livre escolha e 

liberdade pessoal. Nesse caso é dada a liberdade para o filho escolher a própria 

carreira. Nas famílias com vários filhos, alguns podem se interessar pelo negócio, 

outros, não, ou situações em que os irmãos gerenciam setores diferentes e 

cooperam entre si. Entretanto podem existir rivalidade e problemas entre os irmãos 

na empresa familiar, gerando competições e discórdias. (LONGENECKER, 2007). 

Para o autor existe uma outra situação, quando os filhos se casam, vindo por 

consequência os parentes por afinidade que são os cunhados, que ficam envolvidos 

em aceitar cargos na empresa. Os membros da família podem não concordar em 

relação às recompensas pelo desempenho dos parentes por afinidade, se elas 

devem ser iguais para todos ou não. Segundo Longenecker (2007), em empresas 

familiares é a atitude da liderança que vai garantir que os parentes por afinidade 

possam trabalhar de forma respeitosa e harmônica com os outros membros da 

família. 

Diante de tantos problemas entre os familiares, a profissionalização é muito 

discutida no meio familiar, tendo como solução a substituição total dos membros da 

família ou parte dos comandos gerenciais por profissional qualificado. (MOREIRA 

JUNIOR; BORTOLI NETO, 2007). 

A profissionalização é citada como uma necessidade em casos de se separar 

a propriedade e a gestão e é vista por Lodi (1998) por alguns pontos básicos como 

colocar profissionais familiares, desde que qualificados para a área na gestão da 

empresa; a necessidade de adotar práticas gerenciais mais racionais; necessidade 

de se contratar uma consultoria especializada para adoção de sistemas de gestão 

mais avançadas. Esse profissional externo deve se relacionar com a família e 

empresa de acordo com as necessidades. 

 

4.2 O Consultor nas Empresas Familiares 

 

A consultoria empresarial poderia ter uma importância maior, diante das  
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dificuldades enfrentadas pelas empresas familiares, no âmbito organizacional e 

estrutural. 

Jacintho (2004), relata que mesmo as micro e pequenas empresas que 

corresponderem a 99% das empresas cadastradas no Brasil, não recebem a 

atenção devida no âmbito de consultoria, seja no desenvolvimento em modelos 

próprios para aplicação ou em material bibliográfico específico ao desenvolvimento 

da consultoria empresarial. 

De acordo com Jacintho (2004, p. 68) “Uma consultoria que propicie 

orientação para as micro e pequenas empresas poderá minimizar os impactos das 

causas que concorrem para a mortalidade dessas empresas”. 

O consultor empresarial, atuando especificamente no ambiente de uma  

empresa familiar, deve se comportar não apenas como um conselheiro, mas 

satisfazer e suprir as necessidades do cliente-empresa como um todo, usando sua 

experiência nas diversas áreas e a sua formação, que permitirão visualizar os mais 

diversos problemas existentes na empresa, não se detendo, exclusivamente, aos 

estudos e as recomendações. (BERTI, 2009). 

De acordo com Berti (2009, p. 18) “o consultor é um executivo adicional de 

que a empresa necessita, um administrador que se faz disponível, de uma maneira 

tal, que a firma possa ter recursos para absorvê-lo”. 

O consultor, em uma empresa familiar, deve estar sempre de prontidão para 

assumir responsabilidades como a convocação de funcionários para conversas 

individuais ou coletivas, também informar os problemas encontrados nos processos 

ou no ambiente de trabalho e pronto para dar o treinamento necessário para todo 

quadro de funcionários dentre as mais diversas áreas da empresa, implementando o 

projeto da consultoria de forma que o sucesso dos resultados e os progressos 

dependerão da capacidade e experiência em desenvolver boas relações com 

proprietário da empresa e seus colaboradores. (BERTI, 2009). 

Ainda Berti (2009) descreve que a postura e conduta de um consultor são tão 

importantes quanto suas ideias; suas atitudes e comportamento também são 

avaliados indiretamente pela empresa pelo fato de estar em posição de 

responsabilidade diante de um grupo de administradores. 

Para obter o desempenho desejado e a resolução dos problemas 

encontrados, o consultor deve ter conhecimento administrativo e rotinas 

administrativas e também sobre a teoria geral da administração que possibilita ter a 
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mesma visão das decisões tomadas pelos administradores, visualização dos 

objetivos e metas, e também os controles necessários para evitar desvios do foco, 

conhecer técnicas administrativas para obtenção de melhor desempenho, 

conhecimentos de organização e métodos, planejamento e gestão de projetos. 

(BERTI, 2009). 

O consultor deve convencer os níveis hierárquicos mais baixos, como 

gerentes ou chefes de setor em colaborar com informações e cooperação na 

implantação do projeto de mudança; o consultor não deve usar exemplos de 

empresas em que trabalhou anteriormente para evitar que o atual cliente possa 

achar que suas informações serão usadas futuramente e, por final, o consultor deve 

evitar na negociação da consultoria de dar promessas que vão além das 

expectativas de resultados da empresa contratante. (BERTI, 2009). 

Berti (2009), ainda, cita algumas recomendações para auxiliar o consultor 

empresarial na negociação do trabalho como a importância que os proprietários das 

micro e pequenas empresas dão ao conhecimento em quem fará a consultoria; 

como também não estão acostumados com esse tipo de serviço de consultoria, é 

necessário estabelecer um forte nível de confiabilidade entre as partes; o consultor 

deve ir além dos serviços prestados, e não, apenas, em fornecer os relatórios e 

recomendações à diretoria. 

Segundo Merron (2007), para um melhor resultado, deve-se fazer uma 

parceria entre as partes, quando o consultor faz sua parte trazendo o conhecimento, 

e a empresa fornecendo as informações necessárias. 

Para Merron (2007, p. 106) “para qualquer lição ser aprendida, ela deve 

florescer na mente do cliente e pertencer ao cliente”. O consultor vê a organização 

como um sistema que tem capacidade de crescer por conta própria, e deve orientar 

o cliente a construir sua própria teoria de mudança. 

O consultor tem um papel importante na formação e percepção do cliente; ele 

deve auxiliá-lo a ter a visão sistêmica da organização, e estimulá-lo a desenvolver 

ações de mudança. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consultoria empresarial proporciona às empresas familiares um 

direcionamento em relação à tomada de decisão e à resolução dos problemas 
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enfrentados, trazendo uma visão de futuro, fato que elas não estavam acostumadas 

a enxergar; trazendo conhecimentos específicos de áreas variadas e ajudando na 

dinâmica dos processos internos. 

Os objetivos foram alcançados com informações e discussões sobre a 

consultoria empresarial e o papel do consultor no meio das dificuldades encontradas 

no ambiente da empresa familiar; mostrando a necessidade desse tipo de 

profissional especializado e capacitado dentro da organização. 

A consultoria é um recurso que aumenta a interação dos proprietários das 

empresas familiares, e colaboradores, em geral; melhora a qualidade do ambiente 

organizacional e a qualidade de vida dentro da empresa. 

Diante do exposto, nessa nova fase de globalização, instabilidade econômica 

e concorrência, as empresas precisam buscar profissionais cada vez mais 

qualificados, motivados, comprometidos e atualizados. Sendo assim, a atuação de 

um consultor na área de recursos humanos juntamente com as empresas familiares 

contribui na identificação das verdadeiras e efetivas necessidades da organização.  

A realização desta pesquisa possibilitou um entendimento sobre a influência 

do consultor empresarial no meio das empresas familiares, e como o fator recursos 

humanos é importante para a organização, colocando cada pessoa capacitada no 

local adequado, contribuindo para a profissionalização do ambiente. 
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