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ANEXOS DAS ENTREVISTAS 

Para garantir o sigilo quanto às opiniões aqui registradas, identificaremos as empresas 

pesquisadas da seguinte forma: Empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4 e empresa 5. 

Utilizamos o mesmo procedimento com relação as entrevistas realizadas com os grupos, 

identificados por Grupo I; 2; 3; 4 e 5, correspondendo respectivamente à empresa de mesmo 

número. 

À título de tomar mais clara as entrevistas, os diálogos foram caracterizados por letras da 

seguinte forma: nas entrevistas com o gestor de RH, que representam a empresa, as falas 

foram identificadas por "R" quando se tratava de apenas uma pessoa ou A e B em um caso em 

que foram duas pessoas que responderam como representante da empresa. Com relação as 

entrevistas em grupo, as falas dos participantes foram identificadas por letras tais como: A, B, 

C, D, E, F ou G. 

Já, as perguntas e/ou pontuações da pesquisadora foram identificadas pela letra P. 

Também para garantir a discrição quanto as informações, todos os nomes de pessoas citadas 

são fictícios, como também procurou-se não citar diretamente os segmentos ou empresas do 

grupo. 
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EMPRESA l 

Entrevistado: Diretor de Recursos Humanos. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 1: 

Identificar fatores desencadeadores e os objetivos visados com a introdução do 

Modelo de Consultoria Interna. 

P: Quando e Por que a empresa decidiu introduzir o modelo de consultoria interna? 

R: Quando se pensou em introduzir consultoria interna, foi um ano em que a empresa 

teve um dos seus piores desempenhos. Internamente haviam recursos e tecnologia para que a 

instituição pudesse estar melhor posicionada, entretanto ainda não havia por parte do grupo 

diretivo, uma visão clara de negócios e de mercado. 

P: Quais os fatos relevantes que circundaram a decisão da implantação da estrutura de 

consultoria interna? 

R: Coincidiu com a minha entrada como diretor de RH e também com a intenção da 

instituição em reverter seu resultado financeiro e de se tomar uma empresa de referência. 

Houve uma mudança na estrutura da organização que por sua vez também desencadeou uma 

mudança no quadro de pessoas de RH, visando formar uma equipe potencial para se tomarem 

consultores internos. 

Pretendíamos agilizar mais os processos em RH com objetivo de dar respostas rápidas 

e consistentes aos clientes. A estrutura era departamentalizada e as pessoas muito voltadas 

para o seu "campinho" 

Na área de RH havia o medo de perder a posição. Cada um era dono do seu campinho 

e as coisas não eram divididas. Além da haver o despreparo da equipe. 



5 

Tínhamos na área, um gerente, chefias. analistas e auxiliares. Hoje só existe diretoria e 

consultores. Antes tinha-se onde depositar os problemas: nas chefias, nas gerências, etc. No 

momento que diminuiu somos nós mesmos que temos que administrar. 

P: O que a empresa já conhecia sobre o assunto e sobre a experiências práticas neste 

campo? 

R: O que eu entendia sobre o assunto, era um pouco de leitura, um pouco de ouvir falar. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 2: 

Identificar e descrever as estratégias para implementar o Modelo de Consultoria 

Interna utilizados pelas Organizações. 

P: O modelo adotado, fo i baseado em algum referencial teórico ou prático já conhecido? 

Como vocês desenvolveram este projeto: internamente ou com apoio externo ? 

R: Nós não tivemos uma base de estudo. Estamos aprendendo muito com este tipo de 

trabalho. De certa forma estamos com um tino bom, temos mais responsabilidades, mais 

críticas com relação às coisas que estamos tocando. 

P: Quanto tempo levou para que o Modelo fosse implantado? 

R: Meu timing era ter tudo pronto no meio do ano (96), mas em função de coisas que 

estão acontecendo, isso não ocorreu. Seleção. treinamento e salários, uma vez estruturados, 

permitirá que o pessoal vá tranqüilo para linha de frente, mas isso não vai eliminar 

dificuldades, idéias, tecnologias. 
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Estamos pensando de que tudo isso possa ser iniciado em março de 97, quando os 

sistemas forem implantados. Da onde eu tirei isso? Dentro da visão de integrar o consultor a 

uma área de maior afinidade. Não sei se essa é a melhor forma, vamos ter que avaliar melhor. 

Nós não conseguimos equilibrar, em função de demandas e da estrutura não estar 

organizada, e nós só nos apercebemos disso em março e abril quando estruturamos reuniões 

para resolver o problema dos sistemas. Houve uma redistribuição onde uma consultora 

passou a cuidar de treinamento, desenvolvimento e seleção. Outros dois cuidam de 

remuneração e um outro. nesse período está em desenvolvimento e cuida das rotinas de 

pessoal. 

Eu tenho o hábito de conversar com eles individualmente, no mínimo duas vezes por 

semana e então faço um acompanhamento de como eles estão se saindo. 

P: Quais as etapas que foram desenvolvidas para a implementação do Modelo? 

R: Abrimos as alas, definimos que os papéis seriam de trabalhar junto às áreas com 

transparência, foco no cliente, além de alterar o ritmo. Algumas pessoas não se adaptaram e 

não ficaram. Eu particularmente , tinha medo de, ao modificar isso, não ter condições de 

atender à demanda. 

Uma parte disso aconteceu. Nós terceirizamos para poder dar suporte para a equipe de 

RH. Houve muito medo em relação aos terceiros, que aparecia em forma de queixas. 

Reduzimos o quadro, ficamos com quem tinha perfil mais próximo do que 

imaginávamos, treinamos alguns deles e distribuímos os consultores para atender áreas 

específicas. 

Também tivemos problemas da Instituição entender isso, por ser a hierarquia muito 

forte. A lém disso, pensava-se que essa estrutura sairia mais cara e a projeção de custo mostrou 

que não. 

Antes nós tínhamos pessoas com muito domínio do seu campo, mas não integrado às 

coisas da empresa e até questionando o por que dessas mudanças. 
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P: Fez parte da estratégia, preparar os clientes internos para entenderem o papel da 

consultoria interna? Como foram preparados? 

R: Não, não fizemos. 

P: Em que área se deu inicio a implantação deste modelo? 

R: O trabalho iniciou só em RH , embora tenhamos uma pessoa que entrou na área de 

informática que já foi selecionada dentro desse perfil. 

P: Em algum momento da operacionalização da estratégica, a empresa avaliou a 

percepção dos consultores internos envolvidos nesta mudança? qual foi o resultado? 

R: Da parte da empresa havia o receio de perder know how e perder gente, porque antes 

havia 3 auxiliares, por exemplo, e agora não vai haver nenhum. 

Perguntas e Respostas referentes ao OBJETIVO 3: 

Identificar e descrever como vem se caracterizando a atividade de C. l. 

P: Como é caracterizado o cargo do Consultor Interno na estrutura organizacional? 

R: A consultoria Interna funciona como um cargo técnico e dentro desse cargo esperamos 

que sejam educadores dos gestores . 

P: Como a empresa define a atividade de consultoria interna e qual seu objetivo e o 

papel do consultor interno? 
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R: Na minha visão, os gestores devem estar mais na linha de frente e não na operação e os 

consultores devem participar deste processo para ter clareza, entendimento e ajudar a empresa 

a chegar Já, e realmente dar a sua contribuição. Nós não chegamos lá, ainda. 

P: Como se caracteriza a natureza da atividade do consultor interno em relação a suas 

tarefas? (ex. : atuam por projeto, por tarefa, por cliente, por demanda?) 

R: Inicialmente dividimos os consultores por áreas de afinidades e para trabalhar por 

projeto, mas atualmente estão divididos por áreas de conhecimento. Mas a intenção é voltar 

para a prática anterior, assim que os sistemas fo rem implantados. Achamos que por áreas 

cliente cria-se um vínculo maior além do consultor passar a entender mais a linguagem e o 

funcionamento da área. 

P: Qual o grau de autonomia que os consultores internos apresentam? 

R: Na relação com o cliente, ele sabe que sempre haverá um coordenador. 

P: Quem são os clientes dos consultores in temos? 

R: São os executivos das áreas. 

P: O Consultor Interno pode recusar um projeto? 

R: Nunca aconteceu. Temos uma forma de trabalho em que se, por acaso, uma situação 

dessas ocorre seja por incapacidade técnica ou interpessoal, nós discutimos na mesa e eu 

intervenho no processo, e procuro resgatar a imagem do Consultor Interno. Isso já ocorreu e o 

grupo se auto protegeu, talvez por eu ter tratado mau o problema. 

Nós construímos essa aprendizagem. Pelo meu esti lo eu costumo tratar isso dentro da 

normalidade, mas se a freqüência aumenta eu intervenho diretamente. 
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P: Isso partindo do cliente, mas se partir do consultor, eles têm autonomia para recusar? 

R: Sim. desde que conversado. A comunicação com os seus clientes e bem informal. 

No início eles estavam com muita dificuldade de trabalhar em grupo. Quando surgia 

um problema. um consultor pegava e o trabalhava sozinho, e os outros ficavam olhando, mas 

tinham receio de entrar no problema porque não o conheciam. Então fomos trabalhando aos 

poucos, juntos. numa única mesa de trabalho. Os processos eram extremamente lentos. porque 

cada um tinha uma forma de trabalhar e uma opinião que demorava até consensar. Então 

conseguimos conversar algumas coisas até que definimos que um consultor se responsabiliza 

pelo projeto e os outros administram no momento que sabem que tem uma contribuição a 

oferecer, e o coordenador do projeto dá o seu ritmo. O que ocorre hoje? Dificilmente eles 

estão sozinhos num projeto, todos estão dando palpites opiniões e todos sabem sobre o 

projeto. 

P: Como se caracteriza o vínculo de relacionamento f uncional com outras áreas? 

R: A relação entre o consultor interno e o cliente , no início, ainda está um pouco bem 

lenta e muito confusa, porque o cliente não conseguiu entender esse processo e nem teve 

tempo para isso. O cliente tratava um assunto com o Consultor Interno que nem sempre tinha 

a resposta, ele então, voltava seguidamente em nossa área. E o cliente via isso como 

morosidade. 

O cliente agora percebe o processo de maneira diferente, entendendo mats e se 

sentindo mais valorizado. Essa é uma percepção minha. Ele sabe que está na mesa está 

resolvendo o problema. 

P: Isto também tem "timing" para ser modificado? 

R: Essa é uma dúvida que eu tenho a nível de estrutura. Com todos os trabalhos em 

andamento, e a necessidade da minha presença nos trabalhos estratégicos em nível de 

diretoria, os Consultores Internos se sentiram isolados. Da forma como está estruturado hoje, 

sinto que precisava ter alguém no meio. Além de RH e Suprimentos, na verdade eu estou 

puxando o planejamento. 
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P: O questionamento teu é se a consultoria interna deve estar no campo j unto às áreas 

clientes se não deveria ter uma variável antes que desse suporte aos consultores? 

R: É, você tem razão, nós só conseguiremos chegar lá como parceiros quando tivermos o 

sistema estruturado, que não precise estar l 00%. Hoje nós passamos insegurança para o nosso 

cliente, porque não temos as respostas, pedimos um tempo aos clientes e nem sempre 

encontramos as respostas. Por exemplo, se eu quero promover alguém, não temos critérios 

claros. Hoje, eu não promovo ... ! Hoje nós estamos com um problema interno por 

inexperiência, por afobação, por necessidade, e que o trabalho de remuneração deve dar parte 

dessas respostas, onde queremos chegar. 

Um Consultor Interno tem urna remuneração de R$ 2.300,00, as mulheres tem R$ 

1. 700,00 e outro consultor novo, tem R$ 1.200,00. A remuneração de mercado é mais 

próxima dos R$ 1.800,00, tem algumas coisas nesse sentido que estão meio confusas. 

P: E como se sentem os consultores internos frente à este quadro? 

R: Eles se sentem desconfortáveis, as vezes eles não entendem, mas aos poucos estamos 

fazendo com que se dêem conta. Mas ao mesmo tempo não é aquele desconforto que 

desmotiva. Eles estão muito identificados com RH como um todo. Nós tratamos esse assunto 

de forma aberta e eu não percebo perda de pique por isso. 

P: E quem avalia o desempenho do consultor interno? 

R: É a área de RH. Nós não temos ainda essa prática de sentarmos com o usuário, para que 

ele avalie o nosso desempenho. É uma coisa que eu estou trabalhando para isso. 

P: E como é realizada esta avaliação? 

R: Essa reunião semanal possibilita avaliação em todos os sentidos: dos projetos e coisas 

nossas da área. O pessoal também avalia. É uma espécie de lavar a roupa e talvez um pouco 

mats. 



li 

P: Além dessa avaliação informal, como vocês jazem a avaliação do resultado do 

consultor para verificar sua contribuição? 

R: Não temos. Isso está misturado aí. 

P: E ainda com relação à relação consultor-cliente, como está lzoje? 

R: Hoje está mais leve, procuro manter informado o Consultor Interno e deixo claro aos 

clientes de que estou acompanhando o trabalho. A minha idéia é que os Consultores Internos 

no futuro nem estejam aqui, na área de RH. Estejam nas áreas clientes absorvendo o ritmo 

deles. Espero que eu possa sair daqui para encontrá-los e não, ter a certeza de que vou 

encontrá-los aqui, no RH. 

Para isso precisamos ter um treinamento estruturado, com um sistema de RH ma1s 

estruturado que permita saber que alguém lá na frente esteja focalizado nos objetivos da 

empresa só que realmente atendendo os usuários. 

A relação ainda é de prestação de serviço. Parceria estamos construindo. Tem um 

ponto que é característica da casa: é respeitar a hierarquia. Eu delegava as atividades para os 

consultores resolverem com os gestores e freqüentemente eles perguntavam aos consultores se 

eu estava a par da situação. Existia uma não confiança tanto nas áreas quanto nos Consultores 

Internos. 

P: Qual é a maior freqüência de intervenção que os Consultor Interno Jazem na 

instituição? 

R: Me explica o que é isso? (perguntando ao entrevistadoR:. 

(após a explanação do entrevistador, o diretor respondeu)/ 

R: Eu vejo que é muito mais para o terciário. Estamos procurando educar nosso cliente. 

Quanto aos planos para o futuro , nesse momento eu poderia responder sobre a expectativa dos 

planos do Diretor de RH, porque a empresa ainda está aprendendo a mexer com isso. Para a 

empresa está bom. 
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Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 4: 

Principais resultados obtidos com a implantação deste Modelo 

P: Quais os principais problemas que vocês encontraram para implementar esta prática? 

R: Hoje o problema é o pessoal de nível médio não estar preparado para introduzi-lo. Se 

eu fosse fazer de novo eu tomaria este cuidado. No sentido dos sistemas como ferramentas e 

a própria equipe. 

Esse projeto foi feito na corrida, o pessoal veio no embalo, acreditando ... E quando a 

coisa começou a funcionar dessa forma ... algumas pessoas começaram a pular fora. 

Nós devemos estar mais dentro da empresa como um todo. O perfil passou a ser mais 

questionador, crítico e participativo. Então as áreas com gerenciamento mais tradicionais 

acabam entrando em conflito, como é o caso da área "X" É que nós fomos para dentro dessa 

área estimulamos através de seleção, treinamento e acompanhamento, aconselhamento, junto 

a equipe para que seja participativa proponham as sugestões, se comprometam com as coisas 

da empresas, clareamos o jogo e deu certo. Um gerente de Rh e de Materiais dando apoio e 

estimulando, nós entendemos que mexemos demais, e hoje temos um conflito. Mas é nessa 

área específica? Sim, usamos o mesmo método em outras áreas exemplo: área financeira e 

estamos percebendo que a própria diretora mudou. É uma relação bem mais madura. Na área 

"X" é mais delicado e entendemos o porque do conflito: porque estamos mexendo com coisas 

muito maiores. 

Nesse período, cerca de quarenta pessoas foram trocadas, sendo que 70% do nível 

gerencial foi modificado. 

Outro ponto é do aspecto empresa. Houve conflitos que poderiam ser minimizados se 

nós estivéssemos melhor preparados no papel de negociadores, no papel de entender o lado do 

cliente e ajustar o nosso ritmo. Outro fo i o puxão da rede, a rede passa e veio muito mais 
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peixe que agente imaginava. Agente queria fazer parceria para te ajudar mas não podíamos 

limpar tanto peixe. Talvez nós tivéssemos superdimensionado nossa capacidade. 

Na área de RH havia o medo de perder a posição. Cada um era dono de seu campinho 

e as coisas não eram divididas. Abrimos as salas, definimos que os papéis seriam de trabalhar 

junto às áreas com transparência, foco no cliente, além de alterar o ritmo. Algumas pessoas 

não se adaptaram e não ficaram. 

Inicialmente eles (consultores internos) estavam extremamente medrosos. Eles 

tentavam, inclusive falar comigo fora da empresa. Hoje, eu já fiz essa pergunta para o grupo e 

eles não querem voltar a trás. Porque, é em função do que você falou no início, eles estão 

deixando de ser especialistas em treinamento para ser especialistas em RH. Quem não mexia 

em seleção está mexendo, e está vendo que é possível. Quem não conhecia remuneração 

também está aprendendo e hoje é um profissional mais completo. Eles estão se animando a 

fazer palestras e apresentações, se sentem mais seguros. (exemplo do G. fazendo apresentação 

para a diretoria). Em alguns casos identificamos necessidades a serem trabalhadas e além de 

fazer treinamento, eu acompanho. O beneficio é o conhecimento, a exposição. 

P: Mas porque que eles não gostariam de voltar à posição anterior? 

R: Porque hoje eles entendem que eles estão muito mais preparados para o mercado, para 

o trabalho que estamos fazendo, e se sentem muito mais participantes, responsáveis e 

percebem que as opiniões deles influenciam decisões da empresa. Sabem que suas opiniões 

tem sido utilizadas pelo comitê diretivo. Eu percebo que esse pessoal tem um conhecimento, 

tem algo a dar. E que eles estão partilhando. 

Eu particularmente, tinha um medo de, ao modificar isso, não ter condições de atender 

à demanda. Uma parte disso aconteceu. Nós terceirizamos para poder dar suporte para a 

equipe de RH e houve muito medo em relação aos terceiros, que aparecia em forma de 

queixas. Da parte da empresa havia o receio de perder Know How e perder gente, porque antes 

havia três auxiliares, por exemplo, e agora não vai haver nenhum. Também tivemos 

problemas da empresa entender isso por ser a hierarquia muito forte, além disso, pensava-se 

que essa estrutura sairia mais cara e a projeção de custo mostrou que não. 
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P: Quais os benefícios que esta atividade trouxe para a Organização? 

R: Nós realmente começamos a atuar dentro da estrutura interna. Nós passamos a 

conhecer melhor as áreas e vice versa. Foi algo muito bom, falta estruturar isso. Hoje a 

Consultoria Interna sente-se muito mais integrada a empresa, entendendo para onde ela vai, e 

porque que ela vai e qual o papel de RH nisso. Antes nós tínhamos um pessoal com muito 

domínio do seu campo. mas não integrado às coisas da empresa e até questionando o porque 

dessas mudanças. Hoje o pessoal entende melhor o porque de trabalhar com treinamento e 

porque que o trabalho com gestores geralmente é mais lento, etc. 

O modelo trouxe mais responsabilidade para o grupo e o grupo como um todo 

percebeu que não adianta um só se destacar, pois isso é besteira. Um procura ajudar ao outro. 

Trouxe mais maturidade. 

P: E o que mudou após o funcionamento do modelo ? 

R: Possibilitou reduzir níveis. Nós tínhamos um gerente, chefias, analistas e auxiliares. 

Hoje só existe diretoria e consultores. Aproximou mais linha e Staff e inicialmente criou 

muito conflito. Antes tinha onde se depositar os problemas, nas chefias, nas gerências e etc. 

No momento que diminuiu somos nós mesmos que temos que administrar. Trouxe mais 

responsabilidade para o grupo. E o grupo como um todo percebeu que não adianta um só se 

destacar, pois isso é uma brecha. Trouxe uma maturidade para o grupo, porque um procura 

ajudar o outro. 

Nos processos, houve algum tipo de mudança. A gente percebe que agilizou, não sei se 

foram simplificados, porque eles nem existiam: eram empíricos e não formalizados, cada caso 

era tratado de uma forma e não existia um padrão. O resultado disso é que criamos todos os 

gestores em rotinas de pessoal e em processos de seleção. 

Quanto a redução de tempo pela estruturação desses processos houve na 

administração de pessoal, com certeza. Na área de seleção não reduziu tempo. Nosso tempo 

de seleção era de quinze dias, hoje está em trinta e cinco dias. Eu sempre coloquei como meta 

que não fosse o tempo e sim a efetividade, ou seja: ao final do ano nossa meta é que 85% das 

pessoas admitidas ainda estejam aqui. Hoje estamos com 95% de efetividade nos três meses, 

89% nos seis meses e 84 ou 74% no ano. Antes era uma coisa louca, os gerentes solicitavam 
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uma pessoa e queriam resposta no dia seguinte. No ano de 94 nós gastamos -+00 mil reais em 

seleção. Usamos um modelo pronto para definir esses valores. 

A consultoria interna aumentou a comunicação e eu diria que hoje estamos no 

caminho de mais estabilidade. Aumentou porque nós achávamos que éramos os donos do 

campinho e não tínhamos muito contato com o usuário . Entre nós no comitê, isso era 

freqüente. O outro ponto é que ao ir a campo levantou-se conflito. No primeiro momento o 

usuário olhando, depois eles traziam alguns de seus problemas, era como se a rede passasse e 

viesse peixe. Isso aflorou conflito entre as áreas, e também havia o despreparo da equipe e que 

estão sendo administrados agora. 

Em relação as demais áreas nós estamos influenciando. A área administrativa 

financeira, por exemplo, era toda departamentalizada. Hoje é o gerente financeiro com a 

equipe. Percebemos que a própria diretoria mudou. É uma relação bem mais madura. A 

gerência de apoio trabalha junto com a gerência administrativa em torno de uma mesa, 

partilhando idéias e projetos. A própria concepção do fayout do trabalho da diretoria partiu 

daqui de RH. Hoje as coisas são mais partilhadas. A área de suprimentos também. As pessoas 

trabalhavam fisicamente distantes. Hoje trabalham juntas e um conhece a atividade do outro. 

P: A prática da consultoria intem a reduziu os gastos com a contratação de consultorias 

externas? 

R: A prática da consultoria interna não reduziu o custo de contratação de consultorias 

externas. Ocorre que a gestão que tinha aqui era uma gestão muito fechada e que atuava muito 

mais se justificando. O mesmo raciocínio pode ser feito com a Consultoria Interna. As 

consultorias externas que tínhamos eram muito operacionais. Então hoje gasta-se mais. 

Até te digo Lidia, nós não temos capacidade de saber o que está acontecendo no 

mundo aí fora, em POA, então eu me utilizo muito de Consultorias Externas porque é um 

bom investimento para rever processos e trazer novas tecnologias. A minha tendência é de 

estar trabalhando sempre com gente ao redor. 
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P: Os objetivos iniciais foram alcançados? 

R: Fazendo uma avaliação geral. o objetivo inicial foi atingido. Tanto é que de início eu 

achava que a cultura não estava preparada para isso, pois era extremamente centralizadora. A 

presidente assinava todas as carteiras. O diretor conferia nome por nome a folha de 

pagamento. Daqui a pouco vem alguém e diz que vamos nos direcionar para os processos e na 

gestão interna, e a inteligência de RH não será voltada para trabalhos operacionais. Fiquei 

com receio que isso fosse entendido como algo pessoal. 

Sim, agora estamos na fase de aprender um pouco mais e afinar. 

P: Que conselhos você daria a uma empresa que queira implantar este Modelo? 

R: Primeiro: faça ! É muito melhor que o sistema tradicional. Quebra a hierarquia e a visão 

segmentada ... 

Segundo: A área de RH tomar a iniciativa de ver como isso funciona, procurando 

identificar não só as perspectivas, mas também onde estão os obstáculos para poder se 

organizar, e, ao se deparar com isso, não bater com a cultura interna da empresa. Exemplo: 

não entrar numa área, levantar problemas sem saber se o gestor está preparado para isso. 

Preparar o RH, as pessoas de RH. 

Uma coisa que para mim é muito clara é a necessidade de ter um sistema. Esse 

primeiro semestre (97) eu estava louco. Abríamos a loja e não tínhamos produto para vender. 

E a equipe demorou um tempo até entender. Aos nos colocarmos do lado de lá, precisamos 

entender que temos que dar uma alternativa ao cliente, não importa se interna ou externa. 

Em relação ao teu trabalho, Lídia, eu entendo e gostaria que num outro momento, 

quando da conclusão do trabalho, umfeedback teu porque agente quer aprender. 
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EMPRESA 1 

Entrevistados: Grupo de quatro consultores internos da área de Recursos Humanos. 

P: - Qual o papel que vocês tem como consultores internos? 

A: Eu acho que a gente tem uma atuação dita como Consultoria, mas efetivamente um 

modelo específico daqui, comparado com a empresa anterior de onde eu vim. Eu acho que 

aquela história anterior, tem mais haver com o que eu acho que seja Consultor daqui, Porque 

no momento, a empresa está precisando de instrumentalização de coisas, que suporte uma 

atuação de Consultor. Dentro daquilo que a gente até imagina que quer exercer, 

profissionalmente na área. Então temos um sistema de Seleção, urna sistemática de trabalhar 

o Treinamento, e urna sistemática de trabalhar a Remuneração. São prioridades que a gente 

colocou, e a gente tem urna atuação diferente aqui, como Consultoria, mas com a cara daquilo 

que a gente quer chegar e atuar mesmo. Eu acho que a gente está numa fase intermediária. 

Então, a gente tem uma atuação como Consultor; Consultor, o que eu entendo? É aquela 

pessoa que está dentro da organização permanentemente, apoiando as decisões, as situações, 

os movimentos das relações com as áreas. Não sei como a empresa poderia se organizar: urna 

área ou um ou um processo, depende como ela se organizar. E a gente tá muito mais hoje, 

um pouco é laboratório, um pouco a gente é consultor, um pouco é projetos. Então, a gente 

não tem urna atuação forte, eu acho, é mais um ponto de vista meu, na consultoria. Uma 

experiência anterior que eu tive, que enfoca essencialmente a Consultora, tinha todo o 

panorama de políticas, processos, projetos, t como funcionar; e facilitava a 

instrumentalização das pessoas, porque que se vivenciava tudo. Tinha urna estrutura . 

C: A empresa , tinha cultura pra trabalhar com Consultoria. 

C: Por isso é que eu estou te dizendo ... É uma evolução ... Entre aquele modelo e esse, a 

gente tá indo pra outro modelo mais de Consultoria, a gente tá numa fase intermediária, eu 

acho, fazendo as duas coisas, vivendo um pouco Consultoria, vivendo um pouco condução de 

projetos. 

B: Sabe, eu comecei a minha vida profissional dentro da área de Recursos Humanos, na 

Empresa X, especificamente num projeto de Cargos e Salários. Me formei num programa de 

Trainee e formatamos assim: dois anos especificamente numa área segmentada, com conceito 

bem delimitado de Cargos e Salários, Treinamento, Recrutamento e Seleção. Aí depois eu fui 
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trabalhar em outra empresa. Quando eu retomei para a empresa X , numa outra função, que 

também era de Cargos e Salários, esse formato tinha mudado um pouco. Não era mais isolado 

numa sala, a tecnologia que estava lá, tecnologia de Recrutamento, Seleção e Treinamento. O 

que acontecia? Tinha umas três grandes áreas segmentadas ainda, e dentro de um projeto por 

exemplo, projeto de Cargos e Salários, eu era o responsável e as outras duas pessoas serviam 

de apoio no projeto. Num projeto de Treinamento, a pessoa de Treinamento era a 

responsável. e os outros dois serviam de apoio, ou seja: era, de uma maneira, um ensaio de 

que as paredes começava a ser derrubadas, apesar do espaço físico que ainda era mesmo, mas 

a forma é que começava a ser provocada uma mudança. Mas existia aquela necessidade de ter 

um especialista, porque tinha que fazer pesquisa, etc . Saindo dessa empresa, fui trabalhar na 

empresa Y, com com formato já totalmente voltado para o cliente interno. A diferença é que 

com essa bagagem de Cargos e Salários, quando eu entrei na Empresa Y, eu tinha um cliente, 

eu tinha que atender uma área comercial, eu tinha um cliente, um Diretor. A minha parcela 

técnica diminuiu diminuiu na medida em que eu tinha que ter ações de Treinamento, de 

Recrutamento e Seleção e, ações de consultoria, é atender o cliente, a necessidade do cliente, 

o que ele está precisando, porque? Porque já estava instrumentalizado, tinha um programa, 

tinha maturidade profissional, carreira, tinha um sistema de Recrutamento e Seleção, já 

montado, tinha um sistema de Treinamento, enfim, um programa de Trainee era um 

programa estruturado, a gente tinha só que operacionalizar. Então, essa é que eu vejo a 

diferença. Todos nós somos consultores, todos nós temos espírito de Consultoria e 

atendimento ao cliente, correto? Isso não tem a menor dúvida Essa tem que ser a tendência 

inclusive de outras áreas. O que eu me questiono, de tudo isso, é qual é a minha parcela de 

execução técnica, e a minha parcela efetivamente de Consultoria, quando tu já teve essa 

experiência, não de pensar tecnicamente, mas da própria execução, entendeu? Por exemplo, 

hoje, uma pesquisa salarial o C se envolver, porque conhece bastante, domina uma pesquisa, 

daqui apouco ele pode contratar alguém de fora para fazer. Durante este período que está 

sendo feito o trabalho, ele está aqui dentro. Porque ele foi contratado por um cliente interno, 

o cliente poderia ter contratado uma empresa externa para fazer uma pesquisa. Então, no meu 

conceito de Consultoria e de atendimento é esse: eu domino, eu tenho conhecimento técnico e 

utilizo isso numa forma de trazer ação. Alguém que execute, eu não posso fazer. É uma 

dificuldade que eu sinto hoje, com o sentimento de ser Consultor, o espírito acho que todos 

nós temos, na prática, eu gostaria de ficar mais no cliente, eu gostaria de trabalhar com o 

cliente. Eu não gostaria de ficar preocupado, de repente, com a execução de um relatório, 

uma tabela, etc. E essa é minha pergunta ... Eu até gostaria de colocar muito forte, que quando 
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agente coloca o enfoque de generalista ou especialista. Eu faço justamente esta discussão: 

até que ponto nós temos que ser generalistas ou especialistas? Onde é que estão os 

especialistas? Tem que ter alguém que realmente entenda daquele assunto? Eu, como 

Consultor, vejo que eu tenho que ser uma pessoa generalista, mas no momento que eu aloco 

recurso para a execução de uma atividade específica ... 

