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Os desafios impostos pelo mercado são 
cada vez maiores. De um lado, uma 
concorrência feroz. Do outro, clientes 
cada vez mais exigentes. E no meio, um 
ambiente de negócios difícil, com regras 
que mudam com muita frequência.

Neste cenário, sua responsabilidade é se 
destacar para ser procurado pelo cliente, 
entregar os melhores produtos e serviços. 
E além de tudo isso, ainda tem que obter 
resultados.

OS DESAFIOS 
ORGANIZACIONAIS
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Nesse processo, é natural que ocorram 
problemas. Dificuldades em manter os níveis de 
qualidade, uma boa equipe, produtos e serviços 
dentro de um padrão, a orientação estratégica 
sem clareza, o clima organizacional ou 
dificuldades em medir os resultados.  E esses 
são apenas algumas das questões que 
comumente ocorrem nas organizações. 

Em outros momentos, é necessário acelerar o 
crescimento e, nesse caso, costumam ocorrer 
duas situações: ou o crescimento não vem no 
ritmo desejado, ou ele ocorre trazendo 
problemas de gestão. Essas realidades só 
reforçam a máxima que administrar um negócio 
é lidar constantemente com problemas e tentar 
resolvê-los da melhor forma possível. Todos os 
dias. 

DESAFIOS ORGANIZACIONAIS
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Além de obter expertise no negócio específico, é 
fundamental para o gestor dedicar tempo para 
entender de gestão. Também ele vai precisar de um 
tempo ainda maior para aplicar esses 
conhecimentos na resolução dos problemas 
organizacionais do dia a dia É sempre recomendável 
realizar um diagnóstico da organização para tentar 
identificar quais são os reais problemas a serem 
priorizados e resolvidos. 

O problema é que se o diagnóstico não for bem 
feito, corre-se o risco de aplicar a solução 
inadequada para resolver o problema. Outra 
situação muito comum é aplicar um remédio que 
resolve o efeito, mas não a causa e o problema volta, 
pouco tempo depois com muito mais força. Vamos 
tentar entender melhor sobre as questões que vão 
ser tratadas durante esse processo.  
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Todo e qualquer processo de desenvolvimento organizacional 
passa por questões as quais os gestores têm que enfrentar 
cotidianamente.  Podemos destacar algumas a seguir: 

QUESTÕES A 
SEREM 
TRATADAS

• Necessidade de estruturar equipe comercial 
para fortalecer o processo de venda;

• Necessidade de estruturar o modelo de gestão 
comercial.

• Dificuldades em mensurar os resultados 
organizacionais.

• Dificuldades em manter o padrão dos produtos 
ou serviços entregues aos clientes.

• Elevação do nível de reclamação dos 
clientes;

• Necessidade de reduzir os custos 
organizacionais;

• Dificuldades com o processo de tomada de 
decisão e com o fluxo de informações 
internas.

• O negócio cresceu e o fundador/gestor não 
dá conta de gerenciar toda a organização; 
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QUESTÕES A SEREM TRATADAS

• Necessidade de capacitar os profissionais em 
liderança e/ou em competências de gestão.

• Necessidade de definir e compartilhar a 
estratégia com toda a organização.

• Dificuldades para manter os resultados 
financeiros.

• Necessidade de avaliar o desempenho 
organizacional e criar bases mais sólidas para 
permitir um crescimento mais seguro.

• Falta de velocidade adequada na tomada de 
decisão ou decisão tomada com base em 
informação insuficiente.

• Dificuldades para implementar a estratégia 
organizacional.

• Dificuldades para atrair e mantar bons 
profissionais.

• Dificuldades para medir o desempenho dos 
profissionais.

• Dificuldades para melhorar o clima 
organizacional.

• Dificuldades para formar bons líderes.
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RESOLVENDO 
AS QUESTÕES 
INTERNAMENTE

É importante ressaltar que as relatadas no 
capítulo anterior representam o sintoma, a 
ponta do iceberg de questões organizacionais 
a serem enfrentadas. Em muitas dessas 
questões, a organização possui conhecimento 
e todo o potencial para resolvê-las 
internamente. O problema é que, ao tentar 
esse caminho, a organização enfrenta alguns 
problemas.

• Os profissionais internos não possuem 
conhecimento técnico sobre gestão para 
adotarem uma solução completa e estruturante.

• Quando possuem o conhecimento técnico, 
normalmente não dispõem de tempo, o que 
costuma resultar em diagnósticos superficiais e 
soluções pouco efetivas, pois não enfrentam a 
causa real dos problemas.
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• Lidar com mudança significa mexer com as 
relações de poder e com “os pares”. Isso é 
particularmente difícil se você é um dos membros 
dessa organização. 
 
• Várias iniciativas de melhoria são iniciadas e não 
são concluídas. O resultado é que, ou o problema 
não é resolvido ou é apenas amenizado e retorna, e 
com isso a organização vive eternamente lidando 
com problemas recorrentes.

• Por falta de uma visão sistêmica, ou estruturas 
adequadas de governança, muitas soluções são 
aplicadas em algumas funções, sem que haja uma 
adequada compreensão ou preocupação em como 
elas afetam as atividades das demais funções 
organizacionais. 

12
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MITOS SOBRE A CONSULTORIA 
ORGANIZACIONAL

#Consultoria organizacional é um luxo que só 
pode ser contratado por grandes corporações. 

Toda empresa pode contratar uma consultoria. 
Existem projetos e soluções dimensionadas para 
todos os tipos e tamanhos de organizações. 

#A Consultoria contratada tem que ser 
especialista no meu ramo de atividade.

A consultoria precisa entender de metodologia de 
gestão e entender de mudança. A união dessa 
competência com a competência do cliente no 
negócio específico que ele atua, constitui “o 
casamento ideal”, num projeto de consultoria.
 

SERIA A HORA DE CONTRATAR UMA CONSULTORIA? 14

Além do mais, muitas das melhores e mais 
inovadoras soluções vêm da inspiração obtida 
de experiências realizadas em empresas de 
outros ramos de negócio. Uma das principais 
contribuições de uma Consultoria de Gestão é 
“arejar” a empresa cliente com novas 
soluções, fruto da sua experiência oriunda 
dos projetos já realizados. 

#A Consultoria contratada assumirá a 
empresa e tomará todas as decisões. 

O papel da Consultoria é realizar o diagnóstico 
e apontar as alternativas de solução, 
mostrando as implicações de cada caminho 
proposto. O gestor da empresa contratante 
continuará o único responsável por tomar as 
decisões sobre qual o caminho a ser seguido, 
qual a alternativa a ser adotada. 
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# Contratar uma Consultoria é 
garantia de solução para o 
problema.

Nenhuma Consultoria séria assume total 
responsabilidade sobre a solução do 
problema que a empresa contratante está 
tentando resolver, ou garante 100% de 
solução. O papel da Consultoria é apontar 
as melhores soluções e convencer o gestor 
da empresa cliente a tomar as melhores 
decisões. Nesse processo, todas as 
alternativas e implicações devem ser 
apontadas, de modo a melhor subsidiar a 
tomada de decisão. Mas o papel de 
implementar a solução e se beneficiar dos 
resultados é da organização. E é 
indelegável.
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VANTAGENS DE CONTRATAR UMA 
CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

#Conhecimento técnico de gestão e de 
mudança.

Uma boa Consultoria contará sempre com 
profissionais que possuem alto grau de capacitação 
em metodologias de gestão, gestão da mudança, 
gestão de processos, gestão de projetos, gestão de 
pessoas, gestão de estratégia e gestão financeira, 
dentre outros. Além disso, esses profissionais estão 
sempre se atualizando, seja no desenvolvimento dos 
projetos, seja nos estudos e na busca por obter o 
conhecimento mais atualizado sobre esses temas. 

17

PARCERIA CONSULTORES  l  www.parceriaconsult.com



#Uma vasta experiência a serviço da 
sua Organização 

Uma boa Consultoria contará com sócios e 
profissionais que já realizaram projetos em 
várias outras empresas, de vários segmentos 
de negócio. Isso implica em colocar toda essa 
experiência a serviço da sua Organização, 
permitindo assim encontrar, com mais 
facilidade, as melhores alternativas para 
enfrentar os desafios que se apresentam. 

Os consultores costumam estar “no topo da árvore 
mais alta da floresta” e assim reúnem melhores 
condições de indicar o melhor caminho. 
Normalmente quem está atuando diariamente com 
os processos rotineiros da organização, tem 
dificuldades para “pensar fora da caixa” ou sair das 
“soluções superficiais para os problemas 
recorrentes”.

É claro que uma boa Consultoria tem que procurar 
entender da cultura da Organização Cliente, bem 
como ter a capacidade de avaliar os impactos das 
soluções propostas, a partir da união da visão 
interna (da organização) com a visão externa (da 
consultoria). Mas é inegável que a visão externa traz 
uma vantagem competitiva e permite elaborar e 
implantar soluções mais fundamentadas, 
profundas e abrangentes. 

#Uma visão de fora.

Nós costumamos dizer que os profissionais 
da empresa estão sempre dentro da floresta 
e têm dificuldades em apontar para que lado 
fica o rio. 
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#Um trabalho de Parceria

Contratar uma consultoria não é contratar um 
profissional para resolver o problema da minha 
organização. Não é terceirizar a solução. É unir 
forças com profissionais altamente capacitados 
para, juntos, realizarem o melhor diagnóstico e 
apontarem as melhores soluções.

As responsabilidades são sempre casadas. Uma 
boa Consultoria tem que deixar claro quais são os 
seus papéis e quais são os papéis dos gestores da 
Organização Cliente, durante o projeto. É o 
casamento dessas duas competências essenciais, o 
conhecimento sobre o negócio (da Organização) e o 
conhecimento sobre gestão e mudança (da 
Consultoria), temperado com a sua experiência 
acumulada, que fornece a parceria ideal.
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#Processo com começo, meio e fim

É muito comum as empresas iniciarem projetos 
de melhoria com recursos internos e os prazos 
desses projetos não serem cumpridos. Os 
profissionais da Empresa, precisam encontrar 
tempo para desenvolver o projeto de melhoria, 
além de ter que cuidar de toda a rotina do dia a 
dia E, convenhamos, nenhum profissional hoje 
tem tempo de sobra para inserir novas atividades 
à sua rotina diária.

Uma boa Consultoria inicia um projeto realizando 
um diagnóstico e propondo um plano de 
trabalho, onde define os papéis mútuos e 
apresenta um cronograma de execução das 
atividades e de entregas. Boa parte dessas 
atividades são desenvolvidas nas dependências 
da Consultoria, o que traz os benefícios de 
aproveitar a inteligência coletiva dos seus 
membros, como também potencializar o tempo 
de execução do projeto

20
#Foco nos resultados

Uma boa Consultoria deve buscar 
incessantemente a melhoria dos resultados do 
seu cliente. Essa não é uma tarefa tão fácil 
quanto parece, pois muitas vezes, o gestor da 
Empresa não sabe exatamente materializar os 
resultados pretendidos.

Todo projeto deve se iniciar com uma definição 
clara de quais os resultados devem ser 
perseguidos e qual o nível de responsabilidade 
de cada parte para o atingimento desses 
objetivos.

A vantagem da Consultoria aqui é que os seus 
profissionais não são pressionados por outros 
objetivos ou metas que não sejam os definidos 
pelo projeto, com os profissionais da Empresa.
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#Suporte na tomada de decisões com 
isenção e neutralidade

Uma vez compreendendo como funciona a 
organização cliente, os consultores poderão 
apontar as soluções mais adequadas para gerar 
resultados, sem outras preocupações.

Um profissional interno, ao fazer uma proposta 
de mudança (principalmente se implicar em 
mexer, de alguma forma, com outros 
profissionais), sempre traz consigo o receio 
quanto ao seu cargo ou posição na empresa.

Já os consultores, como não são profissionais 
internos, precisam focar no que pode gerar os 
melhores resultados para o Cliente e na melhor 
forma de conduzir as mudanças necessárias, 
subsidiando o tomador de decisão. 
 

#Atualização da Empresa Cliente

Uma boa Consultoria sabe que cada projeto 
representa um aprendizado constante e em 
duas vias. Ela aprende com mais uma rica 
experiência de diagnosticar, apontar soluções 
e propor formas de implementá-las.

A Empresa Cliente aprende com toda a 
experiência que a Consultoria traz, tanto 
teórica quanto prática. Se bem aproveitado 
pela Empresa, através da participação intensa 
das pessoas chaves, o investimento em um 
projeto de consultoria pode trazer muito mais 
aprendizado a partir do compartilhamento de 
conhecimentos e experiências, do que o 
investimento nos meios tradicionais de 
aprendizagem.
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CUIDADOS AO CONTRATAR 
UMA CONSULTORIA 
ORGANIZACIONAL

Relataremos aqui alguns cuidados que 
você deve adotar para contratar uma 
Consultoria Organizacional: 

#Tenha clareza sobre o que você 
quer. 

Antes de contratar uma consultoria, 
avalie criteriosamente o que pretende. É 
importante tentar materializar o 
resultado. Caso você saiba “onde está 
doendo”, mas não saiba como resolver 
ou qual é o resultado esperado, procure 
consultores que sejam francos e 
transparentes para permitir que seja 
realizada uma análise conjunta e que, 
juntos, ambos definam o escopo da 
transformação e os objetivos. 



#Procure consultorias consolidadas no 
mercado. 

Existem muitos consultores que estão no 
mercado por oportunidade e não por vocação. 
Ter sido executivo por algum tempo não 
habilita automaticamente um profissional a ser 
um bom consultor.  Existem outras 
competências que precisam ser desenvolvidas. 
Por outro lado, existem profissionais que 
possuem a vocação para atuarem como 
consultores. Esses normalmente constituem 
empresas de Consultoria que demonstram 
solidez, com atuação ao longo de muito 
tempo, sempre com foco em buscar as 
melhores soluções para os seus clientes. 
 

# Cuidado com as “soluções mágicas” .

Fuja de qualquer consultor que lhe prometa 
todos os resultados que você deseja antes 
mesmo de iniciar o projeto. Todo projeto de 
consultoria requer, por parte do consultor, a 
proposta das melhores soluções e, por parte 
da Empresa Cliente a disciplina par 
implementá-las. Portanto, o sucesso de um 
projeto de consultoria sempre dependerá da 
interação e do cumprimento das 
responsabilidades mútuas. 

CUIDADOS AO CONTRATAR UMA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 24
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# Procure obter as “credenciais” da 
Consultoria que está contratando.

Nem sempre o menor orçamento representa a 
melhor Consultoria a ser contratada. Ao 
comparar os orçamentos, primeiro assegure que 
os vários consultores estão apresentando um 
escopo semelhante de projeto, principalmente 
no que diz respeito aos objetivos e entregas 
prometidas.

Depois busque informações que qualifiquem a 
consultoria que você pretende contratar, como 
tempo de mercado, indicações de outros 
clientes, trabalhos realizados etc. E lembre-se 
sempre do velho ditado: “Ás vezes o barato pode 
sair muito caro”. 
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#Humildade e desejo real de contribuir são sempre 
bem vindos. 

Nenhuma contratação de Consultoria deve ser muito rápida. 
É sempre bom ter uma boa conversa para tentar identificar se 
o consultor tem realmente o desejo de contribuir a partir da 
interação e da união das competências dele e do Cliente.

Muitos consultores se colocam como “especialistas” ou 
“profundos conhecedores” sobre determinado assunto e 
acham que têm a “solução pronta para você”, numa postura 
de clara arrogância. É pouco provável que essa relação gere 
bons frutos.

A relação ideal é aquela que se estabelece entre “iguais”, 
onde cada um tem o que oferecer para agregar ao outro, e 
onde o desejo de aprender junto e buscar junto as melhores 
soluções deve sempre prevalecer. Isso só se percebe com 
uma boa conversa e vai muito além do que está escrito na 
proposta. 
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Somos uma Empresa de Consultoria Empresarial 
e Desenvolvimento Humano que tem como 
propósito fazer a diferença na vida das pessoas e 
das organizações. Somos simples, acreditamos 
nas pessoas, respeitamos a cultura dos nossos 
clientes, buscamos a excelência nas pequenas 
coisas e construímos relações de confiança. 
Praticamos consultoria no estado da arte.

Assim como as obras primas são únicas, os 
projetos de consultoria e de treinamento 
desenvolvidos pela Parceria são únicos, 
totalmente adaptados à realidade de cada cliente. 
Os consultores da Parceria são os seus artistas, 
colocando toda a sua qualificação, experiência e, 
acima de tudo, o seu talento a serviço da busca 
pelas melhores soluções para proporcionar a 
alavancagem organizacional. 

A PARCERIA CONSULTORES

Toda intervenção para melhorar o desempenho 
organizacional é uma ação de mudança e tem 
que ser realizada “além da rotina” da 
organização. Nós somos especialistas em 
mudança e reunimos profissionais com mais de 
20 anos de experiência em suas áreas de 
atuação.

Além disso, somos especialistas em 
metodologias de gestão e no gerenciamento 
dos projetos de transformação organizacional. 
Por isso acreditamos que somos uma ótima 
opção sempre que a sua organização tiver que 
lidar com projetos de melhoria organizacional, 
seja para resolver problemas existentes, seja 
para alavancar os resultados.

28

PARCERIA CONSULTORES  l  www.parceriaconsult.com



Um projeto de mudança  conduzido por nós, além de ser 
mais barato do que contratar vários profissionais internos, 
reunirá condições para ser desenvolvido com maior 
velocidade. Nossos consultores estarão focados na 
realização de um profundo diagnóstico, o que permitirá 
propor soluções sólidas e consistentes
Outra característica muito importante presente em nossa 
forma de atuação é o cuidado com a gestão da mudança. 
Ela vai desde a franqueza e cuidado com que são 
colocados os problemas e apontadas as soluções, até o 
desenvolvimento de metodologias de condução do 
processo de transformação.
Em mais de 17 anos de atuação, já realizamos mais de 
1.300 projetos, para mais de 400 clientes. Mais de 35 mil 
profissionais já passaram por nós, seja em projetos de 
consultoria, seja de treinamento e desenvolvimento 
humano. Possuímos alto grau de recontratação pelos 
nossos clientes. 

A PARCERIA CONSULTORES

ÁREAS DE ATUAÇÃO:

Gestão de
Processos

Gestão da
Estratégia

Gestão de 
Pessoas

Gestão
Financeira

Educação e
Desenvolvimento 

Humano
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  www.parceriaconsult.com 

  parceriaconsultores

  parceriaconsultores

PARCERIA CONSULTORES

+55 (85) 3242.1357 
 

Rua Carlos Vasconcelos, 2357 - Aldeota, Fortaleza-CE 
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