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RESUMO 

 

O presente artigo teve o propósito de analisar as contribuições da consultoria em gestão de 

pessoas nas organizações empresariais no município de João Pessoa. Compreende-se que a 

gestão de pessoas é algo essencial nas organizações, tendo em vista a necessidade de manter 

pessoas motivadas, que trabalhem de forma engajada para cumprir os objetivos organizacionais. 

Nos estudos realizados sobre as relações humanas no ambiente de trabalho, observa-se que 

quanto mais as pessoas se identificam com os objetivos organizacionais e são valorizadas pelo 

que fazem mais engajadas se tornam e, assim produzem mais. No entanto, nem todos os gestores 

têm essa compreensão e acabam não se preocupando com fatores básicos relacionados às 

pessoas, dando mais atenção aos aspectos estruturais e financeiros ou resultados no curto prazo. 

Diante dessa realidade, a consultoria em gestão de pessoas tem o papel de levar aos gestores e 

proprietários de empresas diagnósticos precisos a respeito da gestão de pessoas, mostrando 

indicadores que podem ser melhorados, para que tanto as pessoas sintam mais valorizadas, 

quanto a empresa possa ter melhores resultados mais eficientes a partir da gestão de pessoas. 

Nesta perspectiva, o estudo foi de caráter qualitativo em que realizou uma pesquisa exploratória 

e descritiva, por meio da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, utilizando-se de entrevista 

semi-estruturada junto a gestores de empresas de consultoria. Diante da pesquisa realizada foi 

possível constatar que as principais contribuições que as empresas têm quando contratam uma 

consultores em gestão de pessoas é levantar indicadores concretos que possam fazer com que 

as empresas reduzam seus custos por meio de aplicação de processos padronizados, com relação 

às dificuldades encontradas para se implantar as modificações sugeridas pelas consultorias, 

tem-se a questão cultural que muitas vezes os gestores e proprietários de empresas não querem 

mudar. 

 

 

Palavras-chave: Consultoria; Gestão de Pessoas; Organizações empresariais. 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão cada vez mais buscando aperfeiçoar seus processos de gestão em 

busca de se tornarem mais competitivas no mercado. Neste contexto, o ramo de consultoria 

empresarial tem crescido bastante, pois estas consultorias buscam levantar as deficiências 

existentes nas empresas e apontar soluções de melhoria. O ramo de consultoria empresarial tem 

cada dia mais ganhado espaço nas organizações no que diz respeito às vantagens advindas das 

práticas adotadas pelas empresas a partir da análise organizacional realizadas muitas vezes por 

consultores, que por sua vez se propõe a trazer alguma mudança para a organização. Esse tipo 

de trabalho traz contribuições significativas quando se propõe a investigar e colocar em ação 

melhorias nas práticas e processos organizacionais. 

Neste contexto, uma das atuações das consultorias empresariais é a área de gestão de 

pessoas, principalmente no contexto atual em que as organizações estão compreendendo a 

importância das pessoas e buscando valorizá-las por meio de políticas e práticas de gestão de 

pessoas. Neste sentido, o objetivo da gestão de pessoas nas organizações é de conseguir por 

meio de políticas e práticas manter e reter talentos dentro das ações desenvolvidas pelo gestor 

de pessoas, buscando motivar e engajar os trabalhadores (ROBBINS, 2005). 

Nesta perspectiva, a consultoria em gestão de pessoas nas organizações tem por intuito 

buscar diagnosticar possíveis dissonâncias que ocorrem em relação a forma como as empresas 

gerem as pessoas no ambiente de trabalho, no que diz respeito as formas de remuneração, 

motivação, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, dentre outros. 

Dessa forma, a consultoria empresarial em gestão de pessoas em gestão de pessoas pode 

contribuir para diagnosticar quais são as melhorias a serem implantadas em relação a forma 

como engajar melhor os trabalhadores, conhecendo suas necessidades, dentro das 

possibilidades das empresas. Dentro dessa perspectiva surge a necessidade de aprofundar o 

conhecimento a respeito das contribuições advindas da atuação das empresas de consultoria na 

área de gestão de pessoas.  

Para tanto, a questão de pesquisa pretende investigar o seguinte: Qual são as principais 

contribuições da consultoria em gestão de pessoas aplicadas nas organizações 

empresariais no município de João Pessoa? Diante dessa questão têm-se os seguintes 

objetivos: analisar as principais contribuições da consultoria em gestão de pessoas aplicadas 

nas organizações empresariais no município de João Pessoa; Conhecer as empresas que atuam 



 

 

com consultoria em gestão de pessoas no município de João Pessoa; Levantar as atividades 

desenvolvidas pelas consultorias em gestão de pessoas; Verificar as dificuldades encontradas 

para atuar na área de consultoria em gestão de pessoas nas organizações; Identificar as 

contribuições para a organização com atuação da consultoria em gestão de pessoas. 

 A importância da realização dessa pesquisa ocorre pela necessidade de se conhecer mais 

a respeito da atuação das consultorias em gestão de pessoas nas organizações no município de 

João Pessoa, tendo em vista que não há muitas pesquisas que tragam este levantamento.  A 

pesquisadora quis pesquisar esta temática, pois é de seu interesse pessoal atuar na área de 

consultora de gestão de pessoas e, portanto, faz-se necessário conhecer quais são as empresas 

que atuam nessa área e quais são as atividades desenvolvidas por ela, mas não apenas isso, 

principalmente, conhecer quais são as contribuições advindas da atuam das consultorias em 

gestão de pessoas para as organizações em geral. 

 No que diz respeito a ciência, este estudo serve para levantar informações a respeito 

desse segmento específico da atuação de consultorias em gestão de pessoas e poder ter essas 

informações para outras pessoas possam pesquisar, quando necessário. Diante da pesquisa 

realizada foi possível observar que no Município de João Pessoa existe uma grande quantidade 

de consultorias que atuam em diversos segmentos, no entanto, quando se fala especificamente 

em gestão de pessoas, tem poucas consultorias que atuam apenas nessa área, a maioria que atua, 

acaba também fazendo outros tipos de consultorias. 

 A respeito das contribuições da atuação das consultorias em gestão de pessoas dentro 

das organizações, percebe-se que os benefícios são relacionados a realização de consultorias 

diz respeito a padronização de processos, melhoria na gestão de pessoas, pois realiza o 

diagnóstico organizacional do que precisa ser melhorado no ambiente organizacional, 

levantando as necessidades de treinamentos e fatores de insatisfação dos trabalhadores e a partir 

de então elabora-se planejamentos de melhoria na gestão. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ASPECTOS DA CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 A área de gestão de pessoas nas organizações vem a cada dia sendo mais necessária, 

pois as pessoas precisam ser bem geridas para poder se engajar mais, e, assim produzirem mais 



 

 

para que as organizações alcancem seus objetivos. No entanto, não apenas os objetivos 

organizacionais precisam ser alcançados, mas, principalmente os objetivos individuais, pois 

quanto mais às pessoas se sentirem bem onde estão, mais tempo elas irão ficar na empresa e 

irão se empenhar mais para serem reconhecidas. 

 Neste sentido, as consultorias na área de gestão de pessoas veem como uma forma de 

buscar reorganizar processos, sistemas, procedimentos e tarefas que envolvem pessoas no 

ambiente organizacional para tornar o ambiente mais adequado para se trabalhar. Neste sentido, 

cabe lembrar o conceito de consultoria, que segundo Oliveira (2009) é um processo interativo 

de um agente de mudança externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar 

executivos e profissionais nas tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da 

situação.  

  Observa-se que no Brasil, as empresas de consultorias atuam de diversas formas e 

diversos segmentos, os formatos também são diferenciais, também existindo associações ou 

cooperativas de consultores, em que esses atuam em suas áreas especificas, podendo ter um 

portfólio maior de serviços a serem oferecidos e, assim atender a uma demanda maior. No 

entanto vale salientar que mesmo essas empresas de consultorias que atuam diversos segmentos, 

precisam ter um foco, pois tem em vista a concorrência do mercado e um número extenso de 

consultorias, faz-se necessário ter um foco e atuar bem no segmento que se propõe para se 

diferenciar das demais. 

 

2.2 GESTÃO DE PESSOAS E SEUS PROCESSOS 

2.2.1 Processos de Gestão de Pessoas 

 Os processos de gestão de recursos humanos propõem um planejamento das ações 

direcionadas à área, avaliando as necessidades ligadas a recrutamento, seleção, avaliação de 

desempenho, programas de treinamento, que melhoram a eficiência dos colaboradores e a 

aplicação de recompensas de acordo com os resultados obtidos; tudo isso atrelado às leis e 

regulamentos que compõe o ambiente legal (GIL, 2010; MARRAS, 2011).  

 

2.2.2.1 Recrutamento e Seleção 

A gestão de recursos humanos necessita de um planejamento em relação ao processo de 

recrutamento e seleção, de maneira a escolher os métodos mais adequados, para escolha dos 



 

 

candidatos. O recrutamento abrange o conjunto de práticas e processos usados para atrair 

candidatos para as vagas existentes ou potenciais (LACOMBE, 2005). De acordo com Robbins 

(2005, p. 234) recrutamento expressa o processo de encontrar, atrair e identificar candidatos 

capacitados para o cargo e o processo de recrutamento pode ser várias formas, dentre as quais 

se destacam as seguintes: anúncios na mídia, indicações, sites de ofertas de empregos, quadros 

de aviso, anúncios de emprego, agências de emprego. Nesta perspectiva, as entrevistas se 

tornam mais eficazes e realmente proveitosas quando são estruturadas por meio dos de 

perguntas padronizadas, utilização de método de registro de informações, uniformizado e 

padronizar as qualificações dos candidatos, como forma de validar as entrevistas e tornar o 

resultado mais preciso e menos tendencioso (ROBBINS, 2005).  

 

2.2.2.2 Avaliação de desempenho 

 O processo de avaliar é uma das atividades mais importantes realizadas pelos gerentes, 

pois avalia o desempenho dos funcionários na execução de suas atividades no ambiente 

organizacional. Esse processo nos ajuda, a saber quando realizar tomadas de decisão a respeito 

de eventos relativos a pessoas, promoções, transferências e rescisões, dar feedback ao 

funcionário sobre seu desempenho, verificar necessidades de treinamento, ajustes salariais, 

além de identificar se o funcionário está se adequando ao cargo. De uma forma geral avaliar 

um profissional é verificar como ele se adapta aos objetivos da empresa e às demandas e 

exigências do trabalho, trazendo implicações importantes na remuneração e na carreira a partir 

do momento que avalia os gaps existentes e procura direcionar o que precisa ser melhorado em 

termos de comportamentos, desempenhos e resultados. No entanto, conforme Hipólito e Reis 

(2002 apud Fleury, 2002), a avaliação de desempenho não é utilizada apenas como um meio de 

mensurar e recompensar comportamentos e resultados alcançados, ela pretende de uma forma 

mais ampla melhorar o desempenho e a produtividade das pessoas ao longo do tempo, sendo 

assim um sistema de gestão de desempenho e mais além uma maneira de fazer com que a 

organização e o indivíduo vejam o quanto ele é valioso no seu ambiente de trabalho e o quanto 

ele pode ser melhor alcançado. 

 A gestão de desempenho serve para avaliar o desempenho tanto do empregado como da 

organização, analisando sua forma de atuação no passado, no presente e avaliando o que pode 

ser melhorado no futuro, por meio do levantando das necessidades de treinamentos e 



 

 

capacitações. Dessa maneira, Stewart (1998 e Silva (2001) apud Nóbrega, 2009) afirmam que 

os meios de avaliação de desempenho evoluíram de um modo mais unilateral, em que se 

observava os pontos fortes e fracos do subordinado para uma visão mais bilateral, que avalia o 

indivíduo e a organização como um todo, é a chamada avaliação 360º, em que ocorre o processo 

de avaliação do empregado por diversas pessoas, gerentes, subordinados e também por meio da 

opinião do cliente, porém exigem práticas de planejamento, monitoramento e avaliação. 

 

2.2.2.3 Treinamento e Desenvolvimento 

 Os programas de treinamento e desenvolvimento proporcionam a organização um maior 

e melhor acompanhamento da melhoria das capacidades dos colaboradores, de maneira a 

colocá-las em prática no ambiente de trabalho, necessitando de profissionais competentes, que 

conseguem aplicar o que aprenderam nos treinamentos na realização de suas tarefas. 

 No ambiente organizacional existem diferentes formas de realização na melhoria na 

capacitação dos funcionários, para que seja possível o desenvolvimento completo dos 

funcionários e da empresa faz-se necessário um conjunto de ações dentro do contexto: 

treinamento (programas de curto prazo, imediatismo no resultado, preparação para o cargo); 

desenvolvimento de pessoal (programas de curto prazo, resultados imediatos, preparação para 

a carreira); desenvolvimento organizacional (programas de longo prazo, abordagem sistêmica, 

mudança planejada da organização). A palavra treinamento é a capacidade de aprender novas 

habilidades, obter novos conhecimentos, modificar atitudes e comportamentos. Sintetizando, 

treinamento é um ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem 

(ROBBINS, 2002). Dessa forma, os treinamentos incluem o ensino de simples técnicas de 

linguagem e comunicação até métodos de liderança e administração eficazes e úteis no 

ambiente de trabalho 

 

2.2.2.4 Recompensas 

Remuneração é um dos tipos de recompensas existentes nas organizações. De acordo 

com Dutra (2002) recompensas estão associadas a reconhecimento formal por contribuições, 

elogio em público ou não, premiações, viagens, bônus, aumento salarial, Promoções. Ademais 

as políticas de remuneração dentro das organizações precisam ser bem elaboradas para poder 

atrair e reter talentos capacitados e fazer com que queiram se engajar mais na empresa, pois 



 

 

pessoas comprometidas se dedicam mais e produzem com qualidade e buscam sempre 

aperfeiçoar o que fazem.  

Marras (2011) aponta a visão dos recursos humanos com foco estratégico, portanto, faz-

se necessário haver uma mudança de paradigma no processo seletivo, desenvolvimento de 

espelhos, remuneração estratégica, plataforma organizacional, cultura organizacional, 

desenvolvimento organizacional e gerenciamento das mudanças, ou seja, o foco deve estar 

voltado para o desenvolvimento das pessoas, pois este é capaz de fazê-las se engajarem mais 

no trabalho e compreenderem a sua importância no ambiente organizacional. 

 As práticas de recompensa têm sido uma forte aliada no incentivo e no estímulo à maior 

valorização e em consequência ao aumento da motivação dos indivíduos no ambiente de 

trabalho. Oliveira e Superti (2006) expressam que a participação nos lucros e resultados têm o 

objetivo de integrar funcionários à organização, fazendo com que eles sejam agentes 

transformadores e participem das decisões e em recompensa recebam parte dos lucros e 

resultados alcançados.  

  

3 METODOLOGIA 

 A presente pesquisa é de natureza qualitativa, pois pretende levantar informações a 

respeito da percepção dos gestores de empresas a área de consultoria em gestão de pessoas, a 

respeito das contribuições das ações implantadas nas empresas, das dificuldades encontradas e 

os processos que são geralmente desenvolvidos. Neste sentido, na pesquisa qualitativa, os 

pesquisadores estão interessados em compreender fenômenos sociais, focalizando os 

significados construídos pelos sujeitos a partir de suas experiências, fazendo uso de linguagens, 

símbolos e imagens (MERRIAM, 2009; MINAYO, 1993). Dessa forma, a coleta de 

informações foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada com proprietários de 

empresas da área de consultorias em gestão de pessoas.  

A pesquisa quanto aos fins se caracteriza como exploratória e descritiva, pois procura 

relatar e analisar fatos, eventos e acontecimentos, permitindo, dessa forma, um conhecimento 

mais aprofundado a respeito do fenômeno e tema estudado (SAMPIERE; COLLADO; LÚCIO, 

2006). Quanto aos meios trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois levantou-se aspectos 

conceituais e históricos sobre gestão de pessoas e consultoria empresarial. Ademais, se trata de 

uma pesquisa de campo por meio de estudo de caso em 04 consultorias que atuam na área de 



 

 

gestão de pessoas. O estudo de caso de acordo com Cozby (2009), o estudo de caso apresenta 

uma descrição do indivíduo, seja ele, uma pessoa ou um ambiente e, geralmente, é feito quando 

há uma condição particular ou incomum a determinada pessoa ou ambiente, permite obter 

informações sobre condições raras, que não podem ser estudadas de outras maneiras.   

 A presente pesquisa buscou conhecer as contribuições da consultoria em gestão de 

pessoas nas empresas no município de João Pessoa, tanto foram realizadas entrevistas junto aos 

gestores ou proprietárias de empresa de consultorias ou consultores autônomos, que atuam na 

área. A coleta das informações se deu por meio de entrevista semi-estruturada, guiada por 

roteiro de entrevista que auxiliaram a captar as percepções e informações dos entrevistados a 

respeito das contribuições e dificuldades da consultoria em gestão de pessoas, ou seja baseados 

nos objetivos específicos da pesquisa, analisando as seguintes categorias: 

a) As empresas que atuam com consultoria em gestão de pessoas no município de João Pessoa; 

b) As atividades desenvolvidas pelas consultorias em gestão de pessoas; 

c) As dificuldades encontradas para atuar na área de consultoria em gestão de pessoas nas 

organizações; 

d) As contribuições para a organização com atuação da consultoria em gestão de pessoas. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas junto a esses gestores ou consultores. O 

critério de escolha foi a acessibilidade, tendo em vista a dificuldade de ter acesso a algumas 

informações confidenciais das empresas pesquisadas. O critério de acessibilidade foi através 

dos conhecimentos da pesquisadora, pois esta já conhecia alguns dos entrevistados e pode ter 

acesso com mais facilidade às informações necessárias.  

Dessa forma, foram entrevistados consultores que atuam na área de gestão de pessoas e 

possuem vasta experiência como consultores. Neste sentido para ter que fosse possível as 

obtenções das informações foram feitas as gravações das entrevistas, no entanto foi garantido 

o sigilo das informações, resguardamos os nomes dos entrevistados, quando isto foi solicitado, 

no entanto, dois deles informaram que o nome poderia ser divulgado.  

 Os dados foram ordenados de acordo com os objetivos específicos, seguindo a sequência 

das perguntas que foram realizadas aos entrevistados. Levando em consideração que as 

entrevistas foram gravadas e depois transcritas literalmente de acordo com as falas dos 

consultores. Logo após as informações foram alocadas seguindo a sequência dos objetivos 

específicos em que se colocou as opiniões de cada entrevistado. 



 

 

 Ademais, em relação ao tratamento dos dados, as informações foram tratadas por meio 

da técnica da análise do discurso. Para tanto se fez necessário compreender o que significa o 

discurso, que não é simplesmente um pronunciamento, mas, de acordo Pinto (2006), pode ser 

definido como uma forma provisória de fixação de sentidos, algo que dá sentido à realidade.  

Neste sentido, a análise do discurso faz a análise do que está sendo expresso por meio 

da fala e segundo Brawn e Yule (1993, p.1 apud Godoi, 2006, p. 177) consiste num recurso de 

“análise do uso da língua”, com o qual se pode sistematizar as respostas de maneira a se 

debruçar sobre as falas mais representativas, que se repetem nos discursos e que dão sentido, 

para os sujeitos da pesquisa, aos fenômenos que se deseja conhecer. Dessa forma foi feito 

justamente isso, se observou as falas mais representativas do discurso e foi feita a feita análise 

dessas falas e quando necessário foram transcritas literalmente para dar mais veracidade aos 

argumentos apresentados. 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

4.1 CONSULTORIAS EM GESTÃO DE PESSOAS 

 A pesquisa foi realizada no período de 20 de novembro de 2019 a 15 janeiro de 2021 e 

constatou-se que existem x consultorias na área de gestão de pessoas na cidade de João Pessoa, 

a pesquisa foi realizada em sites de busca da internet, as quais atuam com os seguintes serviços: 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, gestão de 

carreira, desenvolvimento de líderes, coach para gerentes. O quadro 1 apresenta a relação de 

consultorias, seu tempo de atuação e os serviços que oferece ao mercado. 

 

Quadro 1 Relação de consultorias, seu tempo de atuação e os serviços que oferece ao mercado 

NOME DA EMPRESA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ABRH – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

RECURSOS HUMANOS 

http://www.abrhpb.com.br 

Realização de congressos na área de gestão de pessoas; 

Aplicação de Cursos e treinamentos na área de Gestão 

de Pessoas. 

AD CONSULTORIA E TREINAMENTO - 

http://www.adconsultoriaeprojetos.com/ 

Estratégias empresariais, Gestão de Pessoas, Operações 

e Logística, Contabilidade e área fiscal. 

CARLOS ERNESTO CONSULTORIA Realiza cursos e treinamentos na área de gestão de 

pessoas, atua na aplicação e melhorias nos processos de 

gestão de pessoas (recrutamento e seleção, treinamento, 

avaliação de desempenho). 

MONICA CONSULTORIA 

http://www.monicaconsultoria.com.br/ 

 

Atua na área de consultoria em gestão em geral: 

avaliação de desempenho, montagem de estrutura 

organizacional, Integração de novos colaboradores, 

http://www.abrhpb.com.br/
http://www.monicaconsultoria.com.br/


 

 

Diagnóstico de clima organizacional, Treinamento e 

desenvolvimento. 

GRUPO MRH 

http://www.mrhgestao.com.br/profissionais/vagas-

disponiveis 

 

Avaliação de desempenho, Pesquisa de Clima 

Organizacional, Montagem de estrutura organizacional, 

Elaboração de Planos de Cargos, carreiras e salários, 

dentre outros. 

ATLANTS GESTÃO DE PESSOAS Atua na área de gestão de empregos, recrutamento e 

seleção de pessoal para o mercado de trabalho. 

PROSPECTIVA CONSULTORIA E AGÊNCIA 

DE EMPREGOS 

Atua na área de gestão de empregos, recrutamento e 

seleção de pessoal para o mercado de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

 Algo que se constatou também é que a maioria das consultorias não atuam 

especificamente, com gestão de pessoas, mas em outras áreas também, aumentando, assim, o 

portfólio da empresa.  A pesquisa foi realizada por meio da busca na internet das empresas que 

atuam na área de consultoria em João Pessoa e logo após foi filtrada para levantar apenas as 

empresas que atuam na área de gestão de pessoas. Dessas empresas foram escolhidas três em 

que foi feita a entrevista com os seus proprietários, a respeito da atuação da empresa no mercado, 

as principais atividades e as dificuldades enfrentadas assim como os benefícios adquiridos pelas 

empresas que contratam os serviços de consultores. 

 

4.2  DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS CONSULTORIAS 

 Em relação às dificuldades encontradas pelas consultorias para atuarem na área de 

gestão de pessoas e conseguirem implantar as ações de melhoria propostas para empresas 

contratantes dizem respeito aos gestores da cúpula, em que se faz necessário ter diretores, 

executivos, gestores que acreditem que a gestão de pessoas pode contribuir para o sucesso da 

empresa. Portanto, essa é uma dificuldade, pois geralmente os gestores priorizam a questão 

financeira e acabam investindo em processos que gerem resultados e lucros a curto prazo. 

Ademais, outro agravante é apresentado pelo entrevistado C01: 

Enquanto que nem sempre os resultados alcançados em gestão de 

pessoas são mensuráveis quantitativamente, muitas vezes os ganhos 

são subjetivos, por exemplo, a melhoria do clima organizacional, como 

por exemplo, aferir que a melhoria do clima teve um impacto direto no 

resultado, como fazer essa correção entre a melhoria do clima e o 

resultado alcançado pela empresa? Não é uma coisa fácil de se 

quantificar, então esse é um grande dificultador, como quantificar, 

como traduzir em números os resultados que o trabalho da gestão de 

pessoas traz para a empresa, entendeu? É, as vezes a gente tem como 

http://www.mrhgestao.com.br/profissionais/vagas-disponiveis
http://www.mrhgestao.com.br/profissionais/vagas-disponiveis


 

 

ter indicadores, por exemplo: a redução do tournover, é um indicador 

que é quantificado, mas nem sempre os indicadores são fáceis de serem 

quantificados em gestão de pessoas. (C01) 

 

 Neste sentido, corroborando com este pensamento, a consultora C02 afirma que a maior 

dificuldade na realização do trabalho de consultoria é por parte de quem contrata os serviços, 

ou seja, o diretor da empresa, o presidente, o gestor, tendo em vista que ele tem bastante 

interesse que ocorram as melhorias. No entanto, não está disposto a mudar padrões antigos de 

gestão e aí é onde entra o fator cultural, ou seja, os aspectos relacionados a gestão, rituais, 

padrões e uma frase que é sempre lembrada: “em time que está ganhando não se mexe”.  

Ele está até disposto a gastar, mas ele não está disposto a mudar, aí ele 

tem muito arraigado a cultura da fundação da empresa muitas vezes e 

ele não abre mão disso. Ele sabe que a empresa dele precisa decolar, 

precisa alavancar negócios, precisa ser competitiva, mas ele não está 

disposto a pagar o preço, não o preço financeiro, o preço da mudança 

dele. Então quer ter esse controle sobre tudo, sobre as pessoas também, 

aí é quando isso ocorre, quando a consultoria provoca essa mudança, 

aí ele não quer nele, mas, assim, as pessoas não mudam se a cultura da 

empresa não muda, é muito difícil essa transição (C02). 

 

Este mesmo pensamento observa-se na fala da entrevistada C03 em que fala que o olhar 

do dono, ou seja, o proprietário da empresa é o que dificulta a mudança, em que apresenta a 

seguinte situação em que foi contratada para fazer um trabalho de consultoria: 

[...] primeiro vamos fazer uma pesquisa de clima, aí ela não sabia o 

que era uma pesquisa de clima, a área dela era a área de saúde. E eu 

tentei mostrar pra ela a importância da gestão de pessoas, da pesquisa 

de clima, tal, aí ela, gostou, entendeu a importância, mas ela olhou e 

disse, mas é isso tudo? Mas como assim isso tudo, quanto é que vale a 

sua equipe está bem organizada, tá entendendo? Então, aí eu falei, ela 

olhou e não respondeu, ai ela disse, não, tudo bem, eu vou verificar, e 

até hoje, se mostrou muito resistente, outros casos eu acho que não, 

seria mais o caso de resistência do gerente em si, por exemplo eu sou 

gestor comercial, então eu digo: pra que gestão de pessoas? Eu estou 

fazendo do meu jeito e está dando certo, então alguns gerentes têm sim 

uma resistência, não entende que é necessário mudar. (C03) 

 

Estes aspectos apontados acabam que limitando o trabalho da consultoria e fazendo com 

que a mesma não atue de forma correta, pois os próprios gestores e/ou proprietários não estão 

abertos a mudança, pois a empresa quer que as pessoas mudem sejam mais criativas, inovadoras, 

mas a mudança na forma como a empresa nasceu, sua cultura, valores, padrões é mais 



 

 

complicado de mudar, quando o gestor não está disposto e isso acaba atrapalhando e até 

impossibilitando o trabalho do gestor.  

Segundo C02, para que seja possível convencer um gestor faz-se necessário apresentar 

dados concretos, indicadores, persuadir, ou seja, tentar convencer de que da forma e que se 

encontra a empresa está tendo prejuízo ou até mais a empresa até está caminhando bem, mas se 

ocorrem as mudanças poderá ficar bem melhor. Porém não é tão fácil convencer e por este 

motivo, algumas empresas acabam parando na metade do caminho. O entrevistado C01 aponta 

que além da dificuldade no nível estratégico, observa-se e têm-se dificuldades também no nível 

tático e operacional, tendo em vista que as pessoas têm receio de sair da sua zona de conforto, 

pois segundo ele:  

[...] as pessoas estão acostumadas a fazerem as coisas de uma 

determinada forma e nem sabem porque que fazem e quando chega que 

vislumbra uma perspectiva de fazer de forma diferente e muitas vezes 

isso significa sair da zona de conforto. Então é preciso quebrar também 

essas resistências (C01). 

 

Neste sentido, esse comodismo impede até mesmo que as pessoas se qualifiquem mais, pois 

segundo C01 “porque se qualificar significa, por exemplo, sair de casa a noite para fazer um 

curso, fazer algo diferente do que faz, da rotina que estão acostumados. E isso as vezes é um 

dificultador”. 

A entrevistada C02 apresenta outro aspecto a este respeito, pois ela durante sua vasta 

experiência observa que a resistência do colaborador vai ocorrer quando ele vê que as ações de 

mudança e de melhoria já foram tentadas implantar, anteriormente, e não deram certo, ou seja, 

já houve mais de duas tentativas de implantar as ações de melhoria e não deram certo. Então, 

as pessoas perdem a confiança de que isso possa ocorrer e, por isso, não corroboram com a 

mudança, dizendo ao consultor de que essas mudanças nunca deram certo e nem vão dar. E 

neste sentido, a culpa não é do consultor e, sim do gestor que não está disposto a mudar. Do 

contrário, a entrevistada C03 aponta que “os colaboradores não têm muita resistência não, até 

porque as pessoas clamam por capacitação, por atenção, na verdade o que eles mais querem é 

uma pessoa para ouvi-los”.   Essa mesma entrevistada argumenta que quando a empresa não 

consegue reter as pessoas que são consideradas “boas” para a empresa, ou seja, têm 

competência e são produtivas, acaba que se tornando mais caro, pois o conjunto de processos 

necessários para manter pessoas tem um custo muito elevado, tendo em vista que é caro admitir, 



 

 

manter e desenvolver e demitir, estando, portanto na contramão do mercado. Neste contexto, o 

trabalho do consultor se torna mais desgastante, pois se faz necessário arrumar o ambiente, 

estruturar os processos e ainda gerir conflitos internos. Porém, quando se questionou a respeito 

da opção de ter jovens gerenciando as empresas ou até mesmo proprietários mais jovens, se 

isso facilita a ação da consultora, a entrevistada respondeu o seguinte: 

Facilita, facilita, porque eles já estão no mundo mais 

tecnológico, aí eles facilitam, e eles têm uma linguagem, eu conheço 

uma empresa não vou citar o nome porque eu nem pedi autorização. O 

gestor é jovem e uma empresa de tecnologia que caminha muito bem 

porque ele sabe qual é a linguagem do jovem e discute com ele na 

minha linguagem, é... desenvolve projeto com eles e eles são super 

entusiasmados com a empresa e ele nem paga bem pra o mercado de 

tecnologia, mas só o fato de envolvê-los e se colocar no meio deles, 

mesmo ele sendo gestor ele conversa na mesma linguagem, aí fica bem 

mais fácil (C02).  

No entanto, quando se questionou o que pode ser capaz de mudar essa mentalidade das 

pessoas e fazer com que elas aceitem melhor as mudanças e colaborem com a implantação das 

ações, a entrevistada C01 argumentou que faz-se necessário “sensibilizar os colaboradores para 

os benefícios que eles também vão obter se integrando ao trabalho. Então essa é uma das 

estratégias. Para cada colaborador de uma forma particular”. 

 A entrevistada C02 mostra que, em muitos casos, a empresa contrata a 

consultoria, a mesma realiza o diagnóstico, mas quando fica sabendo as modificações que tem 

que fazer preferem “engavetar”. Porém existem empresas que valorizam o trabalho do consultor 

e se esforçam para que dê certo, “não é uma regra assim geral não, mas eu diria que é 70 pra 

30, 70 pra não fazer e 30 pra fazer. E até porque ele acha que o consultor é milagreiro, ele vai 

lá e bota uma varinha de condão é um mágico e já transforma a empresa”.  

 Dessa forma, a área de consultoria em gestão de pessoas acaba que ficando mais 

complicada de ser realizada, pois os resultados não são tão palpáveis, nem imediatos. No caso 

de processos, o resultado é mais palpável, mais visível, é mais imediato, tem-se um prazo 

determinado para ver os resultados, diferente da “consultoria em gestão de pessoas, pois isso é 

intangível, imensurável, então é preciso observar que gente não se transforma do dia pra noite”. 

Pois, segundo C02, as pessoas precisam querer mudar, estarem dispostas a buscarem 

conhecimento. 

[...] na verdade quando se fala em gestão de pessoas, o querer ele é a 

bola mestre, se o consultor tocar no querer do outro tudo muda, mas 



 

 

até ele tocar nesse querer ele caminha quilômetros e a empresa não 

entende isso, eu sempre digo, assim, uma pessoa passa nove meses pra 

nascer e ela não nasce, nem antes, nem depois, porque ela, ela não está 

madura, pra transformar uma pessoa é da mesma forma, é preciso de 

maturidade e maturidade não é uma coisa que dá pra uma pessoa, só 

desenvolve quando o outro quer desenvolver. E, então, está aí a 

dificuldade, até a empresa entender isso é muita conversa, é muito 

desgaste pra empresa entender que gente não é como números, que 

você junta, um mais um é igual a dois. 

 

Outro aspecto apontado como dificuldade para atuação do consultor, segundo a 

entrevistada C03 é querer atuar com tudo, ou seja, não ter foco, para tanto é preciso focar em 

uma área específica para atuar de forma adequada. O aspecto cultural também foi apontado pela 

mesma, ou seja, de não querer mudar o que sempre deu certo ou que acha que está dando certo. 

Em que se observa casos reais de empresas, a exemplo de uma grande empresa de calçados, 

que atua há 15 anos no mercado de João Pessoa e nunca foi feito um treinamento com os 

funcionários. 

Neste sentido, para que seja possível o trabalho do consultor faz-se necessário ter muita 

força de vontade e é necessário ter domínio do que se propõe a fazer, ou seja, não fazer qualquer 

coisa e muito menos tudo que aparece, ele precisa saber ter foco e trabalhar com o que realmente 

conhece do contrário, pode sujar seu nome no mercado e até mesmo de outros consultores. Para 

tanto é preciso estudar bastante, se capacitar, participar de eventos, fazer beachmarketing, e, 

principalmente não achar que sabe de tudo. Neste aspecto, observa-se que as empresas têm 

sempre algo que não está de acordo com os padrões e que pode ser melhorado, ou seja, existe 

sim muito mercado a ser explorado, mas o consultor precisa fazer o que realmente sabe fazer e 

quando observar que existe algo que não é de sua competência precisa realizar parcerias, ou 

seja indicar outra pessoa que faça o trabalho ou até mesmo informar que não é de sua 

competência. 

 

4.4 CONTRIBUIÇOES PARA AS ORGANIZAÇÕES COM A ATUAÇÃO DAS 

CONSULTORIAS 

 No que diz respeito às contribuições que as consultorias trazem para as empresas que 

contratam os seus serviços, o entrevistado C01 explanou o seguinte: 

 



 

 

Hoje em dia, é normal dizer que o principalmente patrimônio de uma 

empresa são as pessoas. E por meio das pessoas que as empresas 

alcançam os resultados. Então, hoje, a área de gestão de pessoas, 

dentro das organizações tem que ser vista como algo estratégico, sendo 

estratégico. Os profissionais que atuam nessa área, tanto internamente, 

como consultores externos, contribuindo, assim, para que os objetivos 

e metas das empresas sejam alcançados, porque é por meio das pessoas 

que os objetivos e metas são alcançados (C01, 2021). 

 

A consultora C02 aponta que a consultoria serve para levar conhecimento que muitas 

vezes a empresa não tem se tornando uma contribuição imensurável para a empresa, pois a 

consultoria olha de fora para dentro, observando onde pode ser melhorado e qual conhecimento 

deve melhorar. No entanto, o trabalho da consultoria pode ser frustrante, ou seja, segundo a fala 

da entrevistada: “quando ela vai com muita energia, com muita força, com muita vontade e aí 

chega num ponto que ela não pode mais caminhar. Então tanto perde o consultor, como perde 

a empresa, neste sentido”. 

A entrevistada C02 ainda afirma que os resultados palpáveis com a consultoria são o 

crescimento da produtividade e elevar o nível de satisfação dos colaboradores, pois quando se 

eleva a satisfação das pessoas, elas repassam isso para os clientes atendendo melhor. Esses 

aspectos fazem com que se aumente a competitividade da empresa, assim o ambiente fica mais 

leve, melhora a rotina da organização, alinhando tudo ao planejamento estratégico. Portanto é 

um resultado que pode ser de curto, médio e longo prazo: 

[...] quando o trabalho é na gestão de pessoas ai é onde tá a questão 

de sentir as pessoas renascendo, renovando e aí como é que isso 

acontece? Com o nível de felicidade delas, quando elas sentem isso, aí 

acontece o sentimento de pertencimento e aí ela realmente o 

colaborador veste a camisa, que é o que todas querem. Que ele tenha 

esse sentimento tem que ser de dentro pra fora. Quando isso ocorre, a 

empresa tem aí um potencial na área de gestão de pessoas e isso é o 

mais caro da empresa, não é nada, não é o produto, não é o prédio. 

Porque uma pessoa comprometida não tem preço (C02). 

 

No entanto, ainda se observa gestores que possuem a mente fechada para esses aspectos 

e que acabam achando que “que castigar é a melhor forma, punir, ameaçar é a melhor forma, 

ainda existe esse gestor, infelizmente”. Um dos benefícios apontados pelo entrevistado C01 é 

justamente a profissionalização dos processos da empresa, ou seja, deixar de fazer de forma 

amadora e passar a ter critérios claros, objetivos e padronizados para realização das atividades. 



 

 

[...] passam a ter critérios objetivos, por meio de tecnologia para fazer 

processos de recrutamento e seleção, isso é um dos benefícios, deixam 

de avaliar a avaliação de desempenho apenas pela subjetividade e o 

gerente que tem uma equipe passa a ter instrumentos objetivos para 

registrar as avaliações de desempenho em diversas dimensões. Então 

considero como exatamente isso, sair do amadorismo para o 

profissionalismo, fazendo a profissionalização em todos os processos: 

recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, a empresa passa a 

ter critérios objetivos por indicadores que sinalizam as diversas 

necessidades e passam a ter instrumentos de gerenciamento 

consistentes. 

 

 No que diz respeito a empresa Carlos Ernesto Associados, o diferencial competitivo 

apontado é a credibilidade que não apenas a empresa, pessoa jurídica possui no segmento em 

que atua, mas a própria experiência do proprietário que atua no segmento há mais de 20 anos, 

sendo como consultor interno e consultor autônomo. Dessa forma, essa vasta experiência 

permite que a empresa seja bem vista no mercado e tenha vasta abertura para atuação na área 

de gestão de pessoas.  

Olha, uma das coisas que facilitam a nossa inserção no mercado de 

trabalho é a credibilidade, porque, assim a experiência de grandes 

empresas na área de gestão de pessoas, eu trabalhei no Banco do 

Brasil, nesses 20 anos, atuando na área de gestão de pessoas, trabalhei 

como analista de recursos humanos, assessor e fui gerente de gestão 

de pessoas. Então essa trajetória, além da qualificação externa e a 

especialização na área de recursos humanos, com atuação em São 

Paulo e Brasília. Fiz mestrado em administração, além dessa 

experiência acadêmica tem a experiência prática e isso é o diferencial 

que dá credibilidade da empresa no mercado. É me credenciei também 

como consultor do Sebrae, assim como a empresa também é 

consultoria credenciada pelo Sebrae e o fato também de ter um vínculo 

acadêmico que traz um diferenciado, apresentado com o conhecimento 

teórico e prático. (C01) 

 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente artigo buscou investigar a contribuição da atuação de consultorias em gestão 

de pessoas em organizações na cidade de João Pessoa-PB. Diante da pesquisa realizada foi 

possível constatar que existem em média X empresas que atuam na área de consultoria na área 

de gestão de pessoas, dentre as quais, poucas atuam realmente atuam especificamente nesta 

área, as demais oferecem um portfólio maior de atuação. 



 

 

 Dessa forma constatou-se que as contribuições advindas para as empresas com a atuação 

de consultoria na área de gestão de pessoas é que essas empresas passam a ter uma maior 

conscientização da importância da gestão de pessoas bem realizada dentro das empresas, 

passando a mudar sua postura para com seus colaboradores e atribuindo mais benefícios, por 

meio da melhoria da remuneração, das condições de trabalho e, principalmente da valorização 

das pessoas e reconhecendo os bons profissionais. Ademais, as empresas começam a adotar 

processos padronizados e formais nas atividades do dia a dia. 

No entanto, nem todas as empresas que contratam uma consultoria, realmente aplicam 

as orientações as quais são realizadas, principalmente porque exigem muitas mudanças em 

termos estruturais e culturais e nem todos os gestores ou donos de empresas estão dispostos a 

isso. Outro agravante são os investimentos a serem realizados, pois muitas vezes exigem 

investimentos altos e muitas vezes as prioridades são. 

 Diante disso, as dificuldades apontadas pelos consultores da área de gestão de pessoas 

é que primeiro precisam convencer os donos das empresas, pois são eles que liberam os valores 

a serem investidos nas mudanças, além do mais para que as mudanças ocorram a cúpula precisa 

fazer as devidas deliberações e dar autonomia e abertura para que os gestores possam tomar 

decisões. Ademais, os próprios colaboradores são resistentes às mudanças, seja por medo de 

perderem algo ou de terem que fazer algo que exija mais esforço ou conhecimento ou até mesmo 

o receio de ser demitido, sendo muitas vezes um dos fatores que impedem a implantação de 

políticas adequadas de gestão de pessoas que podem favorecer ambas as partes. 

 A respeito das sugestões de novas pesquisas, sugere-se ampliar a pesquisa a empresa de 

todo Estado da Paraíba, assim como, fazer a pesquisa com as empresas que contratam 

consultorias na área de gestão de pessoas, com o intuito de verificar os reais benefícios 

alcançados com a contratação desse tipo de consultoria. 
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