A: Deixa eu colocar uma coisa, eu acho que Consultor tem também papel de levar alguns 

conhecimentos que são meio operacionais, que muitas vezes a gente tenta ficar com eles, por 

exemplo: relatórios, tecnologia de Seleção, como é que foi feita a tecnologia de Seleção, 

aqui? Foi feita uma estrutura, foi terceirizada, inclusive, porque era uma área que RH . A 

gente tem que selecionar? Não? Então, passa pro Gestor, essa tecnologia é do Gestor. O 

modelo que a gente tem do Gestor é isso: ele administra as coisas mais operacionais ou o 

que é possível, tudo onde for possível, ele vai administrar, e a gente vai trabalhar naquilo que 

é .. Eu acho que as organizações pensam e, eu acho que a gente tem o papel de levar isso pra 

mão do Gestor, quem administra aqui é o Gestor: tecnologia de seleção, tecnologia de 

treinamento e tecnologia de remuneração, também, tem que estar na mão do Gestor, 

entendeu? O papel do Consultor é levar isso pra ele e atuar onde ele não consegue. De 

repente na questão mais de pensar atividades de condução de grupos estrategicamente, um 

projeto de remuneração estratégico que diferencia essa empresa nos beneficiando, tendo 

melhores formas de administrar a remuneração de sua equipe, como é que ele pode, 

estrategicamente, se beneficiar disso, na condução do grupo, por exemplo. A gente pode dar 

esse tipo de suporte, mais conceitual, mais estratégico, mais de fortalecer as relações. E 

deixar tanto de atuar naquela questão ... é isso que me incomoda um pouco com relação aos 

projetos , porque tem aquela parte de execução e de operacionalização do projeto de RH. Eu 

não vejo a hora disso aqui estar ok, para que a gente consiga atuar mais no pensamento do 

Gestor, pensando Recursos Humanos com esses instrumentos, então, os gestores não pensam 

muito nisso 

D: Estou me dando conta que estamos falando numa situação ideal, uma situação atual e, 

talvez, a situação que já passou. Eu vejo essa situação ideal, que mesmo que a gente tivesse 

estrutura, por exemplo, que alguém trabalhasse os projetos especificamente. Alguém que 

trabalhasse na parte mais técnica, especializada e o Consultor estivessem mais lá direito, na 

verdade, as pessoas hoje, dentro da empresa estão sendo preparadas através do nosso 

trabalho para que a gente possa exercer esse trabalho. Se a gente fosse direto lá onde a gente 

imagina que seja o ideal, com certeza pensar estratégia, depende de uma etapa de as pessoas 
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terem um entendimento do que a gente está implantando. Porque eu acho que na medida em 

que a gente tá lá fazendo uma entrevista, um plano de desenvolvimento, fazendo esse 

trabalho todo que são ligados a projeto, a gente também está desenvolvendo nas pessoas um 

novo conceito de administração de Recursos Humanos. E, eu acho que isso é papel de 

Consultoria, embora seja uma questão de atuação em projetos, pesquisa, coisa e tal. Não é 

ainda essa parte ideal, mas é uma etapa importante pra gente poder chegar lá e falar mais ou 

menos na mesma linguagem. Então como concepção, eu acho que a gente trabalha como 

consultoria interna. Talvez como atuação, a forma de atuação, não seja ideal ainda, mas eu 

imagino que quando a A ou o B vão fazer a entrevista do perfil, ou do plano de 

Desenvolvimento; ou o C vai falar em questão de promoção, isso é uma forma de pensar 

alternativa de administração junto ao Gestor. E é construi um conceito que a maioria não tem. 

A gente vê pessoas que vem de empresas que já tinham isso desenvolvido, algum Gerente 

que tem isso na cabeça nos nos cobram até . Mas a maioria dos gestores não vivenciaram 

isso, então dificilmente a gente poderia passar por uma atuação de Consultoria Interna, assim 

ideal. Nesse sentido, de estar lá nas áreas, porque a gente iria estar atuando em cima de 

problemas pequenos, quem sabe um conflito, ou uma pessoa que não foi promovida por que 

não teve oportunidade e tal. Já, assim, é novo conceito de promoção, etc, que é uma forma 

de atuar como Consultoria, entendeu? Eu acho que não é da forma como a gente gostaria, 

mas é uma forma de Consultoria. Eu acho que tem mudado bastante a forma desenvolver o 

trabalho nas equipes exatamente com esse trabalho de projeto que a gente tá cuidando. 

C: Tu enxergas então, que estamos um pouco além do que era antes? 

C: Sim. 

C: Por exemplo, antes as pessoas vinham até aqui o RH perguntando o que fazer? Hoje 

eles já vem, pelo menos, com uma ou duas alternativas para ter uma visão de quais é os 

caminhos que eu posso percorrer. 

0: É uma forma concreta de desenvolver-se profissionalmente. Eu acho que eles 

desenvolveram um conceito maior, eu na minha experiência também desenvolvi com B, com 

o A. , outras formas de ver. E aí eu me instrumentalizava também para poder argumentar ao 

Gestor. 

B: E aí eles perguntavam o que quenam fazer, nós dizíamos o que fazer, mas sem 

querendo que eles entendessem porque daquilo. Nós não explicávamos o porque. Eu quero 

demitir um fulano. Nós dizíamos:"me manda ele aqui que eu demito", E hoje, praticamente 
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mudou. Não tudo, como A falou, mas tem um ponto hoje que é um meio termo desse ideal 

aí. Mas já teve um anterior, muito pior, que era praticamente o RH que fazia tudo. 

D: Cada um na sua casinha, no seu feudo. Treinamento é só treinamento. Seleção é só 

para seleção. 

C: Tipo o gestor precisava resolver algum problema, ele tinha que depender de várias 

pessoas, porque as vezes o assunto era com um ou com outro. As vezes não se resolvia 

porque a pessoa estava de férias. 

C: Eu acho assim que existe esses dois lados. Por um lado existe essa transição, eu acho 

que é um papel de Consultoria, de uma forma diferente, como A disse: típica desta empresa. 

Só que eu acho que com isso a gente deixa um gargalo de atendimento interno que é real, que 

as pessoas não tem a nossa orientação, as pessoas de supervisão, gerência e diretoria; mas que 

também já tá andando nessa preparação, já estão começando a atuar de outras formas. 

A: Sabe o que eu percebo, eu acho que dentro desse modelo a gente tem um espaço, pelo 

menos para começar a trabalhar com as cabeças pensantes nesse sentido. Porque a coisa já 

não tá tão parada. Nós temos um grupo de gestores, que parte dele veio com alguma 

tecnologia e já estão cobrando também. Eles estão disseminando, não só através de nós, e a 

gente não tem que ter essa pretensão, a gente é carro-chefe, mas vem outras tecnologias 

através de outras pessoas. Então eles também estão difundindo formas mais flexíveis de 

pensar e de ajustar, e desde já eu percebo que a gente teria um espaço para percorrer agora: 

uma atuação em cima de pessoas, de gestores com uma mentalidade mais clássica, digamos 

assim, que a gente teria com o reforço. Não é só RH falando; tem gestores que vieram de 

outros ambientes e vivenciaram isso e que referendam o caminho que a gente está mostrando. 

E a Consultoria já, desde agora, deveria estár atuando num nível de supervisão com outros 

técnicos em formas diferentes de atuação, trazendo conceitos de modelo de gestão que a 

gente quer. E a gente não está conseguindo fazer isso agora, porque a gente tem 

envolvimento com outros projetos. Então, a minha angústia, hoje, é que eu percebo que os 

gestores tem uma demanda importante, de pensamento mesmo, de forma de filosofia de 

trabalho, de caminho para a empresa com a responsabilidade. E a gente não está tendo um 

espaço para criar. Então. essa contribuição para mim, como Consultoria, deixa a desejar. Atua 

no que tá pronto. Mas está no meio; tem urna trajetória. Tem algumas coisas que já estão 

prontas. Não é só mais RH como há um ano atrás que era a ponta. Mas RH demonstrar como 

poderia ser montado uma forma diferente de vivenciar as relações de trabalho e vivenciar 
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uma forma diferente de trabalhar. Já existem outro núcleos pensando fortemente nisso, mas 

esse é um momento bem específico que a gente está. 

P: Com base na experiência de vocês, aqui nessa empresa, quais foram ou quais são, 

as estratégias que a instituição utiliza ou utilizou com vocês, para a implantação desse 

modelo? 

A: Eu tenho a história assim de ouvir falar: existia até três anos atrás, uma forma mais 

clássica de atuação, de grupo, de seleção, de treinamento, de remuneração, de Departamento 

Pessoal. Aí chegou o atual diretor de RH e deu o início, digamos assim, de algumas mudança. 

A primeira coisa foi desestruturar a coisa fisica: fazer uma reforma na casa, primeiro. O que 

já é um passo concreto de mudança. Aí, tenho um branco, não sei o que aconteceu, 

certamente aconteceu alguma coisa, mas quando eu cheguei há um ano e meio atrás, houve 

uma outra mudança fisica, no sentido que foi adotada uma mesa de trabalho única para todo 

mundo. E a proposta de mesa única era no sentido de trocar tecnologia, trocar 

acontecimentos, informações e dividir efetivamente uma forma de trabalho, buscando uma 

equipe mesmo . Porque quando tu divide a mesa, tu divide as idéias, tu divide os projetos, 

brigas também, mas que é super legal. Foi super legal porque é a construção do modelo; foi 

jóia. 

C: Guardava-se as coisas nas gavetas, muita papelada! 

A: Olha só, no início, botávamos tudo em cima da mesa, hoje, o excesso de papéis, de 

coisas, começou a dar problemas, são outros ciclos, outros momentos. 

C: Na mesa não tinha divisão nenhuma, nem gaveta, não tinha divisão nenhuma, o 

pessoal fugiu da mesa e foi para o armário. O armário era geometricamente dividido, 

compartimentado. Cada um tinha o seu espaço. 

A: É aquela coisa assim: o quanto preservar o seu espaço como indivíduo dentro de uma 

concepção de trabalho de grupo. Então, essa foi uma sinalização o grupo deu: "olha, essa é a 

minha prateleira". Hoje, o conflito; e esse ajuste fica no espaço da mesa. Tipo: "não invade 

muito, tu já tem espaço aí, de repente tu está esparramada; recolhe um pouco" . Esse tipo de 

coisa assim, que são as formas de ver. Mas eu acho que isso foi a coisa mais marcante, o 

fisico, que deu o início de percebermos que somos uma Consultoria. 
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C: Eu vejo duas mudanças forte, aí, que foi a parte da terceirização e, isso praticamente 

tirou 80% daquela parte do dia-a-dia do Recursos Humanos. Por exemplo, eu estaria hoje, 

sentado na área de pessoal, assinando documentos, ou fazendo folhas de pagamento. A D 

estaria com a sala cheia de pessoas pra atender, pra entrevistar. E isso praticamente reduziu 

em RH, o fluxo de pessoas aqui dentro. O volume de serviço, pra mim foi uma mudança 

muito forte dentro do RH, senão foi a maior, além daquela de ter a mesa. 

B: Eu lembro que conceito de Consultoria quem trouxe foi o nosso diretor. Quando entrei 

há dois anos atrás, justamente eu entrei no lugar de alguém. No momento que começou 

desenhar ele conversou com cada uma das pessoas que estavam dentro, na época, do 

Recursos Humanos. Ele dizia: "olha, a estrutura vai ser essa, a gente vai encaminhar para 

uma Consultoria, compartilhar, não tem área física, mesas separadas, até a sala seria um 

espaço temporário. Foi comentado do esboço, o diretor, falou com cada uma das pessoas e 

elas tiveram opção de escolher: " eu não me enxergo nesse modelo" ou "olha, eu não estou 

entendendo muito bem, mas eu quero tentar ir por esse caminho". Na época em que eu entrei, 

eu já tinha vivenciado isso anteriormente, mas aí acho que entra dentro da estratégia, do 

conceito. Não sei se vocês já tinham vivenciado isso antes, tinham? 

D: Quando surgiu a necessidade das áreas que RH se integrarem, o diretor tinha acabado 

de entrar na empresa. Então ele conversou com a equipe pessoalmente. Eram chefias, de 

dentro daquele setor que eram separados. Era Seleção e Treinamento, Cargos e Salários. 

Então duas chefias, começaram a pensar como desenvolver um conceito único e começaram 

a visitar outras empresas para conhecer. Daí, eu não sei se foi na Riocell ou na Trevo que 

tiveram algum contato, ou se alguém veio aqui e falou sobre isso para essas pessoas. E eles, 

começaram a desenvolver o conceito e a estrutura da área. Então, esse estudo todo ia exigir 

uma mudança muito grande no setor porque a gestão das pessoas dentro da empresa, dentro 

do setor como funcionários da empresa ia ser bem significativa. Não ia significar só o 

número de funcionários, porque aí saia da empresa e poderia ir pra empresa que ia fazer 

terceirização. Poderia ter várias formas, a gente começou a ver outras alternativas, empresas 

fora que trabalhassem dentro da nossa filosofia. Foi difícil de encontrar empresas que 

pudesse terceirizar na forma que a gente está usando a terceirização como uma relação de 

parceria, podendo entrar na empresa, vir aqui, por exemplo. Seleção, a gente pesquisou umas 

cinco empresas e identificou uma ou duas pudesse atuar assim nesse esse sistema de 

parceria. Veio empresas ver o nosso cadastro, vendo a preferências das pessoas. E essa etapa 

toda foi feita com a equipe junto. Eu participei da procura das empresas para terceirização .... 
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Mas houve toda assim uma estruturação conceitual junto com a equipe e de mudança de 

estrutura, e um planejamento de como iria ser implantado essa mudança. Primeiro aqui, 

primeiro ali , depois ali. E foi acontecendo essa mudança. A saída das pessoas, a entrada das 

empresas, a comunicação internamente, que agora pessoal e seleção vai ser feita por uma 

empresa terceirizada. As pessoas vieram aqui perguntavam: " porque terceirizar seleção, 

porque terceirizar fo lha de pagamento". A gente trazia o dono dessa empresa para cá, fazia 

uma reunião, comunicava , explicava. Ficou com aquele medo. As pessoas diziam: "vão 

terceirizar tudo". " a empresa foi vendida para uma multinacional francesa" . Teve boatos de 

que com tanta mudança, que começou por RH, poderia chegar na área de qualquer um. Foi 

bem assim: um tumulto! Até os guardadores de carro comentavam. Era um comentário geral, 

até que as pessoas foram começando a serem preparadas, começaram os novos serviços, 

começou-se a dar algumas dificuldades de entendimento, até pegar rotina da empresa . A 

função tanto na folha de pagamento quanto de seleção, foi todo um processo meio lento. E 

além disso, a nossa equipe também que estava vivenciando uma experiência nova. 

P: - Nesse caso, como é que foi a estratégia de desenvolvimento de vocês? 

D: Está sendo. Internamente, eu vejo bem assim. Primeiro a oportunidade que a gente 

tinha de participar mais da reunião, por exemplo, da Diretoria X , que na época, era uma 

estrutura diferente da de hoje. Se tinha assim, mais uma oportunidade da gente participar, a 

gente era convidada, ou era indicada pelo nosso diretor para participar de algumas ações que 

a gente não participava da forma que a gente gostava. Além de atividades fora, cursos, por 

exemplo: para mim faltava conhecimento de Cargos e Salários, ou de Avaliação e 

Desempenho. Então, vai ser uma coisa que a gente vai precisar, vamos buscar um recursos lá 

fora; visitas, gente fez muitas visitas. E aí começar internamente, mudar a estrutura; trabalhar 

na mesma sala; mudar toda a sala; mudar as paredes, etc. Isso tudo foi mudando o conceito de 

trabalho. Como vocês falaram. Todo mundo foi trabalhar numa sala só. Daqui a pouco não 

tinha mais a minha sala, tinham feito uma sala. Depois eu não tinha mais minha mesa, mas 

uma mesa só para todo mundo. E não tem mais gaveta. Aí vai para o armário, essa coisa que 

eles estavam falando também. Então, foram várias ações que a gente foi mudando, 

internamente a ação, quanto buscando recursos fora através de cursos e visitas, quanto 

internamente na sala de trabalho. 
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P: E agora, o que essa estratégia que usaram, contribuiu para a formação de vocês? 

0: Foi impressionante porque o que eu aprendi sobre forma de atuar diferente, de forma 

de pensar diferente, de ser mais estratégia e não tão atuar tanto no operacional que estava 

ligado a minha atividade, seleção, acompanhamento , que era importante, mas era outro nível. 

Hoje, para mim, mudou até na forma de ver as coisas como profissional. Conhecer e 

conviver com pessoas de outras empresas, como é que estão trabalhando, fo i muito 

importante. 

C: Antes desse processo, eu atuava bem diferente. Com toda mudança, o diretor um dia 

me chamou, eu tava até de férias, e me perguntou se eu tinha a idéia de continuar nisso. Eu 

quis participar. Hoje, o próprio ambiente da mesa, onde reúnem-se os especialista, passa 

muita coisa de conhecimento. Nosso próprio diretor que senta aqui conosco e passa as idéias 

dele, passa o ponto de vista dele. Se eu tivesse, por exemplo, hoje, na área de Pessoal, com 

certeza estava lá ainda fazendo operacional, não tinha expandido. 

D: Então eu acho que o conhecimento, principalmente para mim, foi tanto nestas reuniões 

nas estratégicas, quanto de poder dar respostas mais adequadas para as pessoas que me 

procuravam. Ou senão fazer com que eles buscassem, lá fora. Tiveram momentos que eu 

quase morri, tive que ir para o micro. O dia que A entrou aqui, eu estava tendo ataque 

histérico .. . 

A: E eu bem preocupada, "Chi, pra onde é que eu vim .. " Eu olhava pra minha colega tendo a 

crise ... e achava bem interessante .... Eu não mudei aqui de forma de atuar, foi em outra 

empresa, mas essa mudança para mim, foi muito bem vinda. Eu tinha minha chefe e ela ia 

ser Consultora e eu também. Não sei se teve uma promoção que não foi urna promoção e que 

nem teve configuração de salário. Pra mim foi tranqüilo e ela morria de medo. E, realmente, 

ela tinha urna razão no sentido de que não foi fácil. E na verdade, eu acho que eu entrava 

sempre muito na proposta nova de trabalhar com urna pessoa, não apenas em termos de 

aprendizado, com aquele compromisso de aprender e de dividir. Porque eu acho que 

Consultor aí é que acho que entra esse esquema que o C falou de a pessoa não aceitar, a 

pessoa que é Consultora. Eu acho que ela tem que ter a habilidade de despejar 

conhecimentos, de dividir porque realmente, a forma de atuar, eu acho, para construir um 

pensamento diferente de urna outra pessoa, mostra que existem outras formas de ver as 

mesmas coisas. Eu acho que precisa isso, precisa dividi e sinalizar que existem outras coisas. 

Isso é para mim, particularmente, dividir coisas. Eu sempre tive isso, eu sempre busquei, um 
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jeito muito pessoal. Eu acho que se não fosse assim eu não conseguiria ser um Consultora, 

ou vivenciar um papel. Mas sim, a mudança para mim, foi muito boa, eu acho muito 

estranho, estranho não, interessante, o estágio do João (consultor de projetos), por exemplo, 

para chegar na mesa e dividir conosco. Ele chegava com muita facilidade. Então, pra mim, o 

que fo i difícil é essa questão de não ter um conhecimento mais forte nas relações das pessoas, 

porque eu acho, assim: o que é manifestação de conflito entre as pessoas, o que está sendo 

sinalizado, por exemplo, se fulana ganha mais do que eu, mas é só o salário? Tu dá o salário e 

ela vai colocar a mesma coisa, fulana ainda é mais do que eu. E saber bem tratar esses 

movimentos que são os invisíveis e entender o que as pessoas estão querendo te dizer. Eu 

acho isso muito mais difícil de estes entender, as formas diferentes de trabalhar. Mas essa 

forma de interpretar os movimentos daquele grupo que está naquele lugar, o que está 

acontecendo, etc. Eu atuava muito antes em Seleção e Treinamento mas era uma forma que 

eu tinha mecanicista. Quando tu passa para um modelo mais de Consultoria, tu passa a ver a 

coisa mais holística daquele grupo dentro do movimento da empresa. Acompanhando ou não 

a estratégia de um modelo gestão, ou a estratégia comercial, etc. Então tu começa a ver a 

coisa mais de cima e eu tinha uma grande barreira que foi a de avaliar o que era aquilo 

naquele grupo. Eu acho que para construir, tu precisa entender as relações entre as pessoas. 

Um instrumento; o hardware, digamos assim, nas coisas de produto de RH são sistemas 

informatizados, é a rede micro; está no quiosque do funcionário que vai pegar informação. 

Isso aí tá resolvido; não é mais isso que detém a necessidade de uma estrutura de Recursos 

Humanos dentro da empresa. Eu acho que é outra coisa, que é mais a relação das pessoas; o 

que a pessoa está passando; qual a realidade do indivíduo .. . 

P:- O que contribui para vocês essa estratégia? 

A: Para mim foi isso. De ver as coisas das pessoas. 

B: Eu ia complementar, que eu lembro que, entendido o papel de Consultoria, toda a 

empresa tem que ter esse movimento, não só Recursos Humanos; esse espírito do que é uma 

Consultoria, como o atedimento ao cliente, deve cada vez mais ficar forte na empresa. Tendo 

isso, que foi quando eu entrei , do período de divulgação a definição do perfil e, assistindo 

essas mudanças todas, final de seis meses, lá no mês de julho, eu lembro que eu perguntei pro 

nosso diretor: Fulano, mas qual é o nosso papel aqui? (pergunta errada, pergunta errada!!!) 

Ele me olhou como se quisesse me trucidar, disse assim: "Pô, tu ainda não sabe qual é o teu 
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papel aqui dentro?" E eu parei e disse: "só um pouquinho, o meu papel, o nosso papel era 

entendido, o que eu tava questionando era o seguinte: que momento eu vou me despojar de 

ficar fixo aqui?" Pode entrar em questões como característica pessoal, de opção. E algumas 

pessoas se agarravam nesse operacional para não precisar mudar. Eu sou Consultor só se eu 

tiver lá dentro. Daqui a pouco não precisa nem estar aqui em RH. Posso ter urna cadeira ali, 

sem mesa, nem cadeira fixa ... Essa foi a pergunta e foi entendida. Na realidade, na cabeça do 

nosso diretor, de março a julho estava tudo implantado, os instrumentos funcionando, a 

partir de julho a gente tava liberado pra atender os clientes. E por isso a minha pergunta. 

porque passou julho, passou agosto, e aí, passou um ano e a gente está até hoje. Ou seja: nós 

estamos construindo, entendeu. 

P:- Eu vou focalizar nossa entrevista, porque eu estou percebem/o que vocês estão 

querendo conversar sobre o assunto. 

A: É ... é que nós nunca tínhamos tido ninguém pra nos fazer pensar sobre isso. 

P: Essa estratégia que a empresa utilizou para implantar o modelo e desenvolver vocês, 

foi suficiente para o papel de vocês como consultores? 

A: Eu acho que não. 

B: Eu acho que faltou, uma maior discussão sobre o assunto. A gente nunca fez um 

Fórum para isso. 

A: A gente teve iniciativa, mas tímidas, alguém sinalizou: "olha, não tá legal, nossa 

atuação de equipe de grupo". Sempre pensava na forma de atuar e do papel, e que, depois que 

a gente vive algumas coisas, tu olha para trás, eu acho que a gente poderia ter tomado 

algumas ações e que facilitassem, mas na época em que a gente estava vivenciando. Houve 

um momento que se pensou: "quem sabe vamos trazer a Lídia para falar sobre Consultoria; 

ver qual é o momento que a gente está agora; para onde é que a gente está indo; e isso em 

relação ao todo na organização. No momento que a sugestão foi dada, nós, como grupo, não 

tomamos uma decisão. Uma outra coisa foi que o curso que surgiu, que só tinha em São 

Paulo, e de repente está vindo para cá uma tecnologia que a gente queria e não foi possível a 

gente participar. Era muito cara, eu não sei o que aconteceu. O fato é que não aconteceu. E 

isso foi uma coisa que deu uma guinada. Tipo, no que dá? Se for 30% por cento, tinha que 
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escolher, tinha que priorizar aprofundar numa área de consultoria ou em outra, e aí vem muito 

a expectativa dos clientes: se a gente não tinha resposta, não tinha instrumentalização, ou se 

a gente atua no projeto. Nesse próximo período, até final de 97, com toda essa sistematização 

a gente possa atuar como Consultoria efetivamente. Tinha que priorizar, a gente sabe que para 

todo mundo tem que instrumentalizar, mas sem deixar de atuar como Consultor. Ainda assim, 

poderia quem sabe, ter lido mais livros, mais livros sobre Consultoria. 

B: Talvez pra mim, a contribuição particular, pois já participei de um processo onde o 

modelo era pronto, aqui não. Aqui a gente pensava que o modelo, em seis meses estivesse 

resolvido e não foi assim. A gente começou a fazer parte, a partir de julho, é o que me 

marcou. Alguém deu conceito, a forma de atuação, para que depois daquele mês "x" lá, eu 

tinha que fazer parte, eu sou parte hoje da discussão, de problemas, fatores positivos e 

negativos na construção desse modelo. Eu acho interessante. 

A: Parece uma amiga minha que disse para o namorado: " à partir de tal dia tu tens que 

mudar!" Para aí, não se muda assim, de uma hora para outra. 

B: Eu comecei a questionar o modelo de uma forma mais forte na tentativa de que nós 

construíssemos o nosso modelo. Foi o que a A reforçou: teve um curso, ninguém foi; teve 

um modelo, ninguém foi ; teve a idéia de trazer alguém, ninguém trouxe. A gente, não ajudou 

a construir. .. 

0: Eu acho que se a gente pensar nessa estratégia à curto prazo, dentro da expectativa que 

a gente tem da nossa forma de atuação, ela não foi suficiente. Mas pensando um pouquinho 

mais, hoje, daquela idéia em que a gente em julho, tava realmente atuando 

departarnentalizadamente, e, a partir na nossa atuação nas áreas é que a gente percebeu que 

falta um plano de carreira, faltava um sistema de treinamento, etc. A gente foi atuar com 

projetos exatamente pra alavancar a tecnologia. A gente trocou a tecnologia e não foi aceita 

por algumas áreas. Nesse tempo todo a gente já tava de uma forma mais ou menos boa, 

focalizado o nosso cliente. Talvez não seja a forma que a gente imaginava. Mas, se a gente 

pensar na idéia de dois ou três anos, que é a forma de mudar a atuação de RH, e consolidar o 

novo modelo, eu acho que exatamente agora, é o momento da gente pensar em desenvolver a 

ação em Consultoria como a gente quer. Eu não me sentiria preparada para desenvolver o 

conceito de Consultoria Interna naquela época, já que eu não tinha conhecimentos técnicos 

ou vivência técnica, que é diferente . Por isso se a gente for ver a evolução a médio prazo, eu 

acho que houve estratégia. Talvez pudesse ser mais rápida. 
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A: Eu acho que poderia ser mais rápida, mais eficaz, mais sólida e mais aprofundada. 

Porque eu acho que a gente tem algumas coisas enquanto grupo, enquanto equipe, que ainda 

poderia, se a gente falasse mais sobre Consultoria Interna, serem melhores resolvidas. Na 

verdade a gente construi isso sozinhos, praticamente; o que acho bárbaro. É uma experiência 

profissional muito dificil normalmente. Dificil de acontecer, não dificil de construir. 

Normalmente chega um modelo pronto e vai se mudando aos pouquinhos, Aqui foi assim: " 

vocês estão construindo os papéis de vocês" Por outro lado é aquela coisa, assim: a gente 

poderia ser mais eficiente; ter um ganho maior, enquanto pessoa, enquanto empresa e o 

próprio grupo, se a gente tivesse efetivamente uma ação de procurar um profissional que 

falasse isso, de tem momentos assim . E, normalmente isso ocorreu quando acontecia um 

"H" de alguém. Aí então, "vamos sentar que a coisa não tá boa" . Não sei dos outros 

movimentos, especificamente. Eu acho que poderia ser assim, e fica no ar, pra eu mesma 

responder, por que não fez, então? Esse tipo de coisa, eu acho que poderia ter ocorrido. Foi 

legal, foi ótimo, foi maduro, foi até então .. .. 

P: - E dentro disso que vocês falaram, que resultados esse modelo de consultoria 

interna trouxe para a empresa? 

A: Mudanças de estrutura . 

B: Proximidade nas relações, confiabilidade naquilo que tu tá colocando: é um chefe de 

RH, falando uma coisa que eu estou entendendo, a proximidade , a linguagem. 

A: Olha só, a partir do momento que um gestor está fazendo Seleção, conduzindo os 

rumos de sua equipe, imagina o que já mudou isso! Eu não sei como era ela antes, mas eu 

imagino que isso seja uma mudança de gestão do seu grupo, da sua unidade, colocando outras 

formas de pensamento muito forte .... 

C: Tu consegue ver bem a diferença. consegue ver o . . .. alguns ficavam assustados 

quando a gente falava algumas coisas do tipo: agora o gestor é que vai recrutar, treinar e/ou 

demitir o seu auxiliar. Eles ficavam apavorados pensando se podiam ou não fazer isso. Essa 

mudança foi muito forte, não foi sempre pra frente, as vezes tinha que voltar um pouquinho. 

Três passos pra frente, dois para trás, um pouco mais cinco, volta dois. Se avançou mais, 

mas teve horas que a gente teve que recuar. 



30 

D: Muita coisa por exemplo, usada de RH, como relatórios, os gestores não tinham 

condição de acompanhar e nós ajudávamos a interpretar. Talvez nesse modelo ideal que a 

gente pretende, o nosso papel é até ajudar nesse tipo de entendimento. 

C: Principalmente entende o que é que é deles. Se ele vai montar a equipe, ele que decide se 

querem ficar com o cinco, seis, quatro. A autonomia é deles. 

P:- Que orientações vocês dariam à uma empresa que deseja implantar este modelo? 

C: Não se iludam ! 

A: Ah, eu não sei, vive bem a idéia, sabe porque ela assusta, mas ela é muito positiva e 

construtiva. Se a gente for pensar como nós éramos antes e como nós somos hoje, depois de 

ter vivenciado essa experiência profissional, vemos o quanto nós somos melhores, mais 

unidos. Mas a experiência realmente assusta. Tipo: ah! estou acostumada a atuar assim, é 

super confortável ficar no meu cantinho. De repente, tu muda, tu tem que ir pra cima, pra 

baixo, pros lados, sei lá, é onde o cliente. Então, a primeira coisa é bem legal, eu sinto que 

está a fim, eu vou te ajudar te dar apoio. Na mudança a gente é espelho para todo mundo, 

pros colegas, para a empresa. RH tem que estar sempre mudando. É dificil. É como se todo 

mundo olhasse pra RH e dissesse: " é tranqüilo, não pode sofrer para mudar". Nós somos 

pessoas iguais a qualquer outra. Então, a gente também tem dificuldade de mudar, de não 

querer mudar também, até que a gente se acostume. Eu acho que a empresa que tem 

expectativa de implantar esse modelo não pode ter a pretensão de implantar só em RH. Tem 

que ser uma coisa que envolva toda a organização. Porque não dá, só uma ponta atuar dessa 

jeito, ou então com uma ação limitada com aquela cara de RH só para diminuir pessoas ou 

sei lá o que. Eu acho que só atuar como RH, as pessoas sofrem muito. Tem que ter uma 

sintonia e aí é a vantagem para o negócio, eu acho . 

D: Eu acho uma coisa importante é poder se construir esse conceito em equipe, mudança 

de filosofia, de forma de trabalho, vai ter que abrir mão do teu espaço, vai ter que conquistar 

outros espaços. Envolve mudança de atitudes, de conceitos, de conhecimentos, eu acho que 

é uma coisa que foi positiva, como equipe, talvez não para todos . 

B: Tu tem uma base conceitual no RH, que vai ser adaptada à tua empresa nas questões 

operacionais mas que as vezes acabam ferindo muito no conceito E outra coisa que 

importante é o tempo, Isso realmente não é um produto que tem data marcada , tipo seis 

meses pra acontecer. 
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A: E uma outra coisa, eu acho assim, cada empresa tem a Consultoria que é melhor para 

ela. A filosofia, a forma de atuação, pode ser a mesma para todo mundo, mas a forma de 

atuação tem que ser bem característica, específica daquele grupo. As empresas são diferente. 

as pessoas são diferentes, as expectativas, a trajetória da empresa E eu acho que nisso, a 

Consultoria, especificamente de RH, pelo tem que acompanhar, em função do papel da 

própria área. Eu acho isso muito importante, ir visitar, conhecer outros modelos e o seu 

próprio modelo. 

P: Que mais de sugestões? 

A: Vem falar com a gente, também. 

P: Como é que vocês são avaliados pela contribuição que vocês dão? 

A: Não existe isso. É super informal e, com algumas, umas duas ou três pessoas, a gente 

ia lá, como profissional e eu dizia: " puxa vida! eu quero saber como é que eu estou como 

Consultora, não é como colega, como pessoa". Porque muitas vezes a gente sai daqui e vai 

jantar na casa de uns, sai, vai pro bar, mas não é isso. Ninguém entendeu! Eu perguntava: " 

como é que tu achas que está o meu o trabalho, tá legal? Onde é que eu posso melhorar? E as 

pessoas respondiam: " ah, não, é muito jóia, é bem legal, é super acessível". 

B: Só que não existe esse conceito dentro da empresa. Então, a princípio, o que tu estás 

fazendo é o ideal e talvez não tenham entendido o quanto esse serviço de Consultoria poderia 

ser muito mais explorado. Até a O colocou uma coisa que realmente retrata a fase de 

crescimento que foi no momento que tu pensava que tinha tudo pronto e botou um pézinho lá 

na área, ele veio com tudo, tipo assim: eu preciso disso, está acontecendo isso e aquilo na 

minha área. Isso demandou uma determinada demanda. Num outro momento, quando a gente 

terminar tudo isso, o que vai acontecer? Vão acontecer outras necessidades, outros tipos de 

demanda. 

A: A gente teve movimento das pessoas que nos deram apoio, ou que a gente entrou 

muito forte, e se afastaram. Especificamente eu e a D que fizemos trabalhos na área X. A 

gente vivenciou esse momento do tipo: "aqui quem manda sou eu". Isso não construiu, 

invadiu, ameaçou. E até a gente refletiu na nossa forma de atuar como Consultoria, porque 

eu percebi mais tarde, que a gente estava indo muito forte, não respeitando a velocidade que 
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tinha que ter e se achando a rainha da cocada preta. Então, construir isso junto é que foi 

interessante. Então a gente tem esse retorno, informal. 

D: Eu acho que tem duas formas de avaliação, pensando melhor, uma é a implantação dos 

projetos, que é uma forma de avaliação forte, se a gente perguntar à Diretoria como é que está 

indo o nosso trabalho, eles vão dizes: " olha vocês já fizeram tudo isso, tá ok! Eu acho que a 

forma de implantação dos projetos, da participação das pessoas vendo desses projetos 

acontecerem, eles participaram desde o início, tudo mais, é uma forma de avaliação. que vem 

de uma forma mais informal, mas o cumprimento desses cronogramas, o cumprimento dessas 

metas, a redução na folha de pagamentos, as mudança de horário, de uma proposta, são 

formas de avaliação. Então, nosso trabalho foi mais assim. Informalmente existem esses 

movimentos, ou a indiferença, ou: "olha, gostei, não gostei" , ou a procura bastante o pessoal 

ou agora menos, porque a gente tá mais no projeto. Então estes movimentos informalmente, 

é uma forma de feedback; mas não é aberto, não é estruturado, não é uma coisa que tu senta e 

avalia para que os teus clientes falem abertamente o que eles percebem. 

P: - Nós estamos falando de como é que vocês que vão fazer isso, são avaliados não só 

na contribuição subjetiva mas como que isso traduz, também, no plano de 

desenvolvimento? 

A: A minha angústia, eu acho que é mais a do ano passado. É bem de como é que eu estou 

nesse momento, como profissional, com a minha bagagem profissional, com o que eu estou 

fazendo efetivamente para esta empresa. Também a visão do grupo e, de preferência a visão 

do meu cliente. Eu fui perguntar a dois ou três clientes: " olha como é que eu estou indo?" 

Eu realmente não tive eco. Talvez seja difícil fazer isso. Mas, a questão financeira para o 

nosso grupo, é muito difícil trabalhar. A gente sabe de uma série de problemas e é muito 

difícil de a gente falar em grupos, sobre isso, porque tem um desconforto e tem problemas. 

Então, esse tipo de coisa assim, a gente deixa de lado, o projeto de remuneração vai resolver. 

A gente colocou esse problema na expectativa do projeto, caia bem a resposta! 

B: Acontece que toda a empresa não tem, entendeu? A sua avaliação como profissional é 

o resultado do que está fazendo. 

C: Algumas informações são passadas quando convém a empresa. Tem reuniões e 

distribuição de responsabilidades, às vezes com os Gerente, que são passadas e outras não. 
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As vezes, nós somos cobrados de rescponsabilidades de supervisores, quando convém a 

empresa. As vezes nós não temos a mesma maneira de ser tratado como supervisor. 

P: - Então, para fechar nossa reunião, hoje, depois dessa história que vocês relataram, 

como é que vocês se sentem como consultores internos? 

A: Eu sinto que posso contribuir para esse grupo, com essa empresa, eu acho que ainda 

tenho oportunidades para contribuir bastante, eu tenho muito para aprender, e é um momento 

de oportunidades de aprendizagem importante. A expectativa que eu tenho é de colocar 

pouquinho mais na minha bagagem e atuar, efetivamente, como uma Consultora. Depois de 

ter vivenciar mais é que vou poder contribuir mais ainda para que o desenvolvimento da 

organização. De qualquer forma, isso vem junto com esse momento específico de 

aprendizado, mas eu também sinto, que eu já contribui "prá caramba" na empresa, pode ser 

que algum, a maioria ou todas as pessoas, na sua autoridades, que era a minha expectativa, 

não tenham reconhecido isso, mas eu sei conscientemente, profissionalmente, que eu 

contribui "prá caramba", tanto para o próprio no grupo, quanto para a organização, de 

proporcionar meios de crescimento. Eu tenho, assim, alguns reconhecimentos bem pontuais 

que me são muito valorosos. Algumas coisas que eu reconheço que é o meu papel, por 

exemplo, eu resgatar um profissional que estava saindo, pedindo demissão e que vai 

permanecer na empresa, eu acho que isso é meu papel , não preciso estar fazendo descrição de 

cargo, eu acho que eu tenho a minha listinha interior. A dúvida que eu fico é: será o grupo 

reconhece isso? Como é que eles estão vendo isso? E entra de novo, naquela questão da 

avaliação, que não vem o retomo na profundidade que eu gostaria. Quero colocar que isso é 

mais meu: eu gostaria de ter um retomo mais efetivo, mais periódico, mais sistematizado. 

B: A própria pesquisa de clima é uma forma de avaliação. O que precisa é sistematizar 

estas informações. 

A: Só para colocar a questão anterior, de quanto a ausência de papel de Consultoria 

Interna é ruim Eu não sei se muitas vezes é muito desagradável cutucar assim, como 

estamos fazendo, ou se preciso esperar ter um sistema? Enquanto não há, eu procurei? Se 

não tive resposta, eu procurei direito Também isso é uma coisa que incomoda .. E as outras 

pessoas, que ficaram aqui, quantas delas também estão cansadas de esperar por uma alguma 

coisa que a gente poderia dar na forma de atuar como Consultor para diminuir esse desgaste 

nas relações? Parece falta de respostas .... ! 
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P: - Como é que tu te sente ? 

B: Eu me sinto , efetivamente, deveria estar atuando, devo atuar muito mais com o 

cliente. Eu hoje estou numa posição muito longe do cliente. Uma avaliação que eu fiz, até um 

pouco antes de começar o projeto remuneração, é que tu vai acabando ou se deixando 

envolver com situações, que tu não quer, entendeu, ou tu arranja alguma coisa para ela ... 

Então, eu acho que eu consigo pessoalmente avaliar, que nós temos uma atuação muito mais 

forte com o cliente. E eu acho que isto tem que ser revisto, sem dúvida nenhuma por mais 

que tu tenha a atividade de construção tu tem que ter bastante forte uma atuação com o 

cliente, porque é esse o espírito da Consultoria. 

0: Eu sinto que estou terminando essa etapa do projeto. Parece que está indo mais pro 

lado que eu me sinto mais aliviada. Até agora eu me senti muito sobrecarregada. Eu percebo 

que não consigo dar conta de tudo. Tem coisas que aparece para fazer, no dia-a-dia, que 

alguém tem que resolver. Eu me sinto bastante sobrecarregada. Eu entro através dos 

projetos, e isso tem sido muito bom porque eu estou aprendendo muito, eu estou conhecendo 

clientes que antes eu não tinha contato. Eu tô conseguindo ver de uma forma mais ampla, 

vendo outros lados da empresa. Antes eu não estava direcionada porque a minha área era 

específica. Nesse sentido, eu tive bastante oportunidade de contribuição, mas junto com isso 

eu, que eu estou achando mais importante, tem coisas do dia-a-dia, e eu estou protelando e 

tudo mais. Eu sinto muito nesse sentido. Então, essa transição, que eu acho que está 

começando aí, tem coisas que já estão acontecendo, já estão andando sozinhas. Já me libera 

mais. Outras ainda, estão por fazer, mas eu estou percebendo, o que é esse dois lados .... e 

outra a de poder estar nesses projetos, atuando numa forma mais ampla no sentido de 

conhecer mais as pessoas, ou de atuar com outras pessoas. Isso é muito importante, eu acho 

que daí, também, estou sentindo .necessidade de redirecionar a minha forma de atuação. 

C: Eu acho que essa fase do projeto é mais uma fase. Não vai ficar para sempre, acho 

deve terminar nesse semestre de 97. Acho que a própria área vai se redimensionar, para 

realmente vo ltar a atividade que nós tínhamos antes, que era de Consultoria. Hoje nós temos 

50% da área voltada para Consultoria. Acho que 50% que estão aqui dentro hoje não estão 

atendendo clientes, até porque tem projetos em andamento. Hoje, mudou bastante, os gestores 

conhecem hoje, bastante RH, até a ponto de nos fazer perguntas e de questionar coisas. 

Quanto ao aproveitamento dentro da área, além das expectativas, até pelo grupo que se tem, 
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pelo ambiente que se formou dentro desse Recursos Humanos, eu para mim, 

profissionalmente tem sido importante. As vezes pesa mais até do que outros 

reconhecimentos aí, que a empresa possa nos dar. A fase que eu passei, a evolução que a 

empresa passou, eu passei pelas mesmas, eu passei pela mesma evolução. Esse modelo, por 

exemplo, que a A viveu esse modelo pronto, se nós tivéssemos com o modelo pronto dentro, 

com certeza eu não estaria dentro da empresa. 

Fim. 
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EMPRESA2 

Entrevista realizada com responsável interino da Área de Recursos Humanos. 

Questões e Respostas referentes ao Objetivo 1: 

Identificar fatores desencadeadores e os objetivos visados com a introdução do 

Modelo de Consultoria Interna. 

P: Quando e por que a empresa decidiu introduzir o modelo de consultoria interna? 

R: Eu acho que a questão do por que a empresa decidiu introduzir um modelo de 

consultoria interna eu vou ficar te devendo, porque é urna questão do gestor que implantou 

realmente. 

P: Quais os Jatos relevantes que circundaram a decisão da implantação da estrutura de 

consultoria interna e o que a empresa já conhecia sobre o assunto e sobre a experiências 

práticas neste campo? 

R: Obviamente foi urna questão ou agilidade, modernidade e de um melhor 

aproveitamento do potencial das pessoas e uma otimização de recursos humanos. Eu acho que 

isto está no contexto. Agora, como surgiu realmente, a história, em que momento, quais as 

empresas que foram consultadas é o que não sei. 

Na política antiga de RH, RH era urna área fechada, onde todos os funcionários que 

ingressavam tinham que passar por ali. O que era feito lá, ninguém sabe muito bem. Tinha 

aqueles retornos de seleção, falavam muito em seleção que era uma coisa comum e mais 

prática, e isso não é assim hoje 
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Questões e Respostas referentes ao Objetivo 2: 

Identificar e descrever as estratégias para implementar o Modelo de Consultoria 

Interna utilizados pelas Organizações. 

P: O modelo adotado, foi baseado em algum referencial teórico ou prático já 

conhecido? 

R: Foi baseado num tripé. De atendimento ao cliente, marketing, pessoas, estratégias. 

Então esse tripé que daria qualidade à empresa, processos, pessoas e marketing formariam a 

base do desenvolvimento de pessoas da empresa e a partir daí a otimização dos recursos 

estaria em montar equipes mais dinâmicas, mais amplas, com amplitude maior de atuação e 

com maior autonomia. 

P: A empresa desenvolveu este projeto i11ternamente ou buscou apoio externo ? Que 

tipo de apoio? 

R: Quanto a referenciais teóricos, trouxemos consultorias externas para uma preparação 

dos grupos de trabalho porque a empresa era muito grande e tinha muitos grupos atendendo 

recursos humanos nas diversas empresas, inclusive na matriz. Operamos numa época com 4 

grupos de recursos humanos. Nós contratamos consultorias externas para fazer um 

embasamento teórico da consultoria interna. Uma delas foi Dorsey & Rocha que fez um curso 

de consultoria interna. 

P: Quanto tempo levou para que o Modelo fosse implantado? 

R: Isso faz dois anos e desde 91 que implantamos o modelo. 
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P: Quais as etapas que foram desenvolvidas para a implementação do Modelo e, 

destas etapas, fez parte a preparação dos clientes internos para entenderem o papel da 

consultoria interna? Como foram preparados? 

R: Fizemos diversos outros cursos. Nessa mesma época a gente começou um trabalho de 

gestão muito importante que era o desenvolvimento de gestores em Manage People que é o 

desenvolvimento executivo como forma também ou preparar as chefias para acompanhar o 

desenvolvimento da empresa, até porque a consultoria interna prevê que o gestor de cada área 

é que detém realmente as decisões de recursos humanos. Nós somos apenas consultores, não 

tomamos a decisão. Foi um processo simultâneo de desenvolvimento de gestores etc. Foi em 

função da implantação do modelo de consultoria interna. 

P: Em que área se deu início a implantação deste modelo? 

R: Em Recursos Humanos. 

P) Vocês tem consultores em outras áreas também? 

R: Não com este cargo de consultor, mas já fazendo um trabalho e atendimento ao cliente. 

Por exemplo: no planejamento fi nanceiro, são analistas econômicos financeiros que hoje 

trabalham para o cliente, para dar posição financeira. Eles vão à reuniões, mostram números e 

isto corre em paralelo à uma política da empresa. 

Nós temos no planejamento financeiro o cargo de consultores. Eles são chamados de 

consultores, mas não é um o cargo oficial. 

P: E para estas pessoas, vocês tem um plano de desenvolvimento como tiveram para 

RH? 

R: Não, não temos nada oficial. O que está é para auxiliar o cliente. Ainda que aconteçam 

coisas tipo: este ano nós fizemos um projeto de desenvolvimento que foi implantado pelo 

diretor de processos e ele planejou diversos cursos de formação de pessoas e processos, 
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alguns foram chamados, e participaram pessoas de outras áreas, não apenas consultores de 

RH, e até gestores. Isto está puxando, levando o processo, mas não é nada oficial. 

P: Que tipo de desenvolvimento foi propiciado aos consultores intem os? 

R: Nós buscamos consultoria interna, fizemos alguns cursos e começamos a atuar e fazer 

reuniões constantemente com os grupos de trabalho corporativamente. Este até é um processo 

que hoje está meio defasado. A gente não faz quase reuniões, mas a gente faz pelo menos com 

todo o grupo de recursos humanos da empresa como grupo. Hoje as empresas do "segmento 

X" do nosso grupo estão mais autônomas nas suas atividades. Mas fizemos na época estes 

tipos de cursos, cursos também individual nas diversas áreas de cargos e salários, mas nada 

muito mais do que isso e contratamos novos profissionais. Justamente neste tempo entraram 

caras mais novas isso é importante. 

Buscar um consultor interno no mercado, eu acho assim, a busca deste profissional 

nem sempre se busca um profissional pronto. Eu acho que nós buscamos potenciais, pessoas 

com habilidades dentro da área de RH e que possam se adaptar ao trabalho e a filosofia da 

empresa e a outra prática bastante usada por nós é o trabalho com trainee. O "D" (referindo-se 

à um consultor interno) inclusive foi um trainee . Hoje é um consultor, mas foi um trainee em 

RH. Este ano, em 96, nós estamos novamente com trainee em RH é a melhor forma que se 

adapta. Começa tendo a oportunidade de vivências nas diversas áreas, de acompanhar os 

consultores e se desenvolver dentro da filosofia vigente hoje dentro da empresa. 

Também para complementação dos quadros, muitos profissionais que já eram da 

empresa foram preparados para este processo, mas acontece que com o tempo as pessoas se 

adaptam ou não. Nós tivemos algumas saídas por não adaptação ou por desistir deste tipo de 

trabalho e acabamos renovando nosso quadro 

P: Então quando entra um consultor de RH, ele entra como trainee primeiro, a via de 

acesso é essa ou não necessariamente? 

R: Trainee é um projeto que a empresa tem em todas as áreas: financeira, RH e etc. É 

uma das formas, normalmente, especialmente na "empresa X " (nome de um dos segmentos 
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das empresas do grupo). Temos um trainee de RH, cujo objetivo é se desenvolver dentro da 

consultoria interna. Mas não que seja a prática. O preenchimento de vagas se dá de acordo 

com as necessidades. A "Y" (outra empresa do grupo), recentemente contratou profissionais 

oriundos de outras empresas, até da própria Adubos Trevo. 

P: Então vocês têm um plano de carreira para o consultor? 

R: Não, não temos plano de carreira. Plano de carreira é uma das políticas que a empresa 

aboliu. porque a tornaria muito rígida, segundo o próprio pensamento da empresa e do 

Presidente. O plano de carreira limita muito as pessoas, pois isso implica que você tem que ter 

tanto tempo de casa, você vai passar do cargo A para o B, 1 para o 2, etc, e não é a prática. 

Hoje as pessoas ?????pela contribuição, por mostrar seu desempenho, elas têm oportunidades 

até muito rápidas às vezes ou não. 

Em nenhuma função dentro da empresa as pessoas ficam presas à um plano de 

carreira. 

P) Em algum momento da operacionalização da estratégica, a empresa avaliou a 

percepção dos consultores internos envolvidos nesta mudança? qual foi o resultado? 

R: Não, nunca houve isso. 

Eu acho que a maioria que estão hoje não são os mesmos que estiveram em 91, eu 

acho que alguns estão se adaptando não só ao papel de consultores, mas estão se adaptando a 

esta empresa, que é uma empresa diferente. Eu já trabalhei em outras e posso dizer isso: é uma 

empresa muito diferente. Para trabalhar aqui dentro, você tem que ter uma flexibilidade muito 

grande, o clima é diferente. Eu já trabalhei em banco, as pessoas são diferentes, eu acho que 

isso é um processo natural. Não posso te dizer como as pessoas se sentem em relação aos 

processos anteriores, eu acho que de um modo geral as pessoas gostam de trabalhar nesse 

sistema, sentem-se satisfeitas. 
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Questões e Respostas referentes ao Objetivo 3: 

ldenrificar e descrever como vem se caracterizando a atividade de C/. 

P: Como é caracterizado o cargo do Consultor Interno na estrutura organizacional e 

como a empresa defin e a atividade de consultoria interna e qual seu objetivo? 

R: Eu vejo consultoria interna como ver no processo uma atuação de todos os temas de 

recursos humanos, desenvolvimento de pessoal que estão envolvidos nas áreas com negócios; 

então nós estamos dentro das áreas . Atendendo todas as fases, todas as etapas, todos os 

processos de recursos humanos ou seja: questões ligadas a salários, desenvolvimento de 

pessoal, seleção, formação de pessoal, novos talentos uma coisa que a gente investe bastante 

aqui. sempre buscando formar pessoas. Então é um processo de estar junto ao cliente um 

atendimento interno ao cliente. Eu vejo diferenças entre consultoria interna e talvez a gente 

aborde mas é mais ou menos isso. É um atendimento ao cliente fazendo parte também desta 

estrutura. 

P: A consultoria interna funciona como um centro de geração de resultados ou como 

uma área prestadora de serviços? 

R: Nós temos objetivos firmados no início de cada exercício, fazemos avaliação de 

desempenho formal. Então, junto à gerência, junto ao gestor de Rh são colocados objetivos 

individuais e de grupo, no que diz respeito a turn-over na empresa, aos projetos que serão 

desenvolvidos durante o ano. Este ano nós devemos abordar a formação de novos potenciais 

na área comercial. Este é um objetivo. Em cima destes objetivos cada um é individualmente 

avaliado. Fora o dia-a-dia em que é feito a avaliação subjetiva, nós temos uma avaliação de 

desempenho formal que é metade individual, metade objetivos de equipe. Para os objetivos de 

equipe são feitas inclusive pesquisa junto aos clientes, pesquisa de satisfação dos clientes. É 

uma pesquisa até mais ampla, ela avalia todas as áreas de apoio, área financeira, 

contabilidade, as áreas meio são avaliadas através desta pesquisa. 
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Mas apesar de serem avaliadas as áreas meio de uma maneira geral existem uns fatores 

mensurados que são específicos de RH, dizendo respeito a treinamento, a desenvolvimento. 

Existem fatores , eu estou dizendo que a pesquisa é a mesma, ela serve para as áreas que têm a 

mesma diretoria, mas ela tem os fatores determinados para RH, para financeiro, etc. Isso nos 

dá o retorno de como o cliente está valorizando ou não o trabalho de RH e o que precisa ser 

melhorado. Nós já fizemos nos dois últimos anos esta pesquisa e achamos que foi uma 

excelente maneira de termos um ''feed bac/Ç' das áreas .Porque no dia-a-dia o ''feed bac/Ç' é 

muito individual voltado para aquele consultor que está atendendo o processo: o gestor precisa 

de alguma coisa, chama o consultor. Ele precisa de um apoio, enfim, nem sempre vê a área de 

RH como um todo. É o consultor A, B ou C que está me atendendo. E esta pesquisa trás uma 

visão dos RH dentro da organização do grupo de trabalho. Eu acho que nos deu um ''feed 

bac/Ç' bem mais real, até porque quando é avaliado o consultor tem a personalidade da pessoas 

envolvidas que atende àquela área que tem uma relação de trabalho de muito tempo e, ao 

avaliar os fatores de RH, o atendimento, se houve desenvolvimento, enfim, eu não lembro 

agora os dados da pesquisa, você tem uma avaliação menos subjetiva e sim de processo. 

Menos sujeito a risco. 

P: Porque há dois anos se introduziu uma pesquisa de satisfação do cliente? 

R: Porque é um outro processo da empresa de avaliação do desempenho que tornou 

necessária esta pesquisa, mas que vem de encontro, e acaba dando um ''feed bac/Ç' do próprio 

trabalho de consultoria. Então, as coisas não são estanques neste sentido. 

P: Então, como vocês não trabalham por cliente e sim por demanda, o cliente não 

avalia o consultor e sim a área? 

R: Exatamente! O consultor é avaliado individualmente pelo seu gestor, não pelo 

cliente. A avaliação da equipe de trabalho ( do RH) é que é pelos clientes 
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P: E qual o papel do consultor interno na Organização? 

R: Além do poder de influencia. ele precisa ter jogo de cintura, flexibilidade e jamais ir ao 

cliente com uma posição de autoridade, mando, etc. Ele deve sugerir, mostrar o melhor 

caminho. Eu sempre digo que o consultor tem o papel de instrumentalizar o gestor para que 

ele possa gerir seus recursos. A palavra final sempre é do gestor, aí eu valorizo o consultor. Se 

eu abro caminhos para que ele tenha um bom resultado na área, é maravilhoso. Normalmente 

o gestor não tem tempo entre aspas de cuidar do desenvolvimento dos seus recursos humanos, 

e isso é papel dele, mas se ele não for auxiliado, aj udado ... muitas vezes eles nos pedem coisas 

que nem seria da gente atender, tipo: "me propõe um programa de desenvolvimento de 

pessoal". "Tudo bem, mas eu preciso saber o que você quer, se é treinamento, ou outra coisa" 

Eu não vou dizer se o fulano precisa de treinamento, porque quem sabe isso é o próprio 

gestor. 

Hoje as áreas operacionais até admitem muitas vezes diretamente um funcionários. 

Mas de repente deu um estalo, se eu solicitasse a consultoria; vêem que dá certo os projetos 

que a gente faz, junto ao cliente e começam a dizer: "Você não quer fazer comigo esse 

processo?" Isso aconteceu muito. Pessoas que nunca antes trabalharam com RH, para fazer 

uma seleção de pessoal por exemplo, que hoje recorrem a nossa ajuda e nós vamos 

reeducando eles mas não que isto exista como regra, eu não sei lhe dizer, isso é uma coisa 

meio empírica. 

Essa flexibilidade e essa forma de chegar é que determinam a importância de se 

conhecer o negócio, o produto de cada área, pra você poder atender em seleção, treinamento, 

remuneração. Essa habilidade é muito importante, de saber lidar com a situação e que você 

nunca tem a última palavra. Você sempre. precisa de autorização e aí muitas vezes o consultor 

interno usa deste recurso pra dizer que não tem autonomia, porque assim se defende de ser o 

senso r e você joga pra cima do gestor e fica fora deste jogo de poder. É a melhor coisa. 

P: E os gestores tem clareza do papel do consultor interno? 

R: Eu diria que alguns talvez não entendam até hoje, mas trabalham desta forma. Eu não 

vejo importante neste momento, na forma como nós trabalhamos estar muito claro na cabeça 

do gestor de que este é um consultor que está chegando para me ajudar a resolver um 
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problema. É importante que a área de RH esteja presente, seja entendendo os negócios, seja 

tendo o consultor como colega de trabalho e aí que está o diferencial. Eu não chego apenas no 

momento em que eu tenho que ajudá-lo. A idéia é que a consultoria esteja presente em todos 

os momentos, que conheça essa área profundamente como é que é o fluxo, que ela possa 

sugerir, que ela participe das reuniões de pauta da área. Ela não está lá apenas para resolver 

um problema surgido ou para desenvolver pessoas que precisem de treinamento. Nós 

trabalhamos muito em conjunto com a área, a gente está sabendo o que está acontecendo na 

área e dentro do possível acompanhar as reuniões, os números da área, etc. Se for a área 

comercial, o consultor da área comercial se envolve até no cálculo do prêmio de incentivos, 

enfrm, é nessa linha. 

Então, eu não sei se está claro hoje, se você hoje perguntasse a um gestor: "você tem 

um consultor interno?", não sei se está claro para ele que é diferente de ter um departamento 

de RH. Esta é a minha posição, aliás a algum tempo que a gente não trabalha estes dados. 

P: Vocês usaram uma estratégia para preparar os consultores, agora nem todos os 

gerentes foram preparados. Quanto tempo levou para que o modelo fosse absorvido 

principalmente pelos clientes, que as pessoas entendessem, mesmo? 

R: Nós também não fizemos uma avaliação recente de como está a consultoria interna. 

Adaptou-se o método de trabalho, seguiu-se trabalhando e hoje é mais ou menos normal. 

P) Qual o grau de autonomia que os consultores internos apresentam? 

R: O consultor interno tem autonomia pra mudar os objetivos de um projeto, desde que 

em parceria com o cliente, pois é preciso ver de onde surgiu o projeto. Se for um projeto 

nosso (ex: caras novas) é um projeto de RH com uma consultora da área técnica; então nós é 

que definimos os objetivos e propomos ao cliente e qualquer alteração nós é que propomos, 

desde que vá beneficiar o cliente. Agora, se o cliente tem um projeto pronto e o consultor 

interno vai ajudá-lo, então quem define mudanças neste sentido é o cliente Nos só mudamos 

algo se vai contra as normas da empresa. 
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O consultor não tem poder, nem alçada e nem é proposta que tenha poder decisório. 

até atrapalharia a função. 

Ele não pode alterar um salário dele nem de alguém da área. Isto depende da política 

interna. Ele tem alçada pra definir um treinamento, desde que esteja dentro do orçamento, pra 

aprovar um curso, mas isso vai depender de um diretor. Dentro do orçamento, o consultor 

tem autonomia pra aprovar muita coisa. 

Agora, recusar um projeto é só por questão de competência técnica, isso é, ele não tem 

a competência técnica suficiente para atender o cliente, por exemplo... Até para não 

"queimar" o consultor, para não expor o consultor interno. 

Mas aqui entro da empresa sendo funcionário eu te diria que não se recusa um 

projeto ... é muito difícil. Bom, depende, se for uma proposta de trabalho do cliente que 

tecnicamente é inviável ou que não é produtiva, com argumentos técnicos tudo bem, acho que 

dá para você convencer o cliente de que não é possível fazer ou que não é bom, que não é o 

momento. Aliás, diria que somos muito respeitados nisso. Agora recusar uma proposta de 

trabalho por motivos outros que não interessem ao consultor fazer esse tipo de trabalho e se 

for da sua área, eu diria que não, porque causaria até um problema de relação dentro da 

própria área com o gestor de Recursos Humanos. 

A área não pode recusar. O que para nós consultoria nesse momento é a área, alguém 

da área tem que dominar, tem que saber, tem que ajudar. 

P: Como se caracteriza a natureza da atividade do consultor interno em relação a suas 

tarefas? (ex.: atuam por projeto, por tarefa, por cliente, por demanda?) 

R: Isso depende da equipe, como está montada. Teve épocas em que nós nos dividimos 

por áreas e alternávamos as áreas atendendo nossas empresas do interior, nós nos dividimos 

por cidades e por áreas. Atualmente a gente trabalha por demanda muito mais do que por área, 

embora exista uma pré-definição do que é de quem: eu, atendo área técnica, o "D" atende a 

área comercial, a "C" atende a área administrativa. Na realidade nós conhecemos o trabalho 

um do outro e acabamos atendendo tudo, porque por exemplo, eu este ano fui para São Paulo 

atender ao Projeto "R" (nome de um dos projetos da empresa), então, é claro que as outras 

pessoas atenderam a minha área e além de tudo por demanda, ou seja: existem épocas em que 
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tem mais projetos de desenvolvimento, temos um trabalho de treinamento interessante na área 

de jornalismo e que a maioria das pessoas, mais de uma pessoa ou equipe se envolvem, então 

a gente trabalha muito em equipes. Nós somos atualmente três pessoas na área de consultoria, 

mais as pessoas de apoio que fazem a parte de levantamentos, trabalham os relatórios. Então 

três pessoas para atender , 1.500 funcionários nas diversas áreas, versáteis com onze 

empresas distribuídas no interior e mais agora em São Paulo, 2 empresas. Realmente não dá 

para dividir por áreas, ser rígido neste sentido. Nossos clientes conhecem a área de RH e 

individualmente o consultor interno que é o seu consultor também, mas sabe que o outro 

também ajuda. 

P: Quem são os clientes dos consultores internos? 

R: São os gestores, mas eu não sei se está claro na cabeça de todos os gestores, qual é o 

objetivo de ter urna consultoria interna, o por que desta visão mais ampla, o por que a área 

pode ser reduzida e não é tão burocrática. Porque eles também tem autonomia na gestão deles, 

se eles quiserem contratar alguém direto, passar apenas por urna orientação, ele pode e 

ninguém vai dizer não para ele, porque ele é responsável por um processo é mais ou menos 

assim. 

P: Como se caracteriza o vínculo de relacionamento funcional com outras áreas? 

R: É urna relação de parceria. Porque neste tempo todo eles criaram métodos de trabalho, 

urna filosofia de trabalho, que quase funciona espontaneamente. Por outro lado nós temos 

gestores novos que não acompanharam a implantação e não é cada gestor que chega ou cada 

gerência nova que a gente vai lá pregar que nós somos consultores internos. Nós nos 

apresentamos como consultores internos, começamos um trabalho com a área , porque o 

objetivo principal do consultor é a confiança dos seu cliente. Não existe também definido que 

o cliente precisa me chamar para tudo ou para nada. Ele envolve o consultor quando julga 

necessário. Não existem regras nesse sentido de que tem que passar. Na política antiga de RH, 

RH era urna área fechada onde todos os funcionários que ingressavam tinham que passar por 

ali. O que era feito lá ninguém sabia muito bem. Aí tinha aqueles retornos de seleção, falavam 

muito em seleção que era uma coisa comum e mais prática. E isso não é assim hoje. Hoje as 
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áreas operacionais até admitem muitas vezes diretamente funcionários. Mas de repente deu 

um estalo, se eu solicitasse vêem que dá certo os projetos que a gente faz, junto ao cliente e 

começam a dizer: "Você não quer fazer comigo esse processo?" Isso aconteceu muito, pessoas 

que nunca antes trabalharam com RH, para fazer uma seleção de pessoal por exemplo, que 

hoje recorrem a nossa ajuda e nós vamos reeducando eles mas não que isto exista como regra, 

eu não sei lhe dizer .. .isso é uma coisa meio empírica. 

P: Que tipo de intervenções e modelos são mais praticados pelos consultores na 

empresa? 

R: Como assim? 

P: Quais intervenções são mais praticadas na empresa, intervenções primárias, 

secundárias ou terciárias? 

R: Traduza-me o que você chama de primária, secundária e terciária. 

(A pesquisadora explicou) 

R: Em termos de desenvolvimento de pessoal, e objetivo do Recursos Humanos mais 

importante, nós trabalhamos em uma linha secundária e terciária. A nível de processos 

diários e de coisas que acontecem nas áreas de satisfação de funcionários, de momentos, 

enfim, no dia-a-dia, é muito mais primário porque eu falo de desenvolvimento de pessoal 

porque nós trabalhamos com planejamento, a gente faz orçamento anual, faz planejamento, 

nós montamos projetos curtos para o ano todo, atingindo determinadas populações, níveis 

intermediários de pesquisa, etc. Então, não dá para dizer que só apagamos incêndios. 

Realmente a gente planeja o ano de trabalho até porque temos uma verba para orçar e 

trabalhar dentro dela. 
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Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 4: 

Principais resultados obtidos com a implantação deste Modelo 

P: Quais os principais problemas que vocês encontraram para implementar esta 

prática? 

R: Eu acho que foi uma mudança gradativa e que foi tendo um tempo, e a cobrança 

também não foi imediata. Acho que a coisa correu naturalmente, não sinto que tenha havido 

grandes dificuldades. Também não posso te falar do quadro anterior porque eu entrei 

justamente no processo de implantação e já me adaptei dentro desse novo perfil. 

O perfil da função mudou bastante, mas as pessoas foram se acomodando e se 

adaptando, algumas saíram e outras estão aí até hoje. 

Houve muita ênfase ao novo perfil, foi preciso, nessa época, um perfil mais arrojado, 

um perfil de maior flexibilidade, um perfil de muito mais iniciativa. 

P: Quais os benefícios que esta atividade trouxe para a Organização? 

R: Houve beneficios, sem dúvida. Para a empresa, sem dúvida, e para o profissional de 

Recursos Humanos é um trabalho muito mais gratificante, com muito mais qualificação, com 

um perfil muito mais abrangente, sem dúvida traz mais satisfação 

Eu acho que há muito mais utilidade no Recursos Humanos, mais eficácia nos 

processos que a gente não está aqui apenas como um departamento que só atende aquilo que é 

solicitado, nós estamos dentro das áreas e nesse sentido estamos tendo uma visão muito mais 

ampla da empresa, portanto, com muito mais condições de auxiliar e participar do processo, 

acho que isso é fundamental. A empresa agilizou, evoluiu. Agilizou não só o atendimento 

como a visão muito mais ampla da empresa, proporcionou um trabalho muito mais completo e 

você acaba vivendo o dia-a-dia da área, acaba sugerindo, conhecendo o negócio e podendo 

ajudar muito mais. 
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P: A prática da consultoria interna reduziu os gastos com a contratação de 

consultorias externas? 

R: Não. Nós usamos muito a consultoria externa, até estrategicamente em atividades que 

é muito mais interessante estar o consultor externo envolvido, exatamente, para não expor. 

Eu diria que até treinamento em sala de aula, por exemplo: eu até tenho condições de 

fazer sala de aula, já fiz. Hoje, aqui dentro da empresa eu não faço sala de aula porque acho 

que não seria a mesma coisa do que trazer uma pessoa de fora com conhecimento externo. Eu 

estou envolvida com o dia-a-dia, ou com o gestor ou com o funcionário , porque a gente se 

envolve muito com os funcionários também. É diferente alguém de uma posição de instrutora 

de sala de aula, coisa desse tipo, a não ser cursos simples tipo telefonista, secretária, enfim, 

mas cursos de gestão, por exemplo, não seria a mesma coisa do que trazer alguém de fora. 

P: Quanto a empresa investiu para implantar a consultoria interna? 

R: Eu não tenho a menor idéia. As consultorias são muito caras e realmente se gasta 

bastante. 

P: Que orientações você daria para uma organização que esta pensando em introduzir 

um modelo de consultoria interna? 

R: Em primeiro lugar, a empresa tem que ter muito claro aonde ele quer chegar, qual o 

investimento que ela quer fazer em pessoas, estratégias, onde quer chegar e preparar as 

pessoas para isso, tanto o cliente quanto os consultores, ter objetivos bem definidos de que 

linha ela vai investir. Eu acho que tem toda uma preparação técnica, mais muito mais do que 

isso é a missão da empresa, aonde ela quer chegar, porque ela está fazendo isso, ter muito 

claro isso tudo, e fundamental também é participação da diretoria, não adianta você ter uma 

política de consultoria interna clara muito próxima das áreas se não tem uma política geral na 

empresa de transparência de lidar com as coisas abertamente, a gestão participativa é um 

processo que deve ser paralelo, então é trabalhar feedback, trabalhar de maneira aberta sem 
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nenhum processo muito rígido. Também não se deve deixar de ter fluxos regras de ter 

orientação porque como departamento dentro da empresa o RH continua sendo o RH que dali 

saem as coisas e fluem, eu acho que básico mesmo é a empresa ter claro onde ela quer chegar, 

qual é a política, qual é o tipo de administração que ela quer ter, porque consultoria interna 

adapta-se a administração participativa, fora isso eu acho que fica complicado , porque aí o 

consultor não vai ter campo de atuação e logicamente vai ter pouco chão para andar. Algo 

como o entendimento dos clientes, eu acho que é importante. O entendimento dos clientes é 

urna coisa importante e por isso mesmo eu te falei no início que a gente trabalhou muito e 

trabalha até hoje com logística, com apoio em coisas que não seriam tarefas da área mas que 

nós fazemos como forma de estar próxima. Então nem sempre é claro para o cliente qual é o 

nosso papel, até às vezes o cliente confunde realmente, espera urna atuação diferente da que a 

gente pode dar. E não irei dar a dificuldade do quadro porque com raras exceções de pessoas 

que não se adaptaram e depois daí já é urna cultura dentro da empresa e as pessoas já entram 

nesse ritmo, acho que não temos grandes dificuldades, então, que mais, o fato de ser 

funcionário, estar dentro da empresa diariamente, vivendo todos os problemas da empresa, 

dificulta também o papel da consultoria interna, que ele acaba se misturando com outras 

coisas, acho que basicamente é isso, não tenho agora no momento mais nada. 
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EMPRESA 2 

Entrevistados: Três Consultores Da Área De Recursos Humanos 

P- Qual é o papel que vocês têm aqui na Empresa como Consultores? 

Não o que vocês acham que tem que ser, o que vocês realmente exercem? 

A: O trabalho de consultoria nosso é de que seja de oferecer muito de apoio, de suporte às 

Gestão Suporte, em que sentido? Agente tem, talvez por uma característica do nosso Gerente, 

de trabalhar nesse papel que nos foi passado desde que a gente entrou. Eu principalmente e os 

outros que vêm atrás. Eles conheciam o negócio, em cada uma das áreas: como é que essa 

área trabalha no seu dia-a-dia, quais suas atividades operacionais, quais as pessoas; conheciam 

os resultados na avaliação de cada uma das áreas desses indicadores . Até processos de 

trabalho. E a partir daí a gente conseguia atuar no suporte no desenvolvimento das pessoas e 

desse Gestor de cada uma das áreas. Então a gente trabalha assim: muito próximo dele, com 

objetivo de tentar estar sempre com ele nos momentos importantes dessas áreas: seja ela uma 

reunião, uma decisão de uma mudança de processo, uma recontratação de um efetivo nessa 

área, uma avaliação de desempenho, feedback para esse Gestor da área, como é que a gente 

pode colaborar melhor nisso. Então a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento de 

projetos específicos para as áreas. O consultor aqui não tem uma função de ser o treinador da 

área. A gente contrata terceiros para realizar isso. Agente monta toda a estrutura a partir da 

necessidade desse Gestor , então a gente precisa formar pessoas para trabalhar com tal 

tecnologia ou para trabalhar com tal mercado na área comercial, ou com tal produto na área de 

produções. Então a gente assessora tudo que tem esse projeto Desde contratação dos objetivos 

desse projeto, a parte de estrutura, a seleção de pessoas, os critérios de organização, os 

períodos do ano, Então isso demanda muito do nosso trabalho e para isso você tem que estar 

por dentro da área em si, que vai ter, , o assessoramento dessas pessoas ou suporte, uma área 

de "staff'. 
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P: Suporte ao Gestor, não é? 

A: Ao Gestor. Até por um critério de como são menos pessoas atuando nas áreas, as 

pessoas para atender ao público que nós temos hoje, o que a gente tem hoje agente trabalha 

com suporte ao Gestor. Como o Gestor tem que ser a pessoa de recursos humanos, 

responsável dessa área, pelas pessoas, a gente dá o assessoramento para ele para que possa 

gerenciar isso melhor. 

B: É. Essa instrumentalização do Gestor que é o nosso foco e, com toda as dificuldades 

secundárias, a gente encontra o conhecimento do negócio que é muito importante. Sai aquele 

papel passivo de esperar que as pessoas venham até Recursos Humanos e vai tentar ir o mais 

próximo possível à área, do seu negócio e atuar um pouquinho. 

A: Isso é na rotina. Fazem uma rotina de trabalho que tu tens que estar junto. Então se 

faz muito assim, viagens ao Interior, ida nas outras áreas. A gente está todos os dias nas áreas 

trocando com os Supervisores e com as pessoas, buscando feedback de algumas coisas, 

observando as rotinas de trabalho. Porque não adianta ser Consultor de Recursos Humanos 

sentado lá em sua escrivaninha, esperando. Por que hoje tu cria um mapa mental da tua área e 

fica esperando que ela responda à este mapa, isso não adianta! A cada ano tem processos 

diferentes porque com as novas estratégias o negócio exige movimentações diferentes das 

áreas, serviços de qualidade, novos canais que surgem, muda a nossa rotina aqui da área 

inclusive, as estruturas de poder mudam, muda a pessoa que tinha uma responsabilidade X, 

não tem, está com outra. Como a gente faz para ajudar nesse processo. O que essa pessoa tem 

de carência que a gente pode ajudar a suprir, tanto em termos de treinamento quanto em 

termos de suporte mesmo; poder ajudar a clarear algumas situações. Esse Consultor é uma 

coisa até é meio difícil ser, pois não aquilo que tu pensa, mas aquilo que tu percebe na área. 

P: E não pode acontecer, de, ao se fazer esse tipo de acompanhamento, o próprio 

Gestor repassar à vocês uma responsabilidade que seria dele, por exemplo? 

A: Pode, pode acontecer. A gente ter que ter muito cuidado para não assumir esse papel. 

Trabalhar para que ele assuma. Muitas vezes a gente assume algumas coisas mais como uma 

maneira de dividir ou até de poder perceber o outro lado em termos diferentes, que possa 

agregar o processo dele com essa pessoa. Acontece muitas vezes da gente chamar a pessoa e 

tentar clarear a situação com ela de algumas coisas e poder mostrar para ela o outro lado, que 
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não é o lado dela, mas que é o lado da coisas a respeito daquela situação.E aí, a gente remete 

isso de volta ao Gerente. 

P: Que é uma forma de educar: 

A: É, poder educar, dizer: " olha, eu não vou tomar a decisão, eu não quero nem falar 

com a tua funcionária. Tu vai lá e conversa com ela". Eu como consultor, vou conversar com 

a pessoa, vou trabalhar com ela, essa é uma situação específica mas quem vai tomar a decisão 

és tu como gestor. Isso já aconteceu em relação à uma pessoa e o que fiz foi conversar com 

ela, dizendo sobre a situação e que na visão do gestor ele poderia romper o contrato a qualquer 

momento. Mas isso quem vai resolver é ele com você. Aí vem as desculpas: " ah mas eu não 

tenho tempo de falar com ele, ele está sempre em reunião'' . Eu digo: então faz plantão, sei lá, 

mas senta com para discutir com ele, porque é importante, para o teu o processo de trabalho e 

até pra que se um dia tu tiver que sair da empresa, tua saia numa boa. Eu acho importante 

entender que as pessoas possam entender estes processos porque muitas não entendem e saem 

e lá pelas tantas a gente acaba lembrando destas pessoas e trazendo elas de volta. 

B: É o tipo do processo facilitador. Esse meio de campo. Mas muitas vezes temos que 

escapar de alguma maneira, justamente para dar a responsabilidade final da coisa. Então para 

nós é muito mais interessante que as vezes assumir questões logísticas, treinamento e tal, não 

é papel do Consultor mas tem uma forma de estar junto à área não compromete, pra na hora 

de dizer: "olha esse aqui é teu papel", passar para o Gestor e ajudar a orientar. É o cuidado 

que se deve ter. Hoje já não acontece mais com tanta freqüência, pelo tempo que nós temos 

de atuação já que o Consultor e as pessoas já sabem mais ou menos o papel, mas é um 

cuidado que se deve ter sempre de não assumir o que é do Gestor. 

P: Vamos passar para o próximo tópico. Sobre a implantação desse modelo de 

Consultoria Interna. Quais foram as estratégias que a Empresa utilizou para implantar o 

modelo de Consultoria Intema? 

B: Eu participei praticamente do início da implantação, onde foram contratadas 

consultorias externas para dar um apoio e aí nós já tivemos curso de preparação dentro destes 

aspectos de papel, intervenções e nessa área aí. O grupo foi preparado se discutiu todo o 
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assunto em cada área começou a treinar e desenvolver esse trabalho. Tudo começou mais ou 

menos natural, a partir de um grupo que atuava na centralização da matriz, na época era bem 

mais centralizado do que é hoje, as estratégias de treinamento, desenvolvimento pessoal de 

um determinado segmento. Então, se começou com um grande trabalho de formação de 

gestores com alguns projetos fechados, tipo, desenvolvimento de gestores de nível médio, 

Tentando implantar a empresa uma filosofia de mudanças, não só na área de recursos 

humanos mas mudança de recursos humanos como um todo. Então foi um processo nesta 

linha. A empresa se preocupou e fez um papel diferente na de Recursos Humanos, não mais 

aquela fechadona, o ingresso de pessoas tinham regras que não saía do lugar. Claro que se 

mudou algumas coisas no processo de seleção, muito mais flexível, muito mais divisão de 

responsabilidade com clientes, numa conquista de espaço junto às áreas, tendo uma visão 

macro de recursos humanos em todos os seus subsistemas. Aí começamos a nos preparar, 

conhecer melhor legislação, conhecer aspectos de remuneração não só treinamento e seleção 

como é muito comum. E isso praticamente além do departamento teve esse papel mais 

abrangente, não mais um área específica. O próprio gestor de cargos e salários na época ele 

não fazia mais papel de ser resumir só à estas questões. 

P: Como é que vocês foram treinados, como é que foi treinamento de vocês? 

B: Muito pela indicação do papel. A indicação do meu trabalho em conjunto com as 

Consultoras da área. Eu comecei a fazer um trabalho dentro das áreas que elas trabalhavam, 

eu não tinha urna área específica. E, nesses trabalhos, eu ia observando até o ponto que eu já 

estava com urna maturidade r para assumir uma área específica. Podia ser Consultor. Com o 

Consultor estava saindo, eu assumi uma área mais pesada ..... . 

P: Tu tiveste uma espécie de "Coathing" com as pessoas que já estavam? 

Como é que é essa estratégia de treinamento, desenvolvimento para os 

consultores, o que isso ajudou vocês? 

A: Eu participei desde o início. Era um papel que não conhecido nas empresas . Eu vinha de 

locais onde a área de recursos humanos era departamentalizada, com seleção, treinamentos. 

Eu acho super importante j ustamente ficar atento a esse novo papel. É uma mudança de 

postura e nessa mudança de postura tem que haver um preparo interno e individual. Coisa 

muito pessoal de não ser a " tal" ou não acho muito importante ter na Empresa essa força. É 
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uma coisa que falei a outra vez, não funciona Consultoria Interna se não for de cima para 

baixo, urna mudança também dos gestores, da Direção e isso está acontecendo e facilitou o 

nosso caminho, porque realmente é uma mudança de postura da Direção, Na época o ex

diretor o que coordenava toda a área era Diretor de Recursos Humanos e Administrativo, ele 

queria muito esse novo papel, dentro da empresa. 

P: É importante essa mudança. 

B: Pra empresa foi importante, porque é um processo que pode ocorrer com naturalidade 

a partir de urna preparação dos grupos trabalho. Hoje até acho que nós ternos poucos 

treinamento neste sentido. É muito mais pelo feeling pela descoberta, por nós encontrarmos a 

nossa forma de trabalhar melhor com cada Gestor de formas diferentes. Tem ainda a 

sensibilidade de se sacar até onde você pode , tem uma alçada maior. O Consultor não tem 

poder, ele não decide e o Consultor Interno menos ainda. O externo tem um pouco mais de 

poder no sentido de urna orientação, mas Consultor Interno tem todas aquelas coisas de estar 

dentro da Empresa, cuidar para não se envolver com mais um processo. também com os 

valores. 

P: Então isso é um limitador, não:? 

B: Sim. Por isso que nós mantemos ainda uma Gerência acima dos Consultores. Nós 

temos um Gerente ou de Recursos Humanos ou Administrativo, mas que nos dá suporte, nos 

dá alçada para decisões macro, as decisões que envolvem as mudanças mais drásticas. 

P: No caso de vocês é a Gerência de RH? 

B: Nós estamos mudando a Gerência de RH. Agora nossa nova gerente será "fulana" 

P: Você teve uma estratégia um pouco diferente da estratégia de B, na questão do 

desenvolvimento. O que isso contribuiu para o teu desenvolvimento constante? 

A: Deixa B falar porque é assim. As mudanças de papel da área para Consultoria Interna 

abre a caixa preta que era Recursos Humanos. Tinha pessoas que diziam: "sem a avaliação do 

RH não entra ninguém aqui. Vai lá e faz um teste para ver se tens condições de ser 
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promovido, de ser selecionado". Com a mudança de papel a gente começa a trabalhar com 

uma coisa muito mais sinérgica. A gente dividia a decisão com a área; portanto tu transfere 

para ele as coisas. Tu tens uma questão técnica que pode lá mostrar para ele, a pessoa, e dizer 

olha tem as características importantes, tu podes dar tuas opiniões mesmo que a decisão seja 

dele. Então eu senti esse desengate de poder, o que é uma ferida heróica assim. Tu mexe assim 

em teus brios, e aí eu acho que o psicólogo sofre muito com isso por que por estratégia da 

psicologia manteve isso muito sobre seu poder: os testes, e foi perdendo o compasso dos 

tempos de se abrir para uma função mais generalista, que é o que a gente tem hoje. pessoas 

que estejam dentro do negócio, até todas aquelas funções como remuneração, treinamento, 

seleção, etc. Sem tu ser um especialista numa coisa só. Então tu pára aqui de ser aquele 

Consultor de projeto. Ah! nessa coisa tem que fazer isso! Não, tu tens que estar aberto prá 

discutir sempre. Tu vai ter um conhecimento mais ou menos teórico. A gente estuda muito, a 

gente se lembra das coisas, mas a questão tu transfere para eles gestor. Então tu fica numa 

função diferenciada. Tu dá o suporte mas ao mesmo tempo não decide, e ao mesmo tempo tu 

decide muitas coisas em conjunto e tu escuta muito. Tem que repassar a relação de RH com 

estes setores. Acho que até uma coisa importante de cada um dos consultores: é de 

identificação com a área que está trabalhando e então, cuidar dela como se fossem suas áreas, 

com se fosse parte daquela área. Tem alguns estilos de Consultoria em alguns processos que 

embora trabalhem mais um pouco nessa linha de um Consultor ser da área, então ele se 

reporta tanto ao gestor de RH quanto ao Gestor da área. Aqui não. A gente se reporta ao 

gestor de RH mas está muito dentro das áreas. O gestor de RH é o nosso suporte. 

B: É uma coisa muito política, pela força que tem o Gestor de RH . Pela história do 

próprio Gestor, pela participação desse Gestor que nós tínhamos até então é uma coisa que 

nos facilitou bastante. 

A: Esse papel quando tu tens essa dupla gestão assim, até que ponto tu não vai estar 

tentado a ficar a serviço do que teu cliente quer que tu faça. 

P: Digamos assim, seria uma restrição, uma variável a se pensar quando se estrutura 

uma área de Consultoria Interna. Agora as estratégias de desenvolvimento que vocês 

tiveram foi suficiente para o aprendizado de vocês? 

A: Foi. Isso está caminhando na minha formação. Eu fiz pós-graduação o ano passado, fi z 
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outras coisas em relação a negócios. Em psicologia, uma formação na área humanistica, não 

existe ver negócios e outras coisas também. E agora a gente está exercitando ser coaching pela 

primeira vez. Tem uma pessoa que está entrando para nossa área de RH . Eu ajudei a fazer a 

seleção, e agora estou no papel de ajudar na cristalização do papel dela como Consultora. 

Ela está preparada para isso. Estou tentando fazer da melhor maneira . Pra tu colocar a pessoa 

a vontade de chegar para ti e dividir as coisas contigo. Porque se tu fica só nas questões 

técnicas fica dificil, mas quando aperta o sapato são coisas que tu tem que chegar e dizer 

assim: olha, nessa situação como é que tu acha ? está certo? E ai eu acho que a gente cresce 

como grupo. Podendo dividir as situações que acontecem nas áreas. A questão da 

modernidade do conceito e dos valores que a gente vai atuar para os consultores de RH tem 

que ter uma homogeneidade. Ela não pode ter uma maneira distinta de atuação que estou 

tendo dentro da área porque isso prejudica a questão do RH, é maior do que a nossa passagem 

pela Empresa. 

B: Este aspecto de grupo também é co1sa importante. Nós não temos papéis bem 

limitados, mesmo com a Gerência de RH. Nesses momentos nós representamos o RH. É uma 

questão delicada também e que precisa ser trabalhada é o aspecto grupo de trabalho: o grupo 

de Consultor. Falando em RH porque eu sei que pode ter Consultoria em outras áreas também, 

mas é sempre importante. O ideal seria trabalhar com a equipe multidisciplinar. Nós temos 

essa experiência ainda dos clientes de fora, de planejamento, de alguns consultores, fazemos 

alguma coisa juntos. Mas mesmo na equipe de recursos humanos é importante essa visão 

homogênea, porque, muitas vezes dependendo da atuação em outra área, tu tens trabalhos 

diferenciados e é complicado lidar com isso porque não é o Gerente de Recursos. mas é uma 

gerência para alçada, enfim. É muito um trabalho de equipe , mas individual na maneira de 

trabalhar de cada um. Mas se a equipe não está afinada, com certeza prejudica o individual. 

A: Que acontece assim nesse processo que A está colocando é que o trabalho de 

Consultor ele fica num nivel. E a gente tem um operacional que a gente necessita, que é o 

nosso suporte em vários projetos e no atendimento das áreas que acaba muitas vezes se 

sentindo assim fazendo só o trabalho de botar a mão na graxa, de preparar material, fazer 

apostilha. disso de buscar coisas para cá e para Já. Muitas vezes na correria a geme delega as 

coisas sem se envolver o processo tipo assim: da gente poder se espelhar em alguém que vai te 

ajudar no processo, identificar essa pessoa, contratar com ela, "olha, vou precisar do teu apoio 

nesse projeto". Já desde o inicio leva ela na contratação junto com as áreas. Diz: ·· olha vem 

comigo que tu vai começar a tratar esse trabalho". Daí a pessoa se sente envolvida e vai te dar 
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o melhor suporte possível, ela vai se sentir dona do projeto contigo. Do contrário ela vai ser 

uma operadora só, o que é muito complicado. Muito dificil, porque tu acaba trabalhando só 

com o produto final do trabalho. 

P: Mas então vamos passar para o próximo ponto. Resultados. O que esse modelo de 

Consultoria Interna trouxe de resultados para vocês? 

B: É um jeito muito mais gostoso de trabalhar. Ao mesmo tempo mexe muito mais. Eu 

estava pensando quando nós estávamos falando antes sobre essa história de postura junto a 

área, de poder, de projeto diferenciado ou não,etc. Como vai muito do estilo pessoal, na 

verdade isso faci lita com que você desenvolva as tuas potencialidades junto aos teus clientes. 

Acho que dá para crescer muito mais do que com condições delimitadas em função de uma 

estrutura antiga. É um desafio porque tu tem que estar muito motivado, muito envolvido. 

Acho até que a gente passa por altos e baixos, de acordo com o grupo, com o próprio 

andamento da empresa. Como nós estamos muito envolvidos com o negócio, é um desafio 

muito legal pra mim. Muito mais importante do que urna departamentalização fechada, e 

principalmente com a formação de Psicologia que você está muito limitada à Seleção de 

Pessoal, tenho urna história mais nessa área e sem dúvida, acho que para mim me deu muitas 

mais condições de por pra fora algumas potencialidades que eu nem sabia que tinha. 

A: Bom, é urna tentação trabalhar com o negócio em si. A gente discute 1sso 

seguidamente porque quando tu tá dentro de várias áreas, o que acontece é que, inclusive com 

Consultores Internos e Externos, também acontece isso, muitas vezes os caras querem te 

trazer para dentro da área deles. Temos alguns casos desse tipo nas empresas do grupo. Aqui 

já surgiu urna oportunidade para nós de ir para urna outra área e outra função, com pessoas 

que tu acaba fazendo um vínculo, tendo relacionamento, elas te conhecem. Então a gente sofre 

este tipo de tentação, e que é muito gostoso, a gente receber proposta. E aí tu vê melhor qual o 

passo seguinte que tu daria, se é aí, ou se continuar na área de RH ou em outras áreas. Porque 

, isso é só um feedback. Acho que independente das situações aparecerem e da gente pesa

las em certos momentos, isso é urna coisa que te dá um feedback, que tu está correto ou não. 

Te dá um feedback do que, tu tá entendendo daquilo, das necessidades do teu cliente, ele está 

te enxergando como urna pessoa importante. Isso antes de qualquer coisa de tu pesar se é 

importante para ti, na tua carreira é feedback. Os clientes estão te enxergando, estão 

valorizando, daí reconhecer. ... .isso é que é o mais legal de tudo. 
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P: Isso para ti, por exemplo, é o considerado um resultado positivo de trabalhar como 

Consultor? 

A: É, com certeza. 

B: E o próprio, a área, por exemplo, quando a gente atende uma determinada área, quando 

sente que é ser solicitada com mais freqüência, envolvida no negócio, é um retomo, é um 

feedback muito gratificante. A coisa é. na questão de ego, é boa neste sentido quando tem 

que trabalhar legal com a área, porque o teu cliente não é obrigado a fazer isso. Quando 

começam a te envolver, não é só tu que te envolves, quando a área começa a te envolver, é um 

feedback legal. Acho que tem esse lado de gratificação pessoal muito grande além das 

oportunidades que surgem, que poderão surgir Acho que uma experiência que nós tivemos é 

que, duas pessoas que saíram anteriormente para outras áreas, tiveram passagem pela área de 

RH. Não era importante, mas passou a ser, sei lá. Até as pessoas não ficaram nas outras áreas, 

mas depois de um tempo, e é interessante que a área comercial tem um chamariz. As duas 

pessoas que saíram anteriormente da área de Recursos Humanos passaram pela área comercial 

antes de ir embora. Então, independente de dar certo ou não ... Foram tentados como 

oportunidades de crescimento tipo assim: " já esgotei meu limite na área de Recursos 

Humanos." 

P: E no caso, para a empresa, que resultados que trouxeram, tanto favoráveis como 

desfavoráveis? 

A: Seguindo todo o movimento que .. as empresas estão passando de ter mais pessoas 

generalistas, entendendo de mais subsistemas, como área financeira, administrativa, e tudo. 

Tem pessoas mais completas e aí a questão do ganho é vamos ganhar um pouco mais das 

outras áreas mas tendo uma ampliação maior de responsabilidade do papel , isso é um ganho 

para a empresa. Tu enxerga a estrutura e algumas funções "core" preservadas e outras funções 

que são subcontratadas, terceirizadas, outras que tu vai contratar quando tem pico de trabalho, 

e quando tu não tem como o teu cliente que vai trabalhar para ti, como os bancos estão 

fazendo. Teu cliente vai no micro dele e aí faz as aplicações, transfere dinheiro. Quando não 

tem demanda de trabalho para isso, quer dizer, o cliente trabalhar para a empresa, então quer 

dizer, a empresa tem um ganho com essas coisas de tu ter algumas pessoas, por exemplo, a 

estrutura de RH era muito maior do que é hoje, mesmo, hoje tem uma agilidade maior. Tu tem 

três pessoas, hoje, com uma quarta sendo formada, e que pode atender várias áreas. entendeu. 
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Tu podes viajar para o interior, trocar os outros Consultores, porque quando tu tá com uma 

empresa cliente, tu fala com todas as pessoas, clientes, comercial, produtor.. .. tu lida com 

todas as áreas. Tu tá lá como uma pessoa de RH, eles não querem saber se tua divisão por área 

é essa ou aquela, eles querem te enxergar como uma pessoa que vai lá no processo deles, isso 

é importante para a empresa. O resultado com isso é um ganho assim de agilidade, de 

padronização de algumas coisas, de facilidade, de proximidade das áreas. 

B: E de uma aplicação mais objetiva dos conteúdos de Recursos Humanos porque, é 

óbvio que o resultado final para a empresa é muito mais direcionado, além da agilidade que 

ganha, o processo burocrático, eu acho que ganha porque as pessoas são mais motivadas a 

cuidar dos seus Recursos Humanos pela motivação que vem de uma flexibilidade maior. Um 

mais próximo, acho que o negócio ganha com isso, sair daquela caixa preta e ter a disposição 

mais recursos, mais técnicas, mais sei lá, instrumentos a disposição e o próprio gestor se 

desenvolve muito mais também. 

P: Que sugestões vocês dariam a uma empresa que pretenda implantar o modelo de 

consultoria interna? 

A: Tem algumas sugestões que são importantes, principalmente na formação das pessoas 

que vão trabalhar com este modelo. É dar clarificação para as áreas de que modelo é esse que 

se vai trabalhar porque as pessoas tem que ter clara, não só eu como consultor. Tu devias de 

fazer mas eu não faço , estou fazendo demais do que deveria, isso precisa ser clareado e tem 

que estar ligado com estratégia do negócio para fazer uma inovação ou melhoria em RH. Se 

isto está em descompasso em com o nível de gestão que tu tens na empresa, como está a 

gestão? Está preparada para assumir funções do RH? Ela tem perfil de assumir com o RH a 

gestão dessas pessoas? Como é que isso está para eles? De que maneira a gente pode 

instrumentaliza-las melhor, transferir conceitos, transferir certas técnicas até. As vezes tu 

coloca uma pessoa para ser entrevistada por um gestor que não sabe como entrevistar a 

pessoa. Isso a gente nota, começa a entrar em detalhes da vida pessoal que não tem relação 

com aquilo que é requisitado para aquela área. Tem que ter alguém que vai assumir isso, 

senão fica difícil. Eu acho que tem que ser colocados em níveis porque é assim, não adianta; 

isso é mudança gradual. Falando em gestão de pessoas, a caracterização e cristalização de um 

novo papel ela, leva um certo tempo. Isso leva um tempo. Tu tem uma estratégia que contém 

passos, olha o passo é esse assim, assim,, até a gente chegar lá ao final de um ano, um ano 
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meio para cristalizar isso. E aí tu tens na estratégia, o que fazer numa formação dos próximos 

anos, para as pessoas serem educadas no RH, tu tens uma homogeneidade do conceito do 

Consultor, seja transferido alguma informação, seja por coaching, enfim ... Para dar 

continuidade a isso. Acho que basicamente é isso. 

B: Só acrescentando, é muito importante a participação do topo. Em termos de objetivos 

práticos. Onde nós queremos chegar, o que nós queremos implementar de mudanças nesta 

empresa comportamento, postura. Isto é muito claro porque na realidade não muda muita 

coisa. Muda muito a nível de postura, das partes. O dia a dia não muda, os processos 

tradicionais do departamento de Recursos Humanos. Mas a participação rop dow é 

fundamental porque depois a empresa pode isolar a participação desses Consultores. E ele 

Consultor tem que estar muito bem informado a respeito políticas, ele tem que ser o primeiro 

a saber de normas, projetos, processos. As coisas que estão acontecendo se não houver essa 

preocupação de informação, os subsídios que o Consultor pode lhe dar, alguns aspectos são 

até vinculados ao poder, porque as áreas sabem que nós sabemos das coisas. Na verdade isso 

não deixa de ser uma forma de poder que a área deve ser a primeira a saber dessas coisas; tem 

que estar bem informada. Então a tua empresa pode boicotar os Recursos Humanos se quiser, 

se não tivermos claro o papel de Consultor. 

P: A empresa também pode não estar preparada, estruturalmente, em tecnologia, até 

para ter um modelo dessa natureza. Isso pressupõe um avanço na gestão. 

B: Nós muito pouco podemos fazer sem essas informações, sem essa estratégia de atuação 

porque é um trabalho centrado em estratégia. Quais são nossos princípios, nossos valores, 

Como é que nós queremos que seja o perfil de nosso gestor? O ideal, a empresa. é claro, é 

importante ter definido porque senão nós não temos muito o que fazer sem a rotina, sem a 

burocracia, sem o processo tradicional do atendimento dia-a-dia, é muito mais fácil do que 

nós temos que conquistar. 

FIM 
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EMPRESA3 

Entrevistado: Duas consultoras internas que representam hoje a área de RH, pois a empresa 

em questão, não possui RH como uma gerência ou diretoria e sim como um colegiado em que 

fazem parte diversas pessoas de outras áreas. A atividade de RH é operacionalizada por uma 

equipe de consultores internos. 

Perguntas e respostas referentes ao Objetivo 1: 

Identificar fatores desencadeadores e os objetivos visados com a introdução do Modelo de 

Consultoria Interna. 

P: Quais os fatos relevantes que circundaram a decisão da implantação da estrutura de 

consultoria interna? 

A: Na época a empresa tinha uma estrutura de R.H. , por subsistemas, ou seJa , 

departamentalizado , e quando eu vim fazer entrevista aqui eu contei da experiência da 

Adubos Trevo, e ele ficou muito interessado em implantar esse modelo porque ele tinha como 

objetivo aproximar mais as áreas, clientes de R.H., ou melhor, aproximar R.H. das áreas 

clientes, e ele acreditava que essa estrutura de especialidade faci litaria e muito a obtenção 

desse objetivo, porque objetivo maior dele era de fato aproximar a área de R.H. das áreas 

clientes. 

P: Quando e Por que a empresa decidiu introduzir o modelo de consultoria interna? 

A: Então o fato que gerou a necessidade de implantar o desejo de implantar o modelo de 

consultoria interna não foi muito uma questão de maior competitividade da empresa. Mais sim 

uma própria necessidade da área de R.H. de poder estar mais próximo do cliente ouvindo suas 

reais necessidades. 
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A: Então aí ele vislumbrou a possibilidade de que se nós tivéssemos junto com o cliente 

nós poderíamos inclusive detectar todas as dificuldades em termos de clima, e podendo 

atender melhor este cliente. 

P: O que a empresa já conhecia sobre o assunto e sobre a experiências práticas neste 

campo? 

A: O nosso gerente então v1u a oportunidade de implantar esse modelo na tentativa 

resolver um problema que ele via como uma dificuldade da área 

A: Então a estratégia foi : vamos fazer mesmo sem referencial. 

B: A consultoria interna não foi uma opção da empresa como um todo, mas sim uma 

opção do gerente de R.H. da época. Naquele momento, não era o momento de muita 

dificuldade em relação a competitividade como nós estamos vivendo agora. Hoje nós estamos 

vivendo um momento bastante crítico com relação a competitividade, mas eu penso que 

naquela época o que motivou o nosso gerente de RH era porque a área não conseguia 

identificar exatamente qual era a demanda do cliente. O que acontecia era que RH ficava 

muito olhando de longe, de fora do cliente e procurava atende-lo dentro daquilo que RH 

entendia que era prioridade ou a demanda do cliente, e com isso deixava de olhar exatamente 

a real demanda porque não estavam próximo desse cliente. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 2: 

Identificar e descrever as estratégias para implementar o Modelo de Consultoria Interna 

utilizados pelas Organizações. 

P: O modelo adotado, foi baseado em algum referencial teórico ou prático já co11/zecido? 

B: O que nós conhecíamos de fato era muito pouco. Apenas a experiência que "A" (nome 

da consultora internA: teve na Adubos Trevo. 
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P: A empresa desenvolveu este projeto intemamente ou buscou apoio externo ? Que tipo 

de apoio? 

B: Nosso conhecimento a respeito era muito incipiente nós não conhecíamos 

absolutamente nada, técnicas, modelos ou estudos aprofundados sobre o tema. Nós na verdade 

fomos desenvolvendo à medida que fomos trabalhando nas áreas. ( neste momento as 

entrevistadas iniciaram um diálogo entre si, tentando resgatar os fatos isolados, demonstrando 

que não havia urna estratégia previamente planejada. 

A: Lembra "B" ?! que o fulano fez aquele curso do Marcondês em S.P. e trouxe para nós 

material." 

B: Pois é "A", mas não era assim uma experiência , um material aprofundado que pudesse 

assim desenvolver o papel do consultor interno. Pois é ... (B continua a falar) , também teve 

aquele curso que aí sim trabalhou mais o papel que foi o curso que você deu aqui , Lídia , 

junto com o pessoal de Santa Catarina. Aí sim foi uma forma mais aprofundada para eles 

desenvolverem os papéis de consultores internos. 

P: Quais as etapas que foram desenvolvidas para a implementação do Modelo? 

A: Bem, primeiro foi a escolha mais adequada das pessoas de R.H. que teriam perfil mais 

próximo para desenvolver esse papel de consultoria interna. Depois foi a escolha das áreas 

com as quais as pessoas teriam mais afinidade, conhecimento, habilidade e experiência para 

alocarmos. 

A: Adequamos essas pessoas para atender as diferentes áreas que se tornariam áreas suas 

clientes. Bem. e depois foi assim: eles eram apresentados para os clientes e vamos trabalhar!. 

B: Aí ele (o gerente da épocA: vislumbrou a possibilidade de que se nós estivéssemos 

junto com o cliente, poderíamos inclusive detectar todas as dificuldades em termos de clima, e 

podendo atender melhor este cliente. O nosso gerente pensava que se nós estivéssemos juntos 

com os clientes nas áreas, nós teríamos maiores condições, inclusive, de entender como é o 

funcionamento da área e poder realmente atender na medida da demanda do cliente. 
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B: Bem , e aí o que acontecia , nós íamos ficar nas áreas clientes e depois nós nos 

reuníamos aqui no espaço de R.H. Nós éramos em três e aí conversávamos , discutíamos a 

respeito das demandas , a respeito do que estava acontecendo nas áreas clientes. Com isso a 

gente ia construindo junto em função das experiências de cada um e assim a gente ia trocando: 

"Bom o que está acontecendo na sua área , que está acontecendo na tua, o que você está 

fazendo , o que o outro está fazendo", e com isso a gente foi meio que consolidando esse 

trabalho, e também agregando as diferenças do que cada um tem no estilo pessoal, estilo de 

trabalho que foi aos poucos ficando mais definido dentro desse papel de consultor. E, mesmo 

tendo estilos diferentes, nós fomos construindo um padrão referencial a respeito da forma com 

que R.H. iria atuar como consultoria interna. O estilo pessoal era mais a abordagem , agora o 

papel nós construímos juntos. 

P: Em que área se deu início a implantação deste modelo? 

B: O primeiro grupo de consultores internos foi o nosso em R.H, em 1991. Nas diversas 

áreas, surgiu em função da implantação da carreira técnica, que quando a "A" veio da 

TREVO, ela trouxe também a experiência da divisão que a ADUBOS TREVO utilizava entre 

a carreira técnica e os cargos gerenciais e técnicos para poder avaliar as diferentes práticas 

gerências e técnicas. E isso foi o que deflagrou a implantação da consultoria nas diferentes 

áreas. Nós mexemos na estrutura e dividimos em carreira técnica e carreira gerencial. Quem 

não era gerente, passava a carreira técnica com um cargo de consultor interno. 

A: Praticamente um ano depois que nós implantamos o modelo de consultoria interna na 

área de R.H. é que nós fomos implantar nas outras áreas . Nós tínhamos o conceito definido. O 

conceito estava sendo praticado como o de carreira técnica , mas o modelo nós fomos 

construindo de maneira participativa, como acontece aqui na empresa. E como todo processo 

participativo, as coisas são demoradas, até que se chegue a um consenso e se crie os 

instrumento, seja aprovado e aí fazer a primeira rodada de avaliação e implantação. Já se foi 

separando quem se caracterizava por atividade técnica e quem se caracterizava por atividade 

gerencial, por isso é que demorou mais, porque a construção desse modelo da carreira técnica, 

onde os consultores internos se inseriram, foi construído participativamente. 
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B: Essas áreas passaram a adaptar, a fazer algumas adaptações em função das 

características e assim elas procuram ajuda por nós, para nós R.H. que passamos então a atuar 

com eles como consultores internos. 

A: O apoio externo para este trabalho foi basicamente na introdução técnica, da carreira 

técnica. 

P: Isso hoje vocês entendem que está resolvido? 

A: É eu sinto que hoje isto já está consolidado. 

P: Vocês disseram que um dos primeiro passos que fizeram na área de recursos 

humanos foi avaliar as pessoas que tinham perfil para atuar como consultor. Quando esse 

modelo foi introduzido, nas outras áreas, elasfoi utilizado o mesmo procedimento? 

B: Não, esse critério não foi utilizado pelas outras áreas. 

P: Mas vocês usaram esse procedimento? 

B: É nós estamos falando do critério de escolha das pessoas e não das áreas: das pessoas 

em relação as áreas. Porque que ficou fulano na empresa e foi demitido beltrano; porque A e 

não B; qual foi o critério. Esse critério estava mais na cabeça do nosso gerente e o grupo 

enquanto grupo não trabalhou isso, então acabou o critério sendo a proximidade mais entre as 

áreas, a afinidade maior das áreas e também era o objetivo deles aproximar mais a área de 

recursos humanos das áreas cliente. 

B: Na verdade o que aconteceu é que nós já trabalhávamos, eu e o João (nome fictício de 

um ex-consultor interno de RH), ligados. Eu mais por ter conhecimento de relações 

trabalhistas, atendia muito mais a área "X" porque era lá o grande foco das reclamações 

trabalhistas. O João por estar mais ligado diretamente a questão de remuneração e a área de 

administração e aí por afinidade, por prática já consolidada, a gente passou a atender essas 

áreas. Foi esse o critério para escolher os consultores, que ficaria na empresa ou não. No caso 
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da colega A (entrevistadA: foi para a área industrial, pela experiência que ela trouxe de fora, 

então ela cobriu a parte industrial que estava aqui descoberta. 

P: E o que a empresa investiu para esse projeto? 

A: Bem, foram as horas de trabalho dos NGR, a energia das pessoas voltadas para isso e 

nós contratamos um consultor externo que nos ajudou a trabalhar esta questão da 

remuneração, que fo i Rubem Santana, e basicamente foi isso. 

P: E qual foi o investimento financeiro neste projeto? 

B: É, esse dado nós não temos. Nós não temos porque não fizemos controle sobre este 

tipo de investimento. 

P: Que tipo de desenvolvimento foi propiciado aos consultores bztemos? 

B: Fizemos alguns cursos, as pessoas de R.H. e algumas pessoas da "X" (empresa do 

mesmo grupo) . Mas nós nos socorremos por nós mesmos. 

A: Não houve uma estratégia planejada. Eu acho que a estratégia na época ela muito 

assim na linha do "eu não posso dizer o que é bom para os outros se eu não praticar primeiro 

na minha área". Então nós começamos a fazer e praticar primeiro na área de R.H. , para depois 

ir aculturando o nome e uma série de coisas, para depois estender à outras áreas, que 

começaram a usar a nossa nomenclatura e o nosso referencial para começarem a desenvolver 

um trabalho semelhante. 

P: E como é que é avaliada a contribuição do consultor interno aqui na empresa? 

A: Pelos instrumentos de avaliação que nós temos, que é a avaliação de desempenho, que 

é realizada a cada dois anos e que nós estamos mudando agora. O que a gente tinha era uma 

avaliação através de feedback que o consultor recebia sobre o seu trabalho, dentro de um 
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processo de avaliação de desempenho. O consultor recebia o feedback, mas dentro da 

avaliação. Era formado o comitê dos seus clientes, que avaliavam o seu desempenho e o 

gerente desse consultor é que era o responsável a dar o feedback sobre sua atuação e o seu 

desempenho. Isso era o que a gente tinha corno estratégia dentro de uma linha de avaliar o 

desempenho do trabalho do consultor. Então o feedback que o gestor imediato passava era um 

feedback integrado, da percepção dele corno gestor, da percepção dele corno gestor em relação 

ao consultor, integrando tudo com a percepção do comitê de clientes a respeito da atuação do 

consultor. Este feedback ele era muito atrelado remuneração. 

B: Agora estamos mudando o sistema, mas que tem o mesmo formato: reunindo os 

clientes, os consultores, mais o gestor e depois o gestor dando um feedback para o consultor 

sobre o seu desempenho. Esse novo formato vai ser semelhante ao anterior: os clientes 

reúnem e procuram chegar num consenso. Se não houver consenso pela maioria superior, por 

sua vez também passa pelo gestor do consultor que também coloca a sua opinião. E a 

responsabilidade de dar o feedback para o consultor é do gestor imediato dele. 

P: O consultor interno não participava desse sistema de avaliação, uma vez que é 

participativo? 

B: O que fizemos foi solicitar que o consultor interno fizesse urna auto-avaliação por 

escrito, para estar à disposição do comitê, no momento da avaliação, para evitar que já que o 

consultor não estava presente para poder se defender ou poder argumentar, pelo menos ele 

encaminha sua auto-avaliação, para que os clientes pudessem também dar uma "checada" 

junto. 

A: Bem, nós ainda não temos maturidade suficiente para que o consultor esteja presente 

junto com o comitê. Então a forma que nós encontramos para minimizar esta situação, foi o 

consultor oferecendo uma auto-avaliação por escrito a este comitê. 

B: A situação que nós vimos na primeira rodada foi que o gestor dizia para o consultor : 

"Olha, Lídia , nós vimos isso, isso e aquilo." . Na sua atitude e o consultor então dizendo : "Ah 

mais você esqueceu que eu fiz isso, isso e aquilo". Então a idéia foi que o próprio consultor 

interno subsidiasse, munisse de informações o comitê, fazendo uma auto-avaliação e estando 
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por escrito para que eventualmente esses clientes que não se lembrarem pudessem se lembrar 

de algumas ações do consultor nessa avaliação. 

P: E essa avaliação é feita a cada dois anos? 

(elas não conseguiram precisar quanto foi realizada a última avaliação) 

P: Essa avaliação está atrelada ao plano de desenvolvimento individual? Como é que 

os consultores receberam essa avaliação? Ela serve realmente como componente para o 

Plano de Desenvolvimento Individual? 

A: Eu acho que é em dois momentos; a primeira e a segunda, como todo o processo 

evolutivo. A primeira avaliação ficou muito facada na redundância e não produziu na 

realidade o que eles gostariam. Teve muito impacto em relação aos próprios consultores. 

P: Quando tirou-se o foco da avaliação em remuneração e passou para o plano do 

desenvolvimento, como é que isso acabou sendo conduzido pela empresa? Este plano de 

desenvolvimento individual, tem acontecido com os consultores? 

B: É isso é muito variado, tem áreas que priorizam mais, outras menos. Algumas áreas 

fazem o P.D.I. acontecer na empresa e outras áreas não fazem. Eu relaciono isso até com a 

própria característica do papel do consultor: Por exemplo: na área administrativa não é tão 

claro o papel do consultor, já nas áreas de tecnologia, na área industrial é bem mais claro o 

papel do consultor. Então, por isso, eu acho que dá também um tom de valorização para o 

próprio instrumento. Com isso, algumas áreas levaram adiante este plano, e outras áreas não. 

Algumas áreas tiveram inclusive dificuldades de fazer seu próprio P.D.I. E esse PDI depende 

não só do orçamento da área, tem por ano, mas também depende do momento da empresa. As 

vezes a gente faz urna programação e dependendo do momento da empresa esta programação 

não acontece. 

A: Só em 1994 que nós introduzimos o Plano de Desenvolvimento Individual que a gente 

procurou dissociar um pouco do feedback sobre desempenho do profissional atrelado à 

remuneração. O feedback deveria ser sobre o desempenho do consultor interno. mas muito 
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atrelado a gerar um plano de desenvolvimento individual. Na outra vez, na primeira rodada, 

até tinha este enfoque mas na verdade ficou muito enfocado no feedback para fins de 

desempenho atrelado à remuneração. 

B: Pois e aí "A"?!, e aquele movimento que aconteceu na área industrial onde, no início, 

nós tínhamos consultores internos nas áreas e depois num segundo momento eles foram 

agrupados apenas em duas áreas caracterizando que eles eram consultores daquelas áreas mas 

prestando serviço para todas as outras diferentes áreas. Então, houve um movimento de trazer 

estes consultores, para três áreas específicas caracterizando mesmo que eles eram consultores 

agrupados nessas áreas mas que prestavam serviços as demais áreas da empresa. Por exemplo, 

eles são consultores na área industrial mas vão prestar serviços à área química, de 

recuperação, etc. etc. Eles então vão prestar serviços para outros clientes e não 

necessariamente eles precisam estar alocados na sua área, prestando serviço só para o seu 

gestor. Eles estariam concentrados. Isso foi um movimento que aconteceu depois; eles ficaram 

aglutinados prestando serviços em diferentes áreas . 

A: Isso que ela está colocando é um aspecto importante porque a intenção era limpar o 

consultor da atividade de gestão, porque se ele estava alocado, por exemplo, numa área X 

prestando serviços para aquele cliente, para aquele gerente, ou seja: ele se reportando àquele 

gerente. Muitas vezes o gerente o utilizava para repassar atividades que eram de sua 

responsabilidade então essa nova mudança teve também esse objetivo, de tirar um pouco o 

consultor interno de uma atividade gerencial, para que ele pudesse ficar nas atividades mais 

técnicas, da área de consultoria então com isso eles passaram a se reportar a outro gestor e 

atuar matricialmente. Isso acabava reforçando mais a relação cliente fornecedor e limpando 

mais a atividade gerencial, porque quando o consultor estava perto desse outro gestor, na 

antiga estrutura pelo uso e costume, ele acabava recebendo as delegações que o gerente lhe 

passava e acabava se sobrecarregando de atividades que eram mais gerenciais. 

B: Estava dentro dos nossos planos de desenvolvimento avaliar tanto no sentido de 

retomar o papel, quanto no sentido de ferramentas para eles, porque na realidade eles também 

não as tinham, tanto que nesse treinamento havia um módulo que era instrumental. Acho que 

no Plano de Desenvolvimento Individual tem muito disso, de oportunizar curso, de 

oportunizar viagens técnicas, viagens de estudos, de dar esta oportunidade para os consultores 

e isto esta contemplado nos PDI's. E é o gestor da área quem tem o poder decisório para levar 

o programa de desenvolvimento dos consultores. 
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P: Mas pelo que eu entendi tem área que propiciam a realização do PDI e outras áreas 

que não. 

A: É. É bem isso. 

P: Fez parte da estratégia, preparar os clientes internos para entenderem o papel da 

consultoria interna? Como foram preparados? 

B: Não houve um trabalho de preparação, o máximo que aconteceu foi o que fizemos aqui 

na nossa área. O que a gente fez foi a descrição dos cargos. Então a gente ajudou a desenhar o 

papel deles na medida em que nós desenhamos o cargo do consultor interno nas outras áreas, 

nós descrevemos também o cargo do gerente e com isso nós descrevemos o perfil e o papel 

tanto do gerente quanto do consultor interno , e isso a gente trabalhou com as pessoas 

tentando mostrar para elas que o gerente tem esse papel e o consultor outro papel. Com isso 

nós ajudamos às áreas a definir, a fazer a descrição do cargo, através do perfil do gerente e 

através do perfil do consultor interno e depois cada consultor. Nós consultores na sua área 

específica procuramos então clarear e ajudar ainda mais em apurar esse perfil e através da 

descrição de cargos em função da característica da área. Nossa intervenção foi no sentido de 

ajudar a construção de uma linha de atividade. 

A: Na própria elaboração deste documento sobre o perfil e o papel, a descrição de cargos 

que nós trabalhamos no grupo durante um ano, já foi uma forma de trabalhar os clientes para 

esse novo papel. Também nós discutimos isto muito nos NG, que significa NÚCLEO 

GERENCIAL e, desses NG participam praticamente todos os gerentes. Na medida que nós 

vínhamos trabalhando durante este ano estas concepções e conceitos, estes por sua vez 

levaram estes conceitos para suas áreas ... Nós temos na empresa três NG, um que trata de 

comunicação, outro que trata de remuneração e outro que trata de custos. 

A: Nesse caso, o NG que tratava de remuneração, é que era o núcleo que estava 

responsável por trabalhar e disseminar estes conceitos. 
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P: Em algum momento da operacionalização da estratégica, a empresa avaliou a 

percepção dos consultores internos envolvidos nesta mudança? qualfoi o resultado? 

A: De certa forma, ao fazer este trabalho do Núcleo Gerencial, os gerentes avaliaram as 

pessoas e depois eles próprios se deram conta da forma como eles avaliaram alguns cargos 

técnicos que acabaram ficando ganhando muito mais do que eles. E isso foi assim um 

problema maior , porque mexeu muito com o Status Quo existente. Na Segunda avaliação já 

foi bastante mais trabalhada, já teve por exemplo a garantia dos consultores internos poderem 

oferecer a sua própria avaliação para o próprio comitê. Acredito que se tirou um pouco a faca 

da remuneração para se passar para o plano de desenvolvimento individual. Esse foi um 

processo evolutivo. Agora satisfação geral não houve em nenhum momento. Como processo, 

eu acho que o segundo foi melhor. Mas o segundo processo de avaliação estava com um 

limitante que não havia no primeiro, que o nosso superintendente chamou de "as tortas". O 
o 

que significa, a área tinha um X, e ela não podia gastar mais do que aquilo, do que aquele X. ·~ 
<l:l 

Então, por exemplo, alguém tinha sido ótimo em tudo, mais não podia ganhar aumento porque ~ 
'ê <r. 

não havia mais espaço na folha. E isso ai gerou no processo de avaliação, o feedback pelo~ ·E ~ 
'-"' "' ·-0:: <.., ) 

feedback. u.. -: 
:::> ~· co 
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B: Quanto a como os consultores internos, se sentiram, eu não sei, mas acho que o que 

mais se aproximou foi aquele trabalho que você (pesquisadorA: desenvolveu aqui e que 

apareceu muitas coisas, de como eles se sentem, como eles estão no momento, como é que 

eles vêem a empresa e principalmente como eles se percebem na prestação de serviço junto à 

sua área cliente. Eu acho que este foi o trabalho que mais se aproximou disso que você está 

perguntando. Hoje eles dizem que eles se sentem muito divididos e sobrecarregados. 

A: Estão fazendo uma coisa e se sentem culpados porque não estão atendendo outros 

clientes. Hoje na empresa é um grande complicador o aspecto de quem prioriza. 

Eu acho que isso também é cíclico porque hoje se você for conversar com eles, eu 

acho que eles se sentem muito ameaçados que é diferente se vocês tivessem conversado com 

eles há 6 meses atrás talvez isso não ficasse tão evidente. 

o 
u 
cn 
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P: Vocês estão fazendo uma avaliação considerando o aspecto situacional que é 

referente a mercado, que é referente a empresa diante do grupo controlador e etc ... tirando 

esse aspecto situacional e olhando para o aspecto interno da atuação e do consultor 

interno, da introdução do modelo de consultoria interna avaliação de vocês seria em 

relação a como os consultores se sentem atualmente? 

B: Será que eles não se sentem mais qualificados em um determinado assunto do que no 

passado ? Será que isso não traz um certo tipo de beneficio? (Resposta de outra consultorA:: 

talvez no imaginário deles pode ser. .. (a outra comentA:: porque eles foram estabelecidos há 

um tempo atrás uma denominação como título de âncoras, ou seja, o âncora é o consultor que 

tem o conhecimento, a responsabilidade por responder por aquela área de conhecimento. 

Então tu vais ser âncora na elétrica embora tenha outros consultores na elétrica, você vai ser 

âncora em R.H., você vai ser âncora neste sentido. E isto de certa forma obrigou com que os 

âncoras, estas pessoas tivessem que cada vez se qualificando para poder atender as demandas 

da empresa no que se referia a essa atividade que eles dominavam. 

Perguntas e Respostas referentes ao OBJETIVO 3: 

Identificar e descrever como vem se caracterizando a atividade de C.!. 

P) Como é caracterizado o cargo do Consultor Interno na estrutura organizacional? 

A: Os consultores são especialistas. 

P: Como a empresa define a atividade de consultoria interna e qual seu objetivo? 

B: Esperamos que eles estejam permanentemente aj udando a empresa a ser inovadora de 

busca e transferência de novas tecnologias. É o grande desafio da empresa, onde todas essas 

mudanças se concentram na questão da competitividade. 
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A: De alguma forma aonde está a inteligência da empresa? Está no grupo de consultores. 

Não que os gestores não tenham inteligência, mas dentro da linha de definição do papel, está 

dentro do grupo de consultores eles busquem inovação, mudança e novas tecnologias. Seja 

criando, seja através de transferência de tecnologia para que a empresa possa ser mais 

competitiva porque é este o nosso problema atual. Que eles saiam um pouco deste papel do 

dia-a-dia, que é uma papel mais técnico também, e possam ver no sentido macro, buscando 

alternativas que viabilizem as operações da empresa, porque nós temos uma fábrica bastante 

antiga e a alternativa é que os consultores possam usar a sua inteligência e a busca de 

inovação, de tecnologias pra poder superar essa variável bastante crítica. 

B: Eles (consultores) têm esta clareza; talvez o que eles precisem ma1s é ter a 

possibilidade de poder buscar mais alternativas fora, de ter mais respostas fora daqui. 

P: Qual o papel do consultor interno na Organização? 

A: Nós trabalhamos com eles o papel , eles têm consciência que o papel deles é buscar 

essa inovação, buscar novas tecnologias, buscar de maneira criativa. 

B: Talvez o que esteja dificultando neste momento, e o que realmente eles estejam 

precisando, que a empresa dê mais oportunidades para que eles possam buscar essas 

alternativas, talvez o que eles estejam precisando proporcione mais uma perspectiva de 

desenvolvimento para eles consultores. A: A forma de viabilizar isso e a forma de 

concretizar isso é viabilizando mais para consultores , recursos para viagens , para visitas, 

para cursos. Para que eles possam ir buscar isso ou eles possam implementar o papel deles 

aqui dentro. 

P: Qual o grau de autonomia que os consultores internos apresentam? 

B: O grau de autonomia do grupo de consultor interno aqui na empresa 

no discurso geral e irrestrito, o que fica difícil é que nem sempre os recursos são 

oportunizados. Por exemplo : Ninguém dá limite aos consultores, ou seja: se ele tem que 

pensar, se ele tem que estudar, que investigar, ninguém bloqueia este tipo de coisa. Eu vejo 
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que o que falta é um apoio mais organizado, mais estruturado de recursos para efetivamente 

ele concluir os seus projetos. Existem algumas áreas que dão mais autonomia outras dão 

menos autonomia, então essa questão da autonomia está ligada a área em que o consultor está 

alocado. Por exemplo: na área "F" as coisas são mais estruturadas porque eles têm bem claro 

o que tem que fazer, porque ele tem que fazer. Já na área industrial e na área tecnológica , 

principalmente na área tecnológica, a autonomia já não é tanto quanto na área "F' . Então , 

isso depende de como a atividade está estruturada em cada área. No caso da área "F", a gente 

têm dúvida que a atividade deles seja de consultoria interna ou não. Mas enfim. o que eu 

quero dizer é que no discurso não tem nada que dificulte a autonomia do consultor, mas ai 

quando o consultor tem que apresentar algum resultado, essas coisas ficam mais dificultadas, 

porque não é oportunizando para ele. O que falta mesmo é canalizar recursos para que de uma 

forma efetiva propicie resultados de consultor. 

A: O consultor aqui na empresa não tem, claramente, poder para alterar um objetivo ou 

um projeto porque o projeto é conduzido pela gerência da área. Agora, o que eu acho é que ele 

pode influenciar, mas ele sozinho não tomam essa decisão. 

B: Para ele implementar um projeto, depende dele vender para o cliente dele, o gestor ou 

a diretoria da empresa , porque ele tentar implementar ele precisa da aprovação de um cliente, 

a autonomia de está muito ligada a isso, a autonomia dele de buscar, de sugerir. de vender 

idéias é total, agora a de implementar não é papel do consultor, é papel do gestor. 

B: Ele pode mudar os meios, se estiver dentro do papel dele, sem precisar da aprovação 

do cliente, mas para alterar o tempo de execução de um projeto, ele vai ter que negociar com o 

seu cliente, seguindo a mesma linha dos objetivos. 

P: E o consultor aqui na empresa, pode, por algum motivo, recusar a realização de um 

determinado projeto , seja de ordem pessoal , de ordem do conhecimento técnico , se 

entender que ele não pode contribuir com seu cliente? 

B: É , eu acho que pode, porque isso é uma coisa que o nosso superintendente trabalha 

bastante com a gente, no sentido de definir prioridades. Só não sei se na prática isso acontece, 

acho que isto também está na realidade de como eles se colocam, porque eu não sei se na hora 

que acontece a situação, se eles têm a coragem de dizer que "Eu não vou fazer isso! Por isso, 
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ou por aquilo" ou se eles vão tentar fazer da melhor fora tentando tirar o máximo que eles 

poderiam . Eu acho que poder em tese pode , o que não sei se na prática eles ousariam fazer. E 

aí entra muito também do perfil de cada um. 

P: E o consultor têm esse tipo de informação? 

B: Pois é, eu acho, que eles têm , no momento em que nosso superintendente conversa 

muito com eles, trabalha com eles essa questão. O que eu acho é que isso está muito voltado 

para prioridade, como a "A" falou. Hoje eles estão muito sobrecarregados, eles têm 

dificuldade de definir qual é o projeto prioritário e ao mesmo tempo eles não conseguem dizer 

"não". E isso é urna coisa que o superintendente trabalha muito com eles, no sentido de 

avaliar quais são as prioridades. 

A: Inclusive no programa de desenvolvimento apareceu muito da cultura da empresa, por 

não conseguir dizer "não". Nós temos fortemente essa cultura de não dizer "não". Eu não sei, 

o que fica é a dúvida de quê se na prática eles teriam coragem para fazer. Porque aí entra urna 

coisa de não pegar bem. Como é que vai se dizer não, porque aí entra urna coisa da cultura 

maior da empresa, que é fazer tudo, dar conta de tudo e não cuidar o máximo de si. Não poder 

dizer "não". Então o conhecimento que eles podem dizer "não" eles têm, eles sabem disso, 

agora, realmente na prática a gente têm dúvida se eles conseguem dizer "não" para algum 

projeto. 

P: As vezes não é só em relação a uma demanda, mas as vezes pode ser em relação ao 

cliente A, B, ou C. 

B: É, mas eu não os vejo fazendo isso, eu não os vejo recusando um projeto, até porque o 

nosso entendimento isso seria visto como uma atitude não profissional. 
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P: E com vocês aqui na área de R.H. , acontece que vocês tem que recusar um projeto, 

vocês conseguem recusá-lo ? 

B: É, eu acho também que a gente já fez isso, não em relação ao cliente, mas também em 

relação a uma demanda. 

P: E neste caso, vocês consultoras de Recursos Humanos têm autonomia para entrar 

na área. De entrar na área e fazer uma intervenção dirigida, ou vocês só entram na área 

quando são solicitadas pelos clientes. 

A: Esta condição acontece demais na área que eu atendo, teve áreas, por exemplo, que eu 

já tentei várias alternativas e não tive resposta. É, mas já tivemos por exemplo clientes que 

nós já tentamos várias situações. Já fizemos intervenções bem profissionais, já tentamos 

informal, tentamos até na gozação. Hoje a situação já está até na base da gozação e nem assim 

a área se toca que está precisando de uma consultoria nossa. Já em outras áreas, por exemplo, 

a área industrial, o plano de desenvolvimento individual que funciona tão bem que não é só 

dirigido aos consultores. Eles entendem que existem outras pessoas por alguma necessidade 

da própria área precisam ser desenvolvidas e então a área apeia o desenvolvimento destas 

pessoas independentes delas serem consultoras internas ou não. 

P: Nesse caso então, o gestor tem autonomia de fazer o que ele entenda que deva ser 

feito na área dele? 

A: É isso mesmo. 

P: E os consultores atualmente trabalham mais no nível tático, estratégico ou 

operacional? 

A: Eu acho que nos três. Por exemplo, se você pegar um consultor da área florestal eles 

trabalham muito atuando no acompanhamento de terceiros, verificando se a operação for bem 

feita de acordo com o que é previsto e acompanhando os resultados. Nesse caso eu acho que é 

bem operacional. Outros consultores por exemplo. são de um nível mais técnico 
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especializado. Eles trabalham num grupo mais estratégico, então eu acho que tem aqui os três 

níveis. 

P: Como se caracteriza a natureza da atividade do consultor intemo em relação a suas 

tarefas? (ex.: atuam por projeto, por tarefa, por cliente, por demanda?) 

A: A atividade do consultor tem um pouco de cada coisa, por tarefa, por projeto , por 

cliente , até em função das características das próprias áreas. Agora, dentro da linha de 

evolução é de estar mais voltada por cliente, mas nós pretendemos dar um enfoque mais por 

projetos, mas minha sensação , aí é a minha percepção, eu acredito que seja mais por 

demanda. Por exemplo: precisa atender um cliente X numa demanda que aconteceu; aí se faz 

uma força tarefa para se atender emergencialmente essa situação. Por exemplo: a caldeira está 

com problemas. Então se monta uma força tarefa para atender ao problema da caldeira que é 

de importância. É claro, se eu pedir, se o gestor da área pedir essa alternativa para o consultor, 

a gente pode até entender que está sendo visto como um cliente, mas no fundo o que acontece 

assim é a demanda; a demanda que hoje está determinando muito mais a ação dos consultores 

na empresa que pode ser individualmente ou em grupo. 

P: Quem são os clientes dos consultores internos? 

B: Eles atendem aos gerentes, mas também atendem aos outros consultores. Por exemplo: 

o nosso caso aqui como consultoria de R.H., normalmente nós podemos atender uma demanda 

que seja provida de um outro consultor. 

P: Como se caracteriza o vínculo de relacionamento funcional com outras áreas? 

B: Quanto a relação, eu acho que ainda tem muito de subordinação. 

A: É eu acho que ainda tem muito da prestação de serviços. 

B: E eu acho que ainda tem muito da relação de subordinação. 
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(Percepção da pesquisadora: parece que a questão ficou um pouco engasgada. A consultora 

quis entender como subordinação hierárquica, e aí em seguida entrou a outra consultora 

caracterizando bem que ela vê mais as coisas que estão mais veladas. Expliquei que poderiam 

ser as duas percepções: a estrutural e a de poder). Elas reforçaram que na teoria é uma coisa e 

na prática é outrA:. 

P: "Então a subordinação que vocês colocam é que o consultor atende o cliente mas na 

prática eles não se colocam no mesmo nível." E o relato continuou. .. 

A: É , eu vejo assim , eu acho que é dessa forma que acontece. E daí eu acho que é 

complicado , porque A está dizendo é que se deve priorizar. Por exemplo: nos temos a 

situação do fulano X, que ele é um prestador de serviços, que quando está trabalhando em 

grupo gerencial, ele se coloca igual . O que eu quero dizer com isso , é que a gente não pode 

afastar também a possibilidade de que também já existe alguma coisa de parceria, de 

prestação de serviço e principalmente prestação de serviços. Porque eu acho que com isso foi 

se criando essa coisa de prestação de serviço, porque nós em relação as pessoas, procuramos 

atender as necessidades delas. Ainda não é uma relação de parceria, mas nós procuramos, nós 

queremos, nós estamos evoluindo. Ainda é muito prestação de serviços. 

B: "Pois é, fu lana, pois aí eu acho que entra a questão do consultor. Tem aquele consultor 

mais técnico, mais híbrido e talvez o que mude um pouco é a posição em que tu te encontras. 

Por exemplo: Nossa característica é de prestação de serviço (referindo-a a RH). e talvez 

nenhuma subordinação em relação aos clientes. Alguns outros, até numa relação de parceria, 

em função da relação que a gente estabelece com algumas outras pessoas. 

P: Bem , mas isso se dá em função da relação que vocês estabelecem com as áreas. 

Então vamos fazer o seguinte: se vocês tivesse apenas uma ficha de um dólar para j ogar, 

em uma dessas relações, em quais delas vocês apostariam, que é a maior característica hoje 

da atividade de consultoria em relação aos clientes. Gostaria que vocês não 

personalizassem a área X, a área Y, mas que vissem a empresa de maneira geral. 
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B: Bem , aí eu acho que ainda é a relação de subordinação, mas se eu tivesse uma 

moedinha de 50 cents, eu apostaria na prestação de serviços, na relação demanda e, por último 

na relação de parceria. 

P: E como é o nível de comunicação dos consultores com as áreas? 

A: Quanto a comunicação, nós achamos que é bem multidirecional, quando por exemplo 

o colegiado industrial se reúne, muitas vezes o consultor tem que apresentar o projeto, 

defender o projeto perante o colegiado. Também isso acontece no conselho da qualidade onde 

faz parte todos os diretores e o consultor interno também tem que apresentar projetos, 

defender idéias e também é bastante questionado pelas pessoas que fazem parte dos comitês, e 

também a comunicação do consultor interno estabelece ela é bem mais informal. Aqui na 

empresa é bem informal. 

P: Que tipo de intervenções e modelos são mais praticados pelos consultores na 

empresa? 

A: Tá, mas o que tu chama de intervenção primária, secundária e terciária? 

(procurei explicar para as entrevistados o conceito dessas três intervenções e entendi que elas 

não conheciam) 

A: A maio freqüência é a secundária e a terciária, porque acho que a intervenção primária 

quem faz mais são os gestores, porque os gestores tem mais é que tomar a decisão, e os 

consultores estão mais acostumados a trabalhar com projetos e trabalhar na prevenção. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 4: 

Principais resultados obtidos com a implantação deste Modelo 
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P: Quais os principais problemas que vocês encontraram para implementar esta 

prática? 

B: No início, acho que foi a dificuldade das pessoas entenderem bem qual era esse papel 

de consultoria interna. Eles comentam que inclusive foram retirados das áreas, foram tirados 

da gestão e esta foi uma das grandes dificuldades deles entenderem que eles não têm que ficar 

na gestão, que eles têm que ficar desvinculados da gestão e que o papel deles é outro: é o 

papel de consultor, é o papel técnico. E quando eles estavam nas áreas eles acabavam 

interferindo na gestão. Então, eu penso que a maior dificuldade que eles assumissem mesmo o 

papel de técnico que eles são e largassem de mão a gestão. Como na origem eles tinham sido 

gestores, eles saíram do cargo deles e ainda por cima o chefe deles, que também era um 

gestor, ainda costumava vê-los como gestores. Então isso dificultou ainda mais o que eles 

pudessem assumir um papel técnico. Outra dificuldade está relacionada com a própria cultura 

da empresa, de que o cargo técnico não tem tanto valor quanto cargo gerencial. Essa ainda é 

uma dúvida permanente dentro desta empresa. Então tinha o ranço da formatação, mas 

também tinha o ranço que eles queriam um cargo técnico, se seria um cargo técnico, porque 

eles queriam ser cargo técnico ou porque não queriam ser cargo técnico, porque essa empresa 

valoriza muito o cargo da gestão. Isso aconteceu também porque muitas vezes a empresa já 

fez um movimento de mostrar que isso é verdadeiro ou que isto não é verdadeiro. E, com isso, 

as pessoas ficam divididas. 

A: Penso que as dificuldades de os consultores assumirem, entenderem o que era um 

trabalho matricial. Eles passavam a ter que prestar serviço para os seus chefes imediatos, que 

era o gestor da área e ao mesmo tempo prestar serviço para os gestores de outras áreas, Isso 

foi confuso para eles entenderem e aceitarem, no início, e hoje nós percebemos que isto já está 

muito bem consolidado. Na época, foi muito complicado, que por exemplo: vamos pegar o 

consultor de mecânica que na época era subordinado ao gerente da mecânica, hoje não; ele é 

subordinado ao gestor de produtividade, mas tem que prestar serviço ao gestor de 

produtividade, e também ao gestor da mecânica, que no passado era chefe dele. Então 

assimilar esta questão de que a subordinação é uma, e a prestação de serviços é outra ... foi 

muito complicado no início, hoje sinto que está superado. 

A: É, talvez com relação a questão da avaliação, da remuneração e também com relação a 

competição por algum tipo de trabalho que eles achavam que ele não era deles, não tinha tanta 
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clareza se era papel deles ou não, isso deve ter gerado algum tipo de conflito e talvez isso 

estava mais ligado a sua dificuldade de entender esse novo papel. 

B: Outra dificuldade é a insegurança de que hoje a consultoria interna é vista pelo 

controlador, ou empresas que vem fazer benchmarking de ficar assim com overhead e não 

ficar claro de qual é a contribuição do consultor do ponto de vista de quem olha de fora para 

esse tipo de estrutura. Isso pode parecer como uma gordura e não uma estrutura. Então hoje o 

gestor que está responsável por uma determinada área está mais claro o papel enquanto 

estrutura, papel de gestor na estrutura. E isso pode parecer que aquele gestor está mais 

garantido no seu papel porque tem mais clareza, porque o papel fica mais claro na estrutura. 

Com isso os consultores podem parecer que se sentem mais ameaçados no seu papel porque 

não há essa clareza de resultado do ponto de_vista de quem vê de fora. 

P: Então a dificuldade que vocês vêem hoje para administrar o modelo é do ponto de 

vista de quem o olha do lado de fora da empresa, em relação as pessoas de fora da 

empresa? 

A: Sim, é isso mesmo. E principalmente porque quem olha de fora tem o poder sobre nós 

que são os nossos acionistas 

P: Eu entendo que vocês estão me dizendo que vocês fazem parte de um conglomerado 

do qual vocês não são a empresa mais importante, mas entretanto vocês enquanto empresa 

tem um modelo de gestão muito mais avançado do que as outras empresas do 

conglomerado. 

B: É, esse modelo nas outras empresas não existe 

A: Sim, e isso de certa de forma incomoda porque tu passas a ser um paradigma. Então é 

muito melhor eu botar defeito e mudar lá, do que eu valorizar esse tipo de coisa que eu teria 

que mexer no restante da estrutura que é muito pesado, e isso custaria muito. Além do que é 

uma estrutura mais antiga, então nós acabamos sendo diferentes, e diferentes sempre pagam 

uma preço. também diferente 
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P: Quais os benefícios que esta atividade trouxe para a Organização? 

B: Um dos beneficios foi o de poder focar mais o papel de cada um porque no modelo 

antigo o que a gente tinha? Nós tínhamos eles ajudando na gestão e até fazendo parte do que 

hoje eles fazem, e no momento em que a gente diferenciou, e no momento que a gente 

classificou, no momento em que definimos os papeis ficou muito mais claro focar qual é o 

papel de cada um nessa organização e até clarear o que é que a empresa espera deles. Acho 

que isso é muito importante e deu resultados depois da implantação 

A: Esse projeto possibilitou alterar, mexer, reduzir níveis hierárquicos da estrutura, 

porque o plano de carreira gerou isso; plano de remuneração gerou isso: possibilitou também a 

aproximação. O processo de comunicação até melhorou dentro da empresa com a implantação 

desse modelo. Na estrutura, a redução de níveis hierárquicos foi uma mudança significativa. 

Essa relação mais matricial e essa relação cliente fornecedor possibilitou realmente mudarem 

as formas com que as coisas, mudarem os processos de trabalho. 

B: Eu acho que traz maior resultado porque na medida em que um grupo de técnicos se 

qualifica mais para atender uma demanda de um cliente e saindo daquela área eu acredito que 

possibilita até melhoria na visão dele principalmente da visão dele em relação ao problema 

porque ele não está mais naquela área, está fora daquela área. Ele consegue ver o problema de 

outra maneira porque antes talvez eles não tivessem comprometidos o que estava acontecendo 

na sua área e com o fato deles saírem da área e irem para outra área eles conseguem ver o 

problema de maneira diferente; eles conseguem ter uma dimensão diferente do problema e 

conseqüentemente até se comprometer mais 

A: Eu acho que também ficou mais claro o que se esperava das pessoas, de saber 

exatamente aonde ela tinha que melhorar. Investir, saber exatamente o que é que eles tinham 

que auto desenvolver ou se desenvolver pela empresa, o que ficava mais difícil quando eles 

estavam na estrutura mais antiga e talvez não com tanta segurança quanto eles tinham na 

estrutura anterior porque na estrutura anterior como gestores era muito claro. 

B: O que facilitou é que nós sempre fazemos as coisas participativamente, então eles 

nunca foram deixados a margem desse processo. Eles construíram todo esse processo juntos. 

Eles participavam, fazíamos grandes reuniões no auditório, eles tiveram a oportunidade de 

participar e se colocar e se uns fizeram mais ou menos nesse processo, é por que é a parcela de 

cada um. Outro fator que a gente vê como faci litador fo i eles poderem ver na introdução desse 
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modelo de carreira a possibilidade do técnico ser tão valorizada quanto a do gestor, por que no 

passado nós tínhamos uma estrutura tradicional e as pessoas não viam a possibilidade de 

ascensão de carreira a não ser se conseguissem um cargo gerencial. Então quando a gente 

disse que um técnico poderia ter a valorização tão grande quanto a de um gestor, isso 

efetivamente aconteceu. Acabou sendo um grande favor para essa mudança de poder ser 

valorizado, ter os mesmos benefícios que antes só eram oferecidos ao gestor. 

P: E a prática da consultoria intema na empresa reduziu o custo de contratação de 

consultores internos? 

A: Eu acho que sim, mas não totalmente porque tem alguns assuntos que inclusive são 

desconhecidos nossos e a gente vai buscar então o consultor externo, mas eu acredito que esse 

custo de contratação de um consultor externo é diminuído porque na medida em que você 

desenvolve consultores interno você tem mais chance de ter resposta para a empresa, agora 

isso não elimina de você ter , de você contratar consultores externos, porque muitas vezes a 

gente não tem condição de assumir determinados assuntos e então quando acontece isso nós 

vamos buscar o consultor externo. 

P: Os objetivos iniciais foram alcançados? 

A: Sim foi atingido. Tem uma coisa que eu penso que foi facilitar a vida deles, e hoje se 

você chegar lá e perguntar a eles se gostariam, por exemplo, que recursos humanos voltasse a 

atuar com a estrutura anterior que no passado atuava, todos eles vão dizer que não gostariam 

de atuar como passado, porque era muito departamentalizado e antes eles tinham que buscar 

uma pessoa para tratar de assuntos de recrutamento e seleção, uma outra pessoa para tratar de 

assunto de treinamento, uma outra pessoa para tratar de assuntos de remuneração e assim por 

diante ... e isso era muito complicado para os clientes . Hoje eles falam com uma consultora e 

essa consultora resolve e responde por todas as atividades, por todas as práticas de recursos 

humanos. Então essa faci litação, essa integração de alguma forma ajudou a estar mais 

próximo, além do que a gente também ficou mais próximo, a gente foi até as áreas, a gente 

não consegue manter um tempo de alocação maior nas áreas porque hoje a nossa estrutura de 
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recursos humanos por exemplo, está muito enxuta mas do passado quando começamos, nós 

atuávamos mais fisicamente na área do cliente 

B: Olha Lídia, eu acho que ainda nós temos que buscar trabalhar mais o resultado efetivo 

dos consultores , outra questão é da empresa oportunizar dar condições, já que eles são o 

centro do conhecimento que a empresa oportunize condições para que eles possam se 

desenvolver isso é coisa que a empresa ainda tem que investir, pretende investir , ainda para 

solidificar mais o papel deles como consultores porque as vezes com o que eles tem eles ficam 

mais no dia-a-dia mais não é só isso que a empresa espera deles, a empresa espera que eles 

estejam vendo novas oportunidades , trazendo novas oportunidades , no papel de técnicos que 

são e ai é claro que existe uma parte que é o investimento deles e outra parte é o investimento 

que a empresa tem que fazer para eles , para oportunizar que eles estejam nesse nível 

esperado. 

P: Dentro desta linha o que a empresa ainda pretende fazer para aprimorar ainda mais 

este modelo?. 

A: Basicamente ela pretende fazer em casa o seu planejamento estratégico , identificar 

quais são as suas prioridades e poder levantar projetos em relação a essas prioridades e qual o 

retomo em relação ao investimento e indicar quais os lideres e os componentes daquele grupo. 

Isto tudo dentro de um acompanhamento global. Porque o que acontece hoje é que alguns não 

são envolvidos e outros são envolvidos com uma certa ou com muita freqüência. Não há uma 

distribuição mais organizada das atividades, e também não há uma cobrança. Nós não somos 

muito bons em acompanhar resultados , nós somos muito bons em pensar em vender a idéia 

mas depois, em acompanhar resultados não é assim ainda o nosso forte. Então, tendo uma 

visão integrada do que é esse planejamento estratégico, identificar o que são prioridades , 

entender qual é a idéia, formar a equipe, acompanhar o resultado tudo isso informatizado seria 

um grande progresso para o desenvolvimento da empresa. 

P: E vocês estão prevendo isso pra quando? 

A: Isto está tudo desenhado agora quando do projeto da Reengenharia. Inclusive isto vai 

ser uma área que vai precisar ser criada para poder ser comparada e ser mexida também nesta 
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estrutura. Eu nem sei te dizer, mas eu acredito em que num ano, um ano e pouco isto poderá 

estar sendo implementado. 

P: Atualmente, nestes núcleos que atuam, vocês funcionam como centro gerado de 

resultados ou como prestadores de serviços? (a pesquisadora teve que explicar melhor esse 

conceito para as entrevistadas porque elas não estavam entendendo o que era consultoria 

como centro de geração de resultados) . 

A: Não, não tem. Mas no desempenho do processo de desenvolvimento isso está previsto 

no sentido de se mensurar mais o retomo enfim, isso já foi desenhado mas não foi 

implementado. Hoje, a gente ainda funciona como prestador de serviço. 

P: Parafina/izar, que orientações vocês dariam à uma empresa que pretendesse iniciar 

esse processo traballzar com o modelo de consultoria interna? 

A: Eu acho que urna coisa importante que tu defines, quando tu introduz um modelo é 

definir bem os papéis das pessoas. Os papéis profissionais, inclusive, definir bem o que se 

espera das pessoas; o porque no nosso modelo aqui ; ele foi sendo construído, ele pode ser 

construído? Pode, pode! Mas o que eu quero me referir é que mesmo você construindo esse 

modelo você tem que ter clareza do que é o papel de um consultor interno, e o que é o papel 

de um gestor, para evitar que se esteja utilizando-se o consultor de urna maneira inadequada. 

Então eu acho que na implantação deste modelo nas empresas é muito importante que se saiba 

exatamente o que é a consultoria interna, o que se espera da consultoria interna quais os 

papéis da consultoria interna. 

B: A outra orientação que nos damos à exemplo da consultoria também de quem já 

passou como nós, o exemplo da terceirização, é introduzir este modelo planejadamente. É 

importante ter urna visão do conjunto, estabelecer aonde se quer chegar e depois a estratégia 

poderia começar como nós começamos, numa área específica, depois passando para as outras 

áreas. Mas é fundamental que a gente tenha a percepção do todo. Quando nós começamos 

aqui, nós não tínhamos essa percepção do todo. Nós não tínhamos a coisa mais planejada com 

fases, com etapas aonde a gente podia chegar, as coisas basicamente foram acontecendo. 

Então a questão do planejamento e do objetivo para nós é a primeira coisa que nós 
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orientaríamos na empresa se ela quiser introduzir esse modelo. O importante é entender que 

quando a gente entra por esse caminho, nem sempre podemos voltar atrás. No nosso caso, 

hoje avaliando, nós percebemos que por a gente não conhecer exatamente o papel e o que se 

esperava, a gente avalia que tem algumas pessoas que tem o cargo de consultor, mas a sua 

atividade não é uma atividade de consultoria. E eu acredito que as pessoas seriam mais felizes 

se a gente tirasse aquela nomenclatura de consultor que elas tirassem esse peso de cima delas. 

O que eu sinto é que a nossa organização não é muito flexível para a gente mudar isso. Porque 

a idéia era termos dois níveis hierárquicos e tudo aquilo que não tiver dois níveis hierárquicos 

não entra. Então, as vezes, tu até mascara o que é a realidade, e então é dar o título de 

consultor para quem realmente faz o papel de consultor e não distribuí-lo de uma forma mais 

intensa e massificada só para a redução de níveis hierárquicos. Não é a ênfase no nosso caso, 

mas tem esse casos e aí fica a dificuldade de voltar atrás. 

A: Eu acho também que a questão de identificar o perfil é muito importante porque as 

vezes você corre o risco de colocar pessoas que não tem o perfil desse cargo. Daí o que 

acontece: fica dificil você voltar para trás e você fica se adequando a esse papel e dispersando 

toda a sua energia nesse papel, e na verdade não era isso que você gostaria de estar fazendo. 

Outra questão é como é que se lida com o poder. Isso na minha cabeça é muito importante. 

Por exemplo: quem gosta de ter mais poder, sem demérito, de estar mais perto das decisões 

tem que buscar necessariamente uma carreira gerencial , e o consultor tem que se satisfazer 

necessariamente pelo poder de influência que ele tem, pelo poder de orientação, pelo poder de 

sugerir e de se adaptar a esse tipo de coisa também. Então, concluindo, dessas coisas de como 

é que a pessoa lida com essa questão de poder é uma variável importante. 

Então eu quero reforçar que houve um limitante: enquanto o processo foi evolutivo, o 

processo de avaliação melhorou; mas enquanto resultado, a empresa não teve condições 

financeiras de dar esse respaldo. 
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EMPRESA3 

Entrevistados: Grupo de sete consultores Internos de diversas Áreas da Empresa 

P: O que é, para vocês, a atividade de Consultoria Interna? Qual é o papel de 

vocês em Consultoria? 

A: Teórica. Aquela que nós vimos uma vez que eu achei espetacular! Sabe, é o que agente 

tem que fazer, buscar, verificar, sugerir coisas nos nossos projetos, ficar antenado. O problema 

que vejo nele, até já se atenuou um pouco, porque isso, na verdade, depende de nós. Tem uma 

atividade hoje: "olha, o modelo nós vamos adotar daqui para frente é este. Mudou. Então, na 

verdade eu tenho que me adaptar a ele, trabalhar em cima disso, olha aqui. as pessoas que 

estão a minha volta também". Então a dificuldade de implementação é essa, fazer com que ele 

aconteça. Essa é a transição. Então ela começou a acontecer. Nós ficamos fazendo aquele 

trabalho que nós fazíamos, mais sentados, mais dirigido, na ilha. E aí tem que começar a abrir 

o leque. Enxergar outras coisas e começas a fazer outras coisas e não continuar fazendo só 

isso. Fui não tirado daqui desta posição que estou hoje. Então teria que agregar que eu 

passasse a ser estritamente consultor e ter outras pessoas que pudessem auxiliar. Então tenho 

que começar minha atividade e começar a migrar para aquele novo sistema. E está 

acontecendo! 

C: Aconteceu para ti, pra nós. Para mim já foi diferente. Eu fui tirado daqui e posto ali. 

Ele (A: ficou no mesmo lugar e começou a abrir o leque . Prá alguns de nós aqui foi diferente. 

Eu fui tirado de uma posição e nos disseram" agora vamos fazer isso!" 

P: Daqui quando tu diz tu te refere à gestão? 

C: Tem todo o Departamento que é uma gestão. Fui tirado daquilo ali , em uma área 

estritamente técnica de Consultoria tarbalhar matricialmente, sem gestão. 

0: Trabalhar sem recurso financeiro. sem saber como buscar o recurso financeiro. 

B: Isso varia muito de caso pra caso. Tem área por exemplo, que se trabalhava 

estritamente em gestão. Outras já não era; era mais ou menos. Então dependia muito de cada 

departamento, de cada gestor daquela área. Tinham área que trabalhavam o ex-consultor do 

cargo ele trabalhava estritamente em gestão mesmo. Outras não; o pessoal já estava mudando, 
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então ficava no meio de uma gestão, meio misto, no meio de uma consultoria. Varia muito de 

gestor pra gestor. 

E: Complementando o que ele está dizendo, no momento da transição tu tinhas os antigos 

coordenadores que eram os consultores, e tinha dois tipos: aqueles que tinham uma cultura já 

de trabalhar com gestão, iam acompanhando o processo dia a dia, e aqueles que estavam 

chegando e que não tinham adquirido essa cultura. E também tinha isso que o B falou: tu 

tinhas um gestor que demandava mais esse assistente, o coordenador dele, e tinhas o gestor 

que já conseguia dar os seus passos, já um pouco mais com o pessoal de operação. nem tanto 

com o coordenador. Então utilizava mais o coordenador para a parte técnica, não tanto a parte 

gerencial. Ai eu concordo com ele, teve diferenças no início e diferenças em função dessas 

particularidades. Os coordenadores, os consultores e o pessoal de gestão. 

C: Eu vejo duas fases bem distintas: em 1990, metade de 90 quando se criou o cargo de 

Consultor. "Agora se quer que trabalhem assim, vocês saem da linha de gestão e trabalhem 

como consultores. Só que fiquem onde estão. Cada um com seu Gerente dentro da mesma 

"jaulinha" que estavam e atuem como Consultor." Eu acho que nem dez por cento, realmente, 

atuou como Consultor. Era para ser e não ia, continuava ainda, com aquela "coisa" e foi, foi, 

foi. Aí depois de 93, aí sim que resolveram criar a Assessoria que realmente vai quebrar isso 

ai. Quebrou. Aí noventa por cento, foi trabalhar como Consultor, noventa não, oitenta. Teve 

gente que até hoje não trabalha como consultor. 

P: Quando chegou essa assessoria, vocês se agruparam? 

C: Ai tiraram os consultores dos seus gerentes, mandaram todo mundo num só lugar. 

E: No início de 91 já existia uma assessoria que era às ASQUA. Então já tinha aquele 

modelo, aí começou a funcionar mais ou menos foi quando em 93 o pessoal migrou para o 

modelo de fazer engenharia. 

F: Isso foi anterior à isso. Na verdade essa mudança ocorreu dentro da DTA em 1989. É 

bom resgatar. Na verdade as pessoas não viam isso como função de Consultor, mas uma 

mudança de estrutura para resolver um problema que tínhamos aqui dentro da empresa que 

eram as chefias de departamento. O Rubens e o João também eram chefes e passaram para 

Consultor. Então aí começaram as dificuldades, que temos até hoje. Não houve uma 

preparação especificando missão de cargo, o que é consultor, o que vai fazer. Era uma 

mensagem muita vaga. "Agora tu te vira". Depois disso, deu-se um segundo passo com a 
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famosa "Carreira Y" em 1990. Aí a idéia era que a carreira Y sempre foi vendido o peixe 

como para possibilitar a ascensão das pessoas, não para executar a função. 

C: A receita não existia, isso nunca foi claro. 

F: O Chefe do Departamento se transformava em Consultor. E tinha esse problema, 

também, até cultural , alguma pessoas que trabalhavam como coordenadores nas áreas, 

exerciam fortemente a função de coordenadores. E a mensagem era: " tu não vê só uma 

função técnica". 

E: Principalmente aquele grupo que tinha vindo desde operador, encarregado, 

acostumados só com gestão. Eles tinham isso culturalmente muito forte. 

C: E neste tempo, correndo em paralelo com esse grupo tinha um enxugamento muito 

forte na empresa. "Agora tu não é mais gestor, tu não manda em mais ninguém. tu não faz 

nada". Então esse "cára" está meio sem função, não tem nada o que fazer, vai embora. Aí 

para muitos cria aquela coisa de que eu sou o próximo. 

F: Eles esperavam que com o enxugamento tiravam a função dele de pensar para ele fazer 

aquele a função administrativa operacional que tinha que ser feita e, as vezes quem tinha o 

poder até usava o consultor pra fazer isso. Haviam muitas consultorias que diziam: " esse cara 

tá meio sem função, então ele vai embora". Aí, eles pegam um consultor. Não manda mais 

ninguém, não faz nada. 

E: Mas ao mesmo tempo, nessa mesma época não foi dado ao pessoal de supervisão essa 

tarefas que o coordenador fazia antigamente, levou um tempo ainda para que o pessoal 

dissesse "não, agora a supervisão vai ser treinada, vai ser preparada para assumir algumas 

coisas, principalmente as coisas administrativas que estás falando. Era férias, era escala, era 

não sei mais o quê, relatório mensal. Então o pessoal não veio preparado para isso e, 

realmente, ficou um vazio, por isso que muitas vezes o gerente era obrigado a buscar o apoio 

do consultor. Porque ele ficou desamparado, alguém tinha que fazer, ele muitas vezes não 

tinha tempo para fazer, porque a gente tinha, em 89, que foi o tempo que entrei. A gente tinha 

um superintendente, um diretor industrial, um gerente de divisão, um chefe de departamento; 

tinha um ou dois coordenadores por área; tinha áreas que tinham 3 coordenadores. Tinha 

Supervisor, era um "bando" de gente para fazer. Depois não, acabou! O Gerente de Divisão 

foi embora, o Diretor ainda ficou um tempo mas também foi embora. Ficou só o Diretor, o 

Superintendente, o Gerente da Área e o Supervisor. 

B: Sumiu o chefe de departamento. 
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E: Antes sumiu o encarregado. A coisa ficou tão necessária para o Gerente da Área de 

fabricação, tinha o Gerente de Divisão e tinha dois Chefes do Departamento. Isso acabou, 

ficou um chefe e um gerente só para tudo. E, esse Gerente, ficou com uma área com cento e 

tantas pessoas em pouco tempo e necessita desse apoio. O pessoal promover os assistentes 

técnicos que são supervisões, que trabalham com o Gerente, mas não essa parte é 

administrativa. 

P: O assistente técnico foi recentemente? 

C: Daqui a pouquinho chegamos nele. 

C: De dois anos para cá mais ou menos. 

F: Que é urna recuperação, pois já houve a figura do Assistente Técnico se tivesse sido 

preparada, talvez, lá em 90, tinha dado certo mais rápido. Porque criaram o Consultor. O 

consultor muitas vezes não assume. Nosso Diretor dá "porrada" na mesa, sai "xingando". 

Você não assume, aquela coisa toda. Em compensação ninguém pensou: "então vamos 

preparar o Gerente e os Supervisores porque existe um cargo de Consultor. V amos preparar 

ele para esses caras poder dar certo". O resto foram aprendendo assim, com o tempo, dessa 

maneua assim. 

G: Eu particularmente não gosto desse nome Consultoria. É urna dificuldade quando tu 

estás aí fora, justificar que tu trabalha numa empresa e és Consultor. Eu senti isso na Suécia 

quando vinham alguns consultores dar um curso e que viam no meu cartão "Consultor", 

achavam que estava já competindo com eles. A Assessoria pedia urna informação que o 

"cára" já ficava com os "pés atrás". Aqui no Brasil também. Hoje em dia todo o mundo aí fora 

é Consultor, também. O "cára" ficou desempregado, monta uma empresinha e é consultor. Eu 

acho que o nome assim, eu como Técnica não me sinto confortável. Eu acho também uma 

grande coisa que houve aqui e que eu senti muito, que essa transição de ser chefe e passar para 

Consultor, tu perder toda aquela estrutura tanto financeira como, principalmente, de pessoas e 

tu tem que encarar uma nova situação de se sentar lá e pensar: "agora eu perdi tudo isso". 

Como isso aconteceu principalmente no meu departamento .. . Eu me lembro de "A'" e "B", eles 

não conseguiram se achar ... 

Eu realmente perdi ... eu não estou me achando nesse sistema ... Vou sentar na minha sala, vou 

pensar onde vou atuar, onde eu vou interferir na área de outro ... Isso foi muito traumático. e a 

gente não foi reparado para isso. Da noite para o dia virou Consultor sem preparar o lado 
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psicológico também de chefia. Porque queira ou não queira Chefia é status e as pessoas se 

sentiram perdendo. 

B: Nunca ficou muito definido assim uma fronteira de atuação entre as pessoas; antes era 

bem definido: isso é meu, isso é teu. Uma Consultoria então ficou : "será que estou fazendo a 

mesma coisa, isso é meu, não é. 

G: No início foi assim. Só agora está mais amenizado. 

F: As estruturas formais eram são mais fortes . Depois foram sendo criados osfóruns e aí 

os consultores estavam numa situação que tinham que viabilizar dentro destes fóruns. 

C: Eu já acho que consultoria interna é bem diferente. É tu saber trabalhar sem barreiras. 

Saber trabalhar dentro disso aqui. Agora é meu, agora tu pegas, é trabalhar dentro disso ai . .... 

É a pessoa querer a barreira, o que aqui não é. 

P: Estamos falando sobre o papel do Consultor e nós começamos com o A dizendo: u 

bom na teoria, o papel do Consultor que a gente viu aqui foi uma coisa ... " 

D: Não ficou claro o papel de consultor. 

C; E nem vai ficar; não precisa ficar. 

E: Uma coisa que ajudou, que reforçou um pouco o papel do Consultor foi a criação do 

colegiado na área industrial, porque quando se criou o colegiado, em princípio, como diz A, 

os consultores prestavam serviço para o Colegiado. Não estavam para prestar serviço para o 

Gerente X ou Z. Eventualmente um Gerente pedia para mim, para a Júla , para vocês, alguma 

coisa ou para o Gerente de outra área ele também pedia. Não tinha mais esse vínculo com a 

chefia, não tinha mais aquela idéia, porque quando criaram os consultores existia ainda os 

departamentos, Chefe de Departamento, "coisa e tal" ... então era normal que olhassem de um 

lado e pegassem aquele antigo coordenador que estava acostumado a trabalhar. Quando o 

colegiado, quando o pessoal está fazendo assessoria, isso mudou muito. Então ai se 

preocupava mais com a habilidade da pessoa. com o conhecimento da pessoa. Então se o B 

conhece bem a máquina, tanto faz se João peça para dar uma mão se o Gerente X pede. Eles 

estão pedindo que ele leve ao conhecimento dele, não interessa qual a área é fulano ou 

beltrano, Então, esse ponto é positivo para a formação do colegiado porque o Consultor 

passou a ser explorado não como um braço direito do Chefe do Departamento ou do Gerente 
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de Área, mas como alguém que tinha o conhecimento e este conhecimento estava à serviço 

da Empresa. 

P: Isto é uma transição ? 

E: Isso agora é, e. está ocorrendo muito hoje ... 

C: De 93 melhorou porque no momento em que tirou o Consultor da área ele parou de 

fazer aquilo: escala de férias , escala de turno, tirou o relatório mensal do Departamento, então 

isso foi um grande adianto, foi isso ai . 

B: Isso vai muito de Departamento para Departamento, devido ao Gestor. 

E: E ao nível da Supervisão também! Porque tu tinha uma Supervisão melhor qualificada 

e essas coisas já tinham sido passadas para 

B: Teve departamentos que já foram também preparando a supervisão. 

P:- Varia de área para área, então ? 

C: Hoje, ainda tem Consultor fazendo papel do Coordenador de 89, Hoje ainda tem 

dentro da fábrica. 

D: É que isso não é estruturado, dependia de uma área que tinha mais a visão aberta ou 

não, tinha implementado isso antes de que outras áreas. 

P: Então dependia da natureza da tarefa da área. Mas sim da cabeça do Gestor. 

A,B,E: Sim! 

E: Porque isso é comportamento. 

C: As pessoas continuam as mesmas, não mudaram o comportamento. Para mim, por 

exemplo, com estamos falando agora, 90 existe o Consultor, saiu aqui no auditório, foi aquele 

bate-papo, chegou para mim e para um colega e disse: "a partir de agora vocês são Consultor. 

Sai fora. Acabou". Nos botou em outra sala, em outro piso do prédio. No outro dia!!! 
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P: E como é que vocês se sentiram com isso? 

C: Normal... eu gostei. Aquela atividade do dia-a-dia que eu digo assim, rearmar um 

motor que desarmou, atender uma reclamação de alguém que sua lâmpada está queimada que 

ele quer trocar. Isso sempre me encheu o '·saco", nunca gostei disso. De repente vem o 

"cára" e diz, agora tu não faz mais isso- que coisa boa! Estou falando do meu ponto pessoal. 

B: É, isso depende da atividade de cada um. 

C: Para mim é bem mais fácil assim: trabalhar matricialmente é mais fácil, porque eu sou 

de elétrica. Toda fábrica precisa de elétrica. E outro, por exemplo, o B , este é mais máquina. 

Dificilmente alguém, digamos ali da área que eu estava vai precisar do B . Agora eu sou 

chamado em várias áreas porque precisam da elétrica. Então pra mim foi muito mais fácil. 

E: Isso é uma coisa assim: o colega diz" eu gostei e agora vou fazer consultoria". Só que 

como foi uma coisa por decreto, sem ter sido trabalhada tem outras pessoas que não gostam de 

consultoria. Fulano de tal, agora tu és Consultor, não tem mais gestão sobre as pessoas, mas 

tens que ficar quietinho, fica agora pensando como melhorar produtividade, reduzir custos, 

solucionar problemas técnicos. Para ele deu certo porque ele gostava daquilo que estava 

fazendo e está ai uma oportunidade. Para outras pessoas, além de ter vindo por decreto o 

"cára" não estava preparado e foi uma coisa assim: eu acho assim, eu até estava de fora 

porque a nossa estrutura pelo projeto, era diferenciado na fábrica, não foi uma coisa 

estruturada pensando assim: que habilidades tem que ter o Consultor? Consultor tem que ter 

estas e estas habilidades. Então vamos pegar esse grupo vai ser consultor então vamos pegar 

quem tem essas habilidades, ali. Ou, pensar assim: quem não tem essa habilidade mais eu 

quero aquela "cára" como Consultor, treinar ele como Consultor. Isso foi acontecendo assim: 

agora tu és Consultor trás a Lidia para fazer um curso de Consultoria, tu vais fazer outro curso 

de não sei o que. E a coisa foi indo desse jeito. 

B: E foi chegando muito tarde. 

G: Ai isso é que é problemático. Tivemos um caso no nosso Depto. que se contratou uma 

pessoa recém formada. Aí o "cára" não se achava. Não se encaixou na estrutura e já foi 

embora. Porque não foi treinado, faltava experiência. Tem que ter algo que venha de encontro. 

Nós não tivemos. 

C: Talvez uma preparação assim, de início. Quando eu penso que também foi assim 

comigo, por exemplo, assim: "agora tu é Consultor" . E deixa o "cára" solto. No início não 

houve treinamento e tudo. Talvez não tenha uma tarefa inicial. Por exemplo, eu tinha uma 
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tarefa grande no início. "Agora tu é o consultor e agora vamos terceirizar todo o setor. Cuida 

disso". Então eu teria uma tarefa bem definida. Era só fazer. Então para mim foi fácil, até eu 

sinto o problema de alguns colegas que estavam no ar: o que é que vou fazer? Tiraram ele e 

fica aqui. É claro, agarra as férias para fazer. 

D: É, mas é que o cara tava vivenciando o dia-a-dia. 

G: Esse esquema do poder, queira ou não queira tu perde poder. .. abala. Eu senti isso. Eu 

tinha uma estrutura abaixo de mi e não ter mais não é assim tão fácil. Tu tem que estar 

pedindo, negociando, convencendo, ficou ruim. 

F: Aí que eu acho que está a "lincagem" da palavra Consultor. O que é um Consultor? 

Ele já vem com a ordem superior. Bem o Consultor está aqui para fazer alguma coisa. Então 

quando ele vem, você abre as portas. Aqui, o Consultor tinha que abrir à unha. 

D: Quando tinha que resolver um problema, entrava lá o problema da estrutura, como 

fica? 

C: Tu não podia fazer gestão e recebia tarefas que necessitava gestão. 

D: Tudo isso é a falta de treinamento. A gente ia fazer alguma coisa ia lá: estagiário, 

supervisor, faça tal coisa. Agora tu tinha que usar daquela atividade de negociação. Eu tenho 

um projeto, tenho um trabalho para fazer. A gente não vendia as idéias. Antes a gente 

precisava vender idéias. Tinha recurso disponível. Ia lá pegava o recurso. 

F: Eu acho que agora o próprio treinamento é importante. Tu explicastes bem. Mas antes 

é definir as estruturas como vão funcionar. Das missões da estruturas que, chegou uma hora 

em que tudo era bola dividida não se sabia o que era de quem e quem faz o que . Tava tudo 

misturado. 

E: É, todo mundo fazia a mesma coisa. 

F: Daqui a pouco tem mais um consultor de RH que era contratado para desenvolver uma 

função de consultoria de RH, e tinha outro consultor desenvolvendo coisas semelhantes. E 

agora, quem faz o que? . . . Daqui a pouco tinha que reunir os consultores de RH e ver quem 

fazia o que, ou vamos fazer juntos, aproveitar nossas forças . Não tava claro. Fui contratado 

para fazer esse serviço deram para outro vou fazer uma coisa parecida. Mais ou menos a 

estrutura era assim. 

0: Nem tinha como contornar isso! 
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P: Um ponto importante que vocês estão colocando já sobre as estratégias que a 

empresa utilizou para implantar esse modelo. Já vamos para o segundo ponto. 

D: Quem sabe vamos definir o papel do Consultor Interno? Então o Consultor Interno é 

assim: é o "cára" que está longe daquela estrutura do dia-a-dia, das áreas da fábrica, está 

longe disso, está cuidando da rotina. O papel do Consultor é: em estando longe, ter uma visão 

mais geral daquelas atividades, daqueles processos que estão ocorrendo dentro da empresa é o 

que estou imaginando hoje o que vai ser. É o que deveria ser. É o papel do pessoal que tem 

que propor coisas. Muitas vezes, ele não está lá para implementar as coisas, ele tem que 

propor, negociar essas atividades em determinadas áreas. E o Consultor hoje ele não pode 

estar muito focado ; a gente está falando muito em processo: ele tem que estar mais aberto. 

Pode ser tanto um Consultor técnico, como para aplicar alguma coisa que ele conheça, de 

administração, coisas desse tipo. Mas é alguém de fora da área que vai prestar uma serviço na 

verdade, está vendendo um no serviço. O Consultor tem que ter pique para tentar pescar as 

diversas oportunidades que vão aparecendo e tentar implementar isso ai dentro das unidades. 

P: E o C disse que isso é como deveria ser. Como funciona na prática? O que difere? 

B: Alguns gerentes, não é o Consultor que difere, que querem ainda aquela figura sentada 

no ao seu lado . Talvez ele diga: "mas eu não quero". Só que o lugar que tem e esse. Então 

faltou ainda, alguma coisa desse tipo para completar o quadro todo. 

D: Isso depende também das habilidades tanto quanto usou quando gestores. .. Tem 

Consultor que não consegue sair aqui, pegar uma coisa aqui, uma coisa ali e tentar 

desenvolver. Está muito arraigado no cara aquilo de ir pegando atribuições para ele e ele 

fazendo. Quer dizer, não deveria ser assim. E também treinar os gestores que agora eles têm 

que dar uma mão para o Consultor e não tem que esperar que o consultor vá com soluções ou 

que o Consultor vá lá pelo menos propor várias. melhorias na sua área e sim também, 

trabalhar em conjunto para levantar e repassar. 

P: Como é essa relação que se estabelece de consultoria e de gestores ? 

C: A relação é boa .... 
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F: A gente tem 2 casos, e vocês vão concordar comigo, quando a gente fazia avaliações. 

Aquelas famosas cadeiras e que a gente sentava numa mesa e: "vamos avaliar agora a função 

do fulano"! Aí começava ... "AH! o fulano me procura mas não está na minha área. Um dizia 

que ele vinha me trazer um produto. Eu devolvia o produto acabado para ele. Outros 

reclamavam porque não ia levar produto. E assim ia passando. Aparecia isto em vários 

momentos. 

C: Aquele que te usava mais como Consultor, quando tinha essa avaliação, mesmo que o 

produto sendo ruim, e tu não dando retome pra ele, tudo bem. Mas aquele que não te usava 

vinha e te ferrava. 

D: É, não te usava mas queria te usar. 

P: Então nós estamos falando da forma que os produtos são avaliados. Hoje vocês não 

são avaliados? 

C: Hoje nós gostaríamos de saber como vamos ser avaliados? 

P: Como é que a Empresa, vou usar o termo avaliação. avalia o grau de contribuição 

que vocês dão ? 

C: Nós tínhamos essa maneira de ser avaliado Começou duma forma e vem melhorando. 

Em dois anos entrou a metodologia REI . Entrou e envemou tudo aqui. Quem manda agora é 

o REI e fim. 

D: Agora falta dividir e definir tudo. Não tem uma regra clara. 

F: Aí tem uma regra e isso está evoluindo, é um processo novo. O primeiro passo é a 

avaliação do cargo. O que o cargo representa, que agrega, etc. A segunda etapa vai ser a 

avaliação de uma atividade do indivíduo que está ocupando aquela cadeira. Não aconteceu 

ainda porque o processo, está novo e tem que validar isso. 

C: Por que pararam com essa avaliação quando entrou a outra? 

F: Porque mudou o sistema! 

C: Pois é, ficou um vazio. 
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P: Qual é o retorno que vocês tem hoje, independente de ser um retorno institucional. 

F: O retomo para mim acontecia quando acontecia a avaliação de maturidade. Hoje o 

processo está em andamento. 

D: Mas como é que tu sabes que tu estas fazendo um trabalho corre? 

F: Hoje tu não sabe porque tu estás entrando no processo de avaliação. A próxima etapa é 

essa. 

G: Mas fazem dois anos ?! Há dois anos que a gente não sabe. 

F: Mas tu não tens condição de saber tudo sobre a empresa. A metodologia REI foi a 

empresa quem decidiu. 

C: Mas não está funcionando. 

P: Hoje não existe um sistema forma/ nem informal para avaliar? 

C,Be G: Hoje não tem como avaliar. 

F: Isso era semestralmente, não? 

C e G: Não. De dois em dois anos. 

A: Eu vejo que sempre existiu, que eu acho que é o mais importante deles todos que é o 

relacionamento. É ele que está dando a base para tudo isso ai. Então, tu continua sendo 

avaliado. As pessoas com quem tu trabalha e para quem tu trabalha continuam olhando pra ti . 

E é isso que está formando a imagem lá no subconsciente do cliente. Quando vier algo 

oficial, tu vai externar isso e, enquanto ele não vier, tu estás crescendo a relação que tens com 

as pessoas, tu não percebe? 

C: Pois é ... mas e o feedback das pessoas? 

F: Pessoal, houve uma mudança substancial na sistemática e que alguns já perceberam 

isso e estão se comportando diferente ; porque na outra metodologia, o "cára" já sabia: se ele 

sempre levou uma '·paulada" na primeira avaliação, ele já sabia: " tenho que acariciar meu 

cliente". Hoje ele já sabe que o cliente dele vai sentar naquela mesa, que às vezes sentava ao 

lado do pessoal e .. . : "pau". Hoje não. Ele sabe que quem vai decidir isso é o Chefe e o 

Gerente. 

C: Hoje todo mundo sabe, mas hoje não tem isso. 
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D: Vamos voltar a uma estrutura mais antiga ..... . 

G: Estamos regredindo muitos passos atrás. 

P- Hoje, não existe um sistema forma/ e o não-informal varia muito?. 

D: Trabalha-se muito com batelada! Tem um trabalho para fazer, apresentar resultado do 

trabalho, metas, prazos, mas não tem ninguém para te dizer se está bem, se está ruim. 

P: Pessoal, em relação a estratégia de 89 até agora, o que vocês perceberam de fato de 

estratégia? 

D: Se trabalhou só lado do consultor eu acho. No começo a gente falava que do lado do 

Gestor deveria ter cursinho sobre o que é o Consulto, qual vai ser o papel do Consultor na 

nova estrutura e qual vai ser o papel do Gestor nessa estrutura. Porque a gente foi ser 

Consultor, depois começou a se trabalhar. Tirou o cara da área, criando-se vários fóruns, não 

sei mais o quê, o pessoal vai se estruturando vai se acomodando. 

Com o Gestor não se trabalhou com ele por que? Primeiro, e outra coisa que não se pensou: 

aquele papel que o Consultor fazia quem vai fazer? É o Gestor? Não. É o Supervisor? Ah, 

mas não treinei o Supervisor. Tanto é que hoje, estamos voltando à estrutura antiga. Eu tenho 

o Gerente, tenho o Supervisor, tenho mascarado o antigo Consultor que é o Assistente 

Técnico. Só que antes esse cara era engenheiro. E a diferença substancial que o Assistente 

Técnico é do mesmo nível do Supervisor. O Coordenador era de nível superior hieráquico 

C: Tirando a hierarquia é a mesma coisa que antes. 

D: O Assistente Técnico não desempenha o mesmo papel do antigo Coordenador? Não 

faz relatório mensal. Ele não cuida do dia-a-dia. Mas tem uns que vão lá ... Também vai cair 

naquele esquema da habilidade do cara. 

C: É assim, não tem hierarquia no papel. na prática tem hierarquia. Os assistentes técnicos 

estão dando "porrada" nos supervisores. 

D: Eu quero dizer assim, se olhou para um lado ou para os outros lados, ou seja aquilo 

que o Consultor fazia e deixou de fazer, quem vai fazer? 
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C: Até porque o Assistente Técnico ele está no horário administrativo, junto com o 

Gerente, então ele está sempre com o Gerente. O outro está de turno, perde os contatos. Ele 

vê o Gerente a cada seis dias. O outro se vê todos os dias. 

D: Então é assim, tirou o Consultor, botou ele de lado. Aí tem o Assistente Técnico, aí tu 

reduziu o Supervisor, ficou um para cada linha da fábrica e criou o famoso operador líder. 

Tudo a mesma coisa, com nomes diferentes. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para 

diferenciar, mas é só ..... 

F: Posso falar com muita propriedade por ter sido Assistente Técnico. Na época o que nós 

fazíamos: trabalhavamos na Área Administrativa, também como ele falou. Incomodava o 

Supervisor e a gente dava plantão de fábrica. 

D: Eu vejo diferente, não sei se é diferente, agora a gente está numa fase de transição. 

Porque, tivemos esse enfoque dos consultores a três ou quatro anos atrás e hoje o foco está 

muito em cima disso ai, supervisão, assistente técnico. Nós trabalhamos isso ai, quer dizer, eu 

acho que essa coisa é provisória do Assistente Técnico. 

C: Vocês se lembram quando O Assistente Técnico foi criado? Criaram seis assistentes 

técnico. Tinham o prazo de um ano e "íam tudo pro pau". Não ia existir esse cargo. Foi criado 

para dar uma transição. Aquele suporte que o Gerente no momento em que nós saímos da área 

o Assistente Técnico é que ia fazer. Era um ano que ia acontecer isso; só que nesse período de 

um ano, o cara que ia contra isso, foi embora, que era o nosso Diretor que não queria aquele 

papel, ele abominava esse papel. 

G: O feitiço virou contra o feiticeiro. 

E: É assim, vem vendo do lado prático, do lado do Gerente, que é o cara que sofreu o 

impacto tão grande quanto à mudança foi os consultores que não foram trabalhados. E o pior 

que a gente, além de ter uma série de cursos e preparação, ele passou de uma estrutura que 

tinha um controle muito grande de pessoas, que ele podia contar, tinha uma pessoa forte do 

lado dele, muitas vezes, do mesmo nível que ele, então ele tranquilamente podia virar às 

costas que os "caras" tocavam o Departamento. 

B: Então, pra que fazer tudo isso? Criar esse monte de coisas? 

E: O que seria o ideal? O ideal seria que a Supervisão de Área fizesse: relatório mensal, 

férias, esse tipo de coisa. Não tem dificulde nenhuma em fazer isso ai. Mas por outro lado a 

Supervisão não faz isso, como deveria fazer, por que? Por ela ainda está, muitos ainda tem 



101 

aquela cultura, com a mentalidade estar olhando em cima do serviço. Qual é o objetivo do 

operador lider? O objetivo do operador lider é fazer com que ele fique olhando para o 

processo em vez do supervisor. E o supervisor possa sair um pouco do processo e fazer isso 

que o Assistente Técnico faz além de gerenciar a parte do Departamento. Mas o 

gerenciamento do Supervisor não pode ser tão técnico com é hoje, hoje ele é muito técnico. 

O supervisor tem um motor de uma bomba ele vai lá ver. É ou não é? Ele é o primeiro a 

chegar lá para ver. É uma coisa cultural dele, ele aprendeu assim. Eu não vejo essa coisa 

muito transitória. 

B: É uma coisa muito dificil da cabeça do cara que trabalha em turno e o horário 

administrativo. O cara que trabalha em turno ele quer é fazer aquele horário dele sempre; 

quer empurrar para o outro depois porque tem às vezes a responsabilidade dele. Ele quer 

aquele horário dele. Quanto menos problema der naquelas oito horas para ele é melhor. Isso 

não é uma regra, mas acontece. 

P: Vocês estavam dizendo que colocaram os consultores primeiro nos departamentos e 

depois os tiraram e os colocaram na Assessoria. Isto subtende-se que é uma estratégia. 

D: Não sei se foi estratégia. 

B: A idéia deles quando foi criado o Consultor em 1990, era que isso ai se processasse, 

eu acho que a médio prazo, tiraram o pessoal, agora tem Consultor e continuaram sendo 

utilizados em área ... a idéia eu acho que era fazer uma mudança meia lenta, mas como o 

negócio acho que não ia, claro porque o Gestor era interessante para ele, ai foi criado as 

assessorias para ver se mudava de vez. 

E: Eu acho que o pessoal tinha, eu não sei quem inventou isso, quem criou isso, mas acho 

que tinham alguma coisa na cabeça, de poder contar com recurso técnico para resolver os 

problemas da empresa. Em vez de teres um monte de gente, dois em cada departamento, três 

em cada departamento, o que o pessoal pensava? Não vamos enxugar e vamos criar um grupo 

para trabalhar como se fosse uma "força-tarefa", trabalhar com a cabeça. Acho que era mais 

ou menos assim, não sei . 

C: Acho foi estratégico e a maneira de enxugar também. 

E: Mas a estratégia era essa, mas não acredito que tivesse uma estratégia com funções 

definidas, o fulano vai aqui, o ciclano vai aqui . por que? Por duas vezes, vocês se lembram? 
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Entre 90 e 93, o Abílio que era o Diretor na época, ele reuniu o grupo de consultores e disse 

assim: "olha, eu quero que vocês estudem lá, a descida entre vocês e apresentem uma 

proposta como os gerentes devem trabalhar, como os consultores devem trabalhar e como os 

supervisores devem trabalhar". E Assistente Técnico na época já estava se falando isso ai, que 

era a proposta dos gerentes e alguns consultores. Para mim isso mostra duas coisas: primeiro 

que não sei se tinha muita estratégia. Se tivesse estratégia não ia mandar, sei lá, o grupo 

mesmo para tratar das estratégias... e o mais interessante é que ele pediu as estratégias de 

como os gerentes devessem atuar.Para nós era uma coisa assim, estranha de trabalhar nem o 

que vou dizer o que o grupo grupo de gerentes deve fazer, o que o Supervisor deve fazer. 

Mesmo assim, a gente recebeu essa incumbência e fez. A atividade de um, atividade de outro, 

isso foi apresentada. 

A: Quando percebemos .. . tava todo mundo perdido. Aí se pensou: "treinamento para 

consultores!". Só essa que era a demanda que apareceu? "Os gerentes não estão preparados, 

então, pessoal, vocês que estão na ponta, estão no fogo aí, então vamos preparar para a 

estrutura superior e inferior, vamos ajudar a trabalhar .... " Não era nem consultoria inferior, 

tinha gente que não gostava de ser Consultor. 

B: Esse grupo mesmo estava dividido, tinha gente que não queria ser consultor. 

F: Eu acho que a estratégia não se focou exclusivamente do cargo. Vou insistir na 

estratégia, porque ela também tinha uma função estrutural. As pessoas que comandavam 

outras pessoas, tiravam gente quando foi implantado. Então a estratégia passava pela 

estrutura. A estrutura prestava uma consultoria para a área operacional que estava aí. Essa é 

uma parte a estratégia, e outra parte importante da estratégia e que hoje está capenga, é que era 

previsto uma expansão da fábrica. O escopo ia ser maior, e aí, essa estrutura digamos assim, 

se auto-sustentaria. A estratégia era essa, com este enfoque na estrutura e na expansão, e hoje 

isso é um fator complicador. Ficou um bolinho desse tamanho para uma porção de gente .. 

P: Como é que toda essa mudança impactou vocês? 

F: Gerou tipos de ansiedades diferentes. 

G: Competições. 

C: Eu como Consultor dentro do departamento que estava, estavam bem ali. Quando fui 

para a Assessoria, não gostei. Não sei, para mim aquilo era uma "esculhambação". Nós fomos 
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jogados lá, ai sim, literalmente jogados lá. O que aj udou lá? Nós, o grupo que ficou lá dentro 

das "báias", nós fomos organizando, se arrumando desde que ficamos lá naquela coisa. Ai 

fiquei totalmente perdido. Acho que antes, para mim, era melhor. Eu atuava matricialmente 

com todo mundo mas estava ali dentro do departamento, quando eu precisava do recurso eu 

tinha, aí fomos jogados lá, até para pegar um taxi para ir embora para casa de madrugada, não 

tinha onde debitar, onde botar isso. É onde vai, como fica. Aí botam na minha conta, vem o 
. 

relatório mensal, "porra" olha aqui o que foi? "Não fui de taxi para casa às 3:00 horas da 

manhã. Mas ficou aí por que? Porque tinha caído a aaldeira. Não então tem que botar na conta 

da caldeira". Ai tinha que começar esse tipo de coisa. Isso era um "saco". No outro sistema 

era mais fácil.. .. 

G: O título não é confortável, e também nessas palestras como te falei. a gente se 

confunde. 

B: A maioria das pessoas, perguntam:" Tu és consultor, então tu não é de fábrica? Tu 

presta serviços para oitenta por cento das pessoas é assim. 

P: Vocês acltam que essa estratégia, esse jeito que a empresa utilizou para introduzir 

uma consultoria interna, foi bom para vocês? 

G: Não. 

F: Tem pessoas que pensaram "melivrei daqueles pepinos administrativos, tem outras que 

adoraram esse tipo de coisa. 

C: Hoje fo i válido .. , porque eu aprendi talvez como não fazia, a experiência toda de ver 

aquela "bagunça" de coisa é que me ajudou a me livrar de algumas situações, mas durante do 

decorrer desse trajeto, foi duro. Hoje está ótimo, a gente já tem a malandragem de como fazer. 

Quando vem aquele gerente dizendo: " quem sabe tu fazes aquilo para mim". A gente diz: 

"isso aqui é com o Supervisor vai lá e resolve com ele. Eu tô fora disso. 

P: Hoje vocês conseguem recusar um projeto? 

G: Eu recuso. 

C: Eu consigo dizer para onde ele tem que ir. Se é meu eu tenho que aceitar, mas se não é 

eu te dou. Mas se tu quer melhorar, aí é a minha parte de consultoria. 
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B: Outra coisa é que esse processo também pelo enxugamento da fábrica. 

C: Ou seja: esses 5 ou 6 anos aj udaram a como não fazer e a entender os meandros da 

empres. 

B: É, mas que foi difícil, foi. 

D: Como a gente trabalhava antes? Eu me lembro em 89 lá no Departamento, 

praticamente tu não saia da área. Tirando o chefe do departamento, tu não saia, passava o dia 

inteiro olhando aquele negócio, ia no painel, ia para na área, ia lá nas prensa, etc. Mas tu 

ficava naquele mundo, o mundo da gente era cercado. Era muito difícil agente ter um encontro 

que j untasse todos. E o mais interessante, que muitas vezes tu ligava para o cara para brigar 

com o outro cara. 

0: Isso porque era um dos departamentos dos mais abertos em termos de cabeça. O chefe 

do departamento tinha ficado lá, tinha saído. Já tinha deixado essa tradição ...... . . 

E: Quando criaram os consultores, sabe, era aquela história da criança quando nasce .... o 

mundo é maior do que eu achava, porque aí tu era consultor. Isso é que acho interessante, 

claro, na época ninguém tinha essa visão, essa é uma das coisas mais interessantes tu deixou 

de ser um recurso todo do departamento para ser recurso da empresa. Acho que isso para a 

empresa fo i bom, porque aí ela pôde contar com mais recursos, as pessoas tem urna série de 

habilidades que não é só as que não apareciam. Mas ele tem outras habilidades que a 

Empresa pode usar e explorar. Essa coisa que não existia antes, a gente ficava ali na área, 

vinha aqui fazia isso, fazia aquilo, acabou, claro, o outro, o que é o outro lado? Hoje tu não 

consegues a profundidade que tinha antes em relação à área como tu. Hoje tu não consegues 

essa profundidade, não tem tempo, não tem gente para. Então na época a gente brincava de 

conhecer os parafusos de cor. Tu chega na área de dizia, está faltando um parafuso. Hoje tu 

não tens mais condições de fazer isso. 

G: Acho que é uma das coisas boas, inclusive essa estrutura tá mudando porque quando tu 

vais para um fórum, tu sentes a necessidade de outra pessoa. Acho que tens que chamar 

aquela pessoa daquela área, porque a gente sente. Antigamente não; eu era dona de meu 

campinho e não queria deixar nem entrar. Ainda existe um pouquinho isso, mas essse é um 

ponto positivo. 

C: Mas agora, aonde está aquela pessoa que estava lá na área cuidando dos equipamentos, 

que conhecia os equipamentos, só por entrar na área ele sabia: aqui tem problema. Essa 

pessoa não existe mais; então de vez em quando acontece um problema lá e dizem: como isto 
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aqui chegou a esse ponto? Essa pessoa sumiu. 

D: Tem outra coisa que vem correndo junto: com a funçãoque é a empresa trabalhar cada 

vez mais, força-tarefa, trabalha em equipe, trabalha em projeto, coisa desse tipo. Não existia e 

a terceirização correndo junto, e criou então o consultor e já começaram os fóruns e agora o 

cara quer fazer um trabalhinho é dificil hoje alguém desenvolver alguma coisa sozinho. A 

gente chama um, chama outro para ajudar e isso é alguma coisa que corre em paralelo. 

P: Nós vamos passar agora para o item de resultados. O que a consultoria interna 

contribuiu para a empresa e para vocês? 

D: A descobrir outras habilidades. 

F: Ela tinha um recurso bom na mão mas estava mal aproveitado. Tinha gente boa 

espalhada pelas áreas, sei lá, fazendo o arroz com feijão do dia-a-dia. 

C: E os recursos da fábrica quando a fábrica utiliza. Antes uma pessoa só usa\'a dentro do 

seu feudinho. 

F: Acho também que é muito importante os resultados que não colocamos aqui é o 

relaciona!, o trabalho nesta área exige muito das pessoas entenderem esse processo que é 

algo aberto, matricial. Hoje por capacitação, por sorte, a gente vê isso muito forte. acho que 

as pessoas se dão, conversam, são pró-ativas. 

G: No sistema anterior era estimulado muito a competição. Era o meu mundo e o outro 

mundo. Então acho que isso melhorou bastante e até as pessoas passaram a trabalhar em 

equipe. Hoje todo o mundo quer dividir, quer ajudar. 

B: O que contribuiu muito para isso foi essa série de cursos comportamentais que a 

gente teve. O pessoal ser capacitado agora para trabalhar em grupo, um de cada área. Então o 

pessoal se acostumou. Isso ai vai adquirindo sem sentir, vai te acostumando. E além dos 

eventos que empresa implantou: expansão, conhecer pessoas ajudou a ter um objetivo comum 

P: Que conselhos vocês dariam à uma empresa que pretenda implantar este modelo? 

C: Fazer uma análise antes. Se vou pegar aquelas pessoas. O que vai acontecer com este 

grup. E lá, quando ele sair, como vai ser o lá? 

0: Tem um passo antes disso. Primeiro é definir o papel de cada um. O que eu quero que 
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o consutor faça. 

B: É como contratar um consultor qualquer. 

F: Antes de contratar, definir o escopo do trabalho. 

D: Eu quero um cára com habilidades ... não deixar um vazio no cara. 

C: Eles trazem algumas coisas para cá, mas não pode ficar vazio. 

D: Que habilidades com esse papel que a pessoa vai ter. 

A: É o contratinho aquele que não saiu. 

C: É assim: " pessoal, vamos fazer". Afastam daquele ambiente antigo, aquele local, isso 

aí foi o bom que fizeram. Tira debaixo daquele chefe, vai para outro local . 

D: Isso era visto aqui . Isso ai e acho que tem que fazer, senão fica aquela coisa da galinha 

e dos pintinhos. 

E: Como isso é cultural...! E é tem haver com as pessoas. O enfoque acho que primeiro, 

tem que preparar primeiramente as pessoas, não é só o grupo que vai ser deslocado pra ser 

consultor, Tem que preparar o gestor, tem que preparar a pessoa da operação, preparar, treinar, 

conversar com as pessoas, enfim. Tentar diminuir o menos possível essa ansiedade e as 

angústias. É aquela coisa que eu estava aqui hoje e amanhã; chega amanhã já não estou mais. 

O que é isso? 

A e B: Fazer isso para depois tentar manter urna estrutura. 

C: Hoje talvez fosse mais fácil. hoje tem exemplo de outras empresas. O pessoal de 

escalão superioror tem que querer e assumir isso ai também. Ttinha um Diretor aqui, nós 

éramos consultores; aí dava um problema na fábrica ele me chutava a "bunda" como seu eu 

fosse o supervisor responsável por aquilo . Ele não dava clareza das coisas. Quando ele ia ao 

operado, ele operava, quer dizer, ele baixava quatro níveis; isso quando e não ia lá ele e o 

gestor e mexiam no botão. 

P: Muitas coisas não funcionavam em função da cabeça do gestor, como vocês estão 

dizendo? 

C: Às vezes até tenho uma sensação assim, a empresa cnou isso de consultoria por 

modismo. "Vamos criar porque a empresa é pioneira, tá sempre na frente. Toca isso!". Se 

falou isso também aqui. A coisa entrou dessa maneira. Sem uma estrutura. Muita coisa se 
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implantou assim. Vocês lembram do IPT? Foi isso. As pessoas foram uma palestra em São 

Paulo, quando voltaram, foram implantar. E saiu uma bagunça! 

G: E continua . 

C: Ele foi semi-implantado. Ele foi até um estágio e não conseguiu 1r mais e aí 

transformou aquilo num programa está andando. Até hoje lá no painel X, quando veio a 

definição do IPT e o pessoal colocou no painel, c como eu era estagiário, o pessoal dizia 

claramente:" isso aqui é um mecanismo uma forma de ferramenta de tirar pessoal". Porque o 

conceito no entender deles era o seguinte: o cára que opera com um equipamento numa 

máquina , ele é responsável pela máquina, ele limpa, ele arruma, não deixa a máquina quebrar 

. Esse conceito ele funciona, funciona muito na indústria metal-mecânica, o cára tem um torno 

e ele é o dono do torno e ele trabalha oito horas ao redor do torno. Aqui o operador não é o 

dono do digestor, não é dono daquele charuto, não é o dono da caldeira, ele sozinho não opera 

a caldeira, o conceito foi mal aplicado. 

C: Isso tudo pra dizer assim: na hora de aplicar alguma coisa de consultoria, não aplicar por 

modismo e sim porque deu oportunidade ou uma necessidade de ganho para a empresa. 

Agora entrar no modismo, ai entra que nem uma fase está todo mundo fazendo reengenharia. 

Muitas empresas estão aproveitando a reeengenharia porque é uma forma de voltar ao 

passado. Não ir pelo modismo 

F IM 
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EMPRESA4 

Entrevistado: Chefe do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Respostas referentes ao Objetivo 1: 

Identificar fatores desencadeadores e os objetivos visados com a introdução do 

Modelo de Consultoria Interna. 

P: Quando e por que a empresa decidiu introduzir o modelo de consultoria interna? 

R: Foi em 1991 /92, foi nessa transição. 

P: E o que ela pretendia com isso ? 

R: Eu entrei em 90, em seguida se implantou. Foi um ano e meio ou dois , e em seguida 

se implantou. 

Primeiro que a gente não tinha a visão do todo, ficava na cabeça do gerente de RH a 

visão do todo da coisa. Então, a gente passava os pedaços e ele tentava compilar. E não tinha 

assim o trabalho de tu ver o inicio e o fim das áreas e suas necessidades. E era pouco o que a 

gente contribuía, a gente sentia isso .. A gente sentia que tinha que contribuir com as áreas. A 

gente selecionava pessoas, treinava, mas era parte, a gente não contribuía para o negócio. E o 

enfoque maior era auxiliar o negócio, que é o nosso papel aqui. Então essa visão de negócio 

foi o que mais alavancou a questão de consultoria interna. 
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P: O trabalho anteriormente era departamenta/izado ? 

R: Completamente. Antes a gente tinha treinamento, trabalhava com 3 pessoas nesta área. 

Tinha recrutamento e seleção, tinha três pessoas trabalhando. Tinha remuneração , e 

eventualmente a gente se reunia para trocar idéias. 

Agora, como que surgiu isso, eu acho que foi até com a chegada de um novo diretor 

pra questionar o papel de recursos humanos na empresa. Por que recursos humanos tinha 

aquele papel de fazer o que era pedido, de obedecer as ordens das áreas. E isso se conquistou 

até com urna diretoria chegando. Se conquistou um espaço de se participar mais do negócio, 

daí é inquestionável que a gente tenha uma outra estrutura. Antes era um recursos humanos 

submisso, de fazer o que era mandado. Se a gente quer mudar eu acho que esse papel do 

consultor é importante. 

P: Quando vocês passaram por essa mudança, como é que era o momento da empresa, 

como que era o clima, o que a empresa queria naquele momento? 

R: A empresa antes, em 89, 90 , era urna empresa que estava super inchada. estava no 

vermelho e houve urna quebra, que se repensou todo negócio. Então se enxugou , foram 

demitidas muitas pessoas, com o intuito de racionalizar a estrutura, porque a gente tinha uma 

estrutura muito cheia até falando um pouco antes, a empresa foi é urna empresa que tinha 

uma mentalidade completamente familiar. Ela era uma empresa familiar e se tornou uma 

empresa multinacional. Então em 83 entrou a "C" (empresa multinacional que tornou-se 

majoritária) e aí ela foi muito aos poucos criando a cultura de uma empresa global , ela não 

era. Então, até essa coisa dela ser inchada e tal , para o que ela faturava era um pouco 

característica da empresa e da histeria dela. E aí houve uma quebra. Se reestruturou tudo, dai 

o papel do X (nome do diretor de RH na época) foi importante nisso de reestruturar toda 

empresa. Ela tava no vermelho. A gente tinha uma cobrança muito grande, mesmo da matriz , 

de reverter. Tanto que foi nessa época que a "C" tinha 20% das ações. Ela foi adquirindo 

mais e mais, por que ela sentia que tinha que estar botando dinheiro para a empresa se 

sustentar . Então o momento era esse, era um momento crítico para empresa, que estava 

querendo se redirecionar. Estava vivendo do apoio da "C". 
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P: O que a empresa já conhecia sobre o assunto e sobre a experiências práticas neste 

campo? 

R : Eu vou te falar um pouco até pelo o que, na época, percebi, tá? Eu não participei 

tanto assim mas, muito mais de vivências anteriores. A tomada de decisão foi a partir de 

experiências anteriores. E partir da decisão é que foi se formando a estrutura e munindo os 

profissionais que iriam trabalhar naquela estrutura, de um embasamento maior . Então dai teve 

cursos, e o pessoal pode participar de uma coisa mais teórica. Mas a decisão foi em cima de 

experiências anteriores. 

Perguntas e respostas referentes ao Objetivo 2: 

Identificar e descrever as estratégias para implementar o Modelo de Co11sultoria 

Interna utilizados pelas Organizações. 

P: O modelo adotado, foi baseado em algum referencial teórico ou prático já 

conhecido? 

R: É, que eu não tenho certeza se foi experiências anteriores, porque na verdade eu 

lembro que o J. D. (gerente de RH) e o diretor, montaram a idéia. Aí se pensou: "Vamos 

implementar"! a coisa já tinha andado, pelo o que eu sei parece que tinha andado um pouco, 

ou estava se começando a pensar nisso na Adubos Trevo . Então já tinha tido alguma coisa 

anterior. 

P: A empresa desenvolveu este projeto internamente ou buscou apoio externo ? Que 

tipo de apoio? 

R: Entre a gente. Eu lembro que as pessoas até ficaram super resistentes. "Bom mas será 

que funciona ? " ninguém sabia muito bem. E teve muito da gerência e diretoria de que " 

vamos fazer, que isso funciona." E isso quebrava tudo que existia. Todo mundo trabalhava 
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junto e a gente tava super acostumado a trabalhar por departamento. Então quando se decidiu, 

eu fui fazer o curso de consultores internos na Fundação. A gente fez um trabalho de que as 

pessoas que seriam consultores quando se dividiu as áreas, fariam urna integração profunda 

no negócio, iriam lá para a engenharia, ficar duas semanas na engenharia entendendo de 

produto e tendo mais entendimento no negócio da área. E teve outros que foram acontecendo 

depois, que fo i mais tipo finanças para executivos não financeiros, para entender negócio 

global. 

P: Quanto tempo levou para que o Modelo fosse implantado? 

R: Meio ano para acontecer. .. pois a gente ficou discutindo. 

P: Em que área se deu início a implantação deste modelo? 

R: Primeiro foi em RH. Depois foi para área de BIS (área de negócios) 

P: Quanto tempo depois, mais ou menos? 

R: Foi um ano e meio depois. 

P: Quais as etapas que foram desenvolvidas para a implementação do Modelo? 

R: É que foi um trabalho muito que veio do grupo. No inicio a gente tava a todo 

momento unido, discutindo, o grupo tava bem engajadinho. 

P: Foi através de reuniões sistemáticas ? 

R: Foi. 
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P: Houveram treinamentos externos ? 

R: Isso. Treinamento internos em áreas aqui , isso foi super importante também. Por que 

querendo ou não, a gente ficava muito afastado , a gente não entendia o negócio como um 

todo. 

P: Vocês introduziram uma estrutura de consultoria interna? 

R: Tu diz, tipo mudar o que tinha e ... ? 

P: O que eu me refiro é se houve a introdução de uma carreira, digamos assim, um 

modelo de carreiras contemplassem o cargo de consultoria? 

R: O cargo de consultoria não tem o cargo especialista. Na verdade o que a gente tinha, 

era a área de treinamento, área de seleção e remuneração. Aos poucos até imagino que a coisa 

já estava na cabeça. A estrutura foi toda revista, tipo: algumas pessoas ficaram e mudaram o 

nome de cargo e dentro da carreira ficaram analistas de recursos humanos. A gente começou 

com júnior, pleno, sênior e especialista e não com o nome de consultor interno. 

P: Quando vocês mudaram a estrutura, fez parte a avaliação do quadro que vocês 

tinham na época? 

R: Eu não participei disso, mas eu imagino que sim (risos) eu não estava participando. 

Isso quem fez foi o gerente e o diretor de RH. Eu estava do outro lado. Mas com certeza, pelo 

movimento que se teve, se fez isso. Se viu as pessoas que tinham um perfil mais de consultor, 

que tinham mais proximidade com as áreas e ficaram. Esse processo aconteceu porque a gente 

tinha uma estrutura muito maior e além disso tinha uma necessidade de reestruturação. A 

gente tinha uma estrutura muito maior, tipo assim: tinha uma assistente social que era 

puramente assistente social. Tu não via estas pessoas trabalhando de outra forma. Essa pessoa 

não ficou e ao mesmo tempo uma outra ficou que era uma assistente social que tinha um perfil 

diferente. Então se buscou isso, e ficaram algumas pessoas de suporte, alguns analistas e 

depois. ao longo do tempo a coisa foi se desenhando melhor. 
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P: E vocês buscaram alguns consultores no mercado? 

R: Na época era tudo de casa. 

P: Hoje, se surgir uma oportunidade na área de RH, como é que vocês fazem para 

buscar essa pessoa? 

R: Eu te digo assim: tem duas opções bem restritas se a gente vai para o mercado, porque 

hoje até quando a gente se formou com a idéia de ser consultor, a gente estava muito longe de 

ser. A gente ainda tem um gap muito grande, mas estava completamente longe de ser. Mas 

hoje com a estrutura que se tem , o que a gente tenta fazer é ir formando. Tanto que a gente 

tem uma pessoa que é assistente de recursos humanos, que não é consultora mas está ali 

vendo e está em formação. Quando eu vou para o mercado o que é que a gente busca? Zero 

Hora e Adubos Trevo que são as duas empresas que a gente tem uma boa referencia para este 

tipo de trabalho. Para posições de suporte não, que a gente está revendo isso um pouco. 

Agora, até da Adubos Trevo se buscou gente pra compor a equipe. Então a gente foca muito 

esse mercado. Como a gente faz: é a formação interna, outra coisa que a gente tenta pensar é 

dividir com a área de BIS, por exemplo: na área de informática tem uma pessoa que tem um 

perfil super bom, está fazendo psicologia. Então, de repente poder aproveitar algumas pessoas 

internamente que já tenham um pouco mais de visão da área de consultoria. 

P: E vocês por exemplo dentro desse aproveitamento intemo vocês tem uma 

sistemática de desenvolvimento para estas pessoas ? 

R: É que a gente não teve nenhum aproveitamento interno na prática. 

Este exemplo é porque é uma pessoa que mais se vê nesse perfil, agora a empresa ela 

ainda está muito separada. Por exemplo: área de sistema apesar de atuar como consultoria, 

também tem uma consultora de recursos humanos. Hoje a gente enxerga ainda pouca 

possibilidade de integrar, eu acho que vai acontecer assim. nós vamos juntar e nós vamos 

trabalhar junto e daí o desenvolvimento seria assim uma coisa mais que eles estão fazendo 
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consultoria interna de negócios que já está no desenvolvimento do BIS . É onde eu mais vejo 

oportunidade de aproveitamento. Já está a questão de negócio até talvez mais do que a gente, 

seria mais a questão humana comportamental que precisa ser desenvolvida. 

P: E para esse analista de RH vocês tem uma estratégia é planejada ? 

R: Dependendo de onde essa pessoa entra ela tem que conhecer bem os sub sistemas, 

pois essa pessoa não conhece todo. Então a gente está percebendo que era uma coisa muito 

importante. Isso é uma coisa que a gente viu do nosso histórico. O que aconteceu quando a 

gente se tomou analista? Vem uma pessoa de treinamento, uma pessoa de remuneração e uma 

pessoa de seleção foi bem isso. Foi bem determinante. As pessoas conheciam pouco dos 

outros subsistema. Isso é uma lacuna que a gente teve que preencher na época de treinar 

também para conhecer mais e ficar mais unido nos outros tipos de sistemas. Então o que a 

gente pensa para que uma pessoa seja aproveitada internamente é de conhecer bem os 

subsistemas, ter embasamento teórico e também a parte de consultoria tem haver com o 

questionar, rever processos. Mas tu tens que ter embasamento técnico para isso. A primeira 

fase é isso, segunda fase negócio, terceira fase alguma coisa de consultoria. 

P: Quanto que a empresa investiu nesse projeto 

R: Foi tudo muito caseiro, o investimento foi mais em treinamento. 

P: Mesmo que tenha sido internamente esse projeto, você sabe me dizer quanto se 

investiu nesse projeto? 

R: Não, a coisa foi acontecendo, até eu te digo assim: a gente não tinha um projeto 

desenhado, a gente sabia a estrutura que queria e foi se montando e foi fazendo. 
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P: Em relação a perspectiva vocês têm idéia de quanto vocês ainda precisam investir 

nessa área em termos financeiros ? 

R: Em termos financeiros? 

P: Não importa, o importante é saber se isso tem uma dimensão clara para a empresa. 

R: Não. Vou te dizer bem sinceramente: isso não tem uma importância que em termos de 

linha; de quanto falta a gente tem. Mas em termos financeiros eu te confesso que não. Se 

pensa muito mais em formar a equipe do que é que falta. 

P: E o "timing" para aformação? 

R: O timing a gente não pensou, mas te digo assim: uns dois ou três anos pelo menos, 

dois anos. 

P: De 91 para cá já se passaram 5 anos e então como é que os consultores intemos se 

portaram frente a esse novo desafio ? 

R: O que é que acontece: assim a coisa ideal de consultoria, ela não acontece e isso frusta 

muito, porque a gente queria estar atuando de um jeito diferente por uma série de coisas que 

depois eu te falo. Não acontece exatamente como a gente gostaria, isso por culpa nossa, por 

culpa da empresa e tal. O que eu percebo hoje assim, e até nisso a gente já tentou algumas 

coisas, sabe Lídia. Tem 3 pessoas que atuam hoje como consultor interno, só que existe um 

volume de coisa operacional muito grande e isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar para 

fazer funcionar que é esse volume de coisas. Porque a característica da nossa empresa é ser 

uma empresa super burocrática. A nossa área está com um nível de detalhamento grande, 

exigência de detalhes ... Então a gente tem um excesso de burocracia que nos toma uma tempo 

precioso no que se fala para a consultoria. Então isso é pena, isso eu sinto que dá uma 

sensação de como que eles sentem, neste ponto: frustrados! Tem um ponto que a empresa já 

comprou a idéia de consultoria no sentido de que assim o Gerente X sabe que a consultora X 

é a pessoa que está com ele. O trabalho todo dele discutir, de rever a área, ou o que seja, ele 
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tem os contatos, mas a questão de consultoria as pessoas já entenderam muito bem a filosofia . 

Agora, a questão de papéis tem alguns que entendem que o consultor vai me ajudar a fazer a 

RAI, vai me ajudar a fazer a seleção mas eu não preciso deles para me ajudar a questionar a 

área para me ajudar nisso. Então varia muito as relações com área nesse sentido. E isso tem 

do quanto a gente conseguiu mostrar este outro lado e tem também o quanto a área permite 

que isso aconteça. Tenham as duas coisas 

P: Então a tu percepção é de que os consultores se frustam na questão da 

operacionalidade do processo que detêm . 

R: Tanto por demanda daqui, e tanto por definição de papéis, e outra coisa que querendo 

ou não eu percebo assim, uma resistência de entrar no negócio. Isso é uma coisa que agora a 

gente esta pensando mais como trabalhar, porque para ti até de repente conseguir abrir espaço, 

é importante que tu entenda do negócio, como conseguir entrar no negócio do teu cliente, e eu 
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facilmente eu percebo que a gente sai, e vai para as coisas só de recursos humanos e esquece 

todo negócio. 

P: Fez parte da estratégia, preparar os clientes internos para entenderem o papel da 

consultoria interna? 

R: Foi muito divulgação. A gente fez treinamentos em que se abordou isso mas não foi 

uma coisa muito profunda. Neste termo de treinamento, se falou de alguma coisa de 

gerenciamento e tal e se falou de consultoria, mas não foi profundo. Foi muito mais assim de 

comunicar, e tentar fortalecer os canais. Se procurava na época o gerente e hoje eu, a gente 

tenta fortalecer o canal que é uma coisa super importante, porque se eu começo a assumir uma 

coisa que deve ser do analista, a coisa vai se perdendo. Não que eu não vou entrar de vez em 

quando, mas se perde esse canal. Então o fortalecimento do canal fo i uma coisa importante. 
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P: Em algum momento da operacionalização da estratégica, a empresa avaliou a 

percepção dos consultores internos envolvidos nesta mudança? qual foi o resultado? 

R: Não. Na época assim, eu lembro a gente comentava entre a gente que ninguém ficou 

integrado para fazer. Porque hoje, talvez até porque você tem mais cultura, hoje se 

acontecesse da empresa implementar seria diferente. Eu me lembro que todo mundo ficou 

incrédulo ... "Será que funciona ? ? ?. " . Ninguém sabia. Não era palpável "Será que funciona 

mesmo? ", "mas vamos fazer! " porque na verdade assim a gente se baseou muito na crença 

das pessoas que estavam acima da gente que acreditava que dava certo. Tipo assim ," vão" . 

Mas foi assim bem incrédulo . Era todo mundo com o " "freio de mão puxado " . 

Perguntas e Respostas referentes ao OBJETIVO 3: 

Identificar e descrever como vem se caracterizando a atividade de Consultoria Interna. 

P: Como é caracterizado o cargo de Consultor Interno na estrutura Organizacional e 

como a empresa define essa atividade em termos de objetivos? 

R: De um âmbito geral, incluindo as áreas demais além de Recursos Humanos, que é 

B.I.S, ( Bussines Information System). O que é a idéia, quando agente implementou e o que 

agente tenta resgatar a todo momento: que a gente tem os analistas tanto de B.I.S quanto de 

R.H., atuando no negócio, então é uma coisa que vem e volta , a gente não consegue fazer 

integral o que gostaria, mas o consultor de RH se inserir no negócio, entender do negócio do 

cliente, ter áreas clientes primeiro, definir as áreas internas primeiro, que são clientes de cada 

um, e essa pessoa se inserir no negócio, que entenda primeiro o negócio, para que possa 

ajudar , apoiar a nível gerencial a nível de estrutura a nível global da área. E também assim, 

que essas pessoas possam questionar e tal, mas que possam em algum momento unir essas 

idéias para que a gente possa montar coisa globais. Então é urna atuação por cliente interno, 

atuando junto, mas também é um nível global. 
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P: Como é designado os consultores em relação aos clientes? 

R: Eles atuam por áreas definidas. 

P: De quanto em quanto tempo isto é organizado? 

R: É anual. 

P: E como é que isso é escolhido, ou como é que é determinado? 

R: É, boa pergunta! (risos). Na verdade a gente tenta ver quem já passou pelas áreas. 

Claro que tem muito do perfil. Por exemplo: a "Maria" (nome fictício) tem um perfil de 

fábrica perfeito. A idéia agora é dar um desafio para ela ir para uma área de apoio , que a 

principio parece não associar, por que ela tem um contato com pessoal de fábrica super bom. 

Mas a idéia é de dar desafio para ela de uma coisa diferente. É rodízio mesmo. Mas querendo 

ou não a gente associa mais ao perfil, tenta avaliar mais o perfil. O João (nome fictício) por 

exemplo: com a questão do negócio. Ao mesmo tempo Lidia, eu vou dar outro desafio, ir 

para uma área completamente diferente, por que a principio não parece que tem haver, mas vai 

ser um desafio . A idéia é desafiar mesmo. 

P: E os clientes aceitam este rodízio naturalmente? 

R: Dependendo da relação eles "chiam" . Então dependendo da relação que existe do 

fornecedor: o consultor, eles não gostam. Então varia muito, mas quando existe uma relação 

próxima que esta bem implementado, eles não gostam. 

P: O consultor ele tem autonomia para não aceitar trabalhar em determinada área? 

R: Como normalmente a gente senta e discute, cada um dá o seu depoimento. Eles mesmo 

nunca chegaram a dizer não, não quero. Eles mesmo entendem como desafio para eles 

trabalhar em áreas diferentes. Então não é uma vivência que a gente teve. E a questão assim 
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do rodízio, os clientes entendem. Eles sabem que é bom vivenciar novas idéias é bom ter 

sangue novo, então eles entendem. 

P: Não é nem uma questão de empatia. Agora nós vamos falar um pouco mais 

especificamente do cargo consultor interno. Se em determinados projetos da área cliente, o 

consultor entende que não tem competência para desenvolver, ele pode não executar? 

R: Sem dúvida! 

P: E como isso é administrado, se o projeto for prioridade para a empresa?. 

R: Não, mas aí ele provavelmente não pega aquela área, ou dali ele tem o apoio de outro 

consultor. Por exemplo: o projeto do programa de remuneração acontece paralelo. 

Dependendo do que é uma demanda específica da área, então é melhor que seja uma pessoa de 

seleção porque não precisa se formar pessoas. Mas o que acontece aqui: o João foi 

coordenador do programa de remuneração; ele coordenou mas alimentou as gurias que 

participaram também nesse momento do programa. Então dá para a gente ter um limite de 

numeração, e ele alimenta as outras: essa é a principal idéia , que serve para treinamento e 

crescimento. Agora esse é o grande problema, viu Lídia, porque o que a gente começou a 

sentir? Hoje tem duas profissionais que estão nos apoiando . Por exemplo, no caso da seleção: 

a gente tem um volume grande, a gente trabalhava com analistas de RH e consultores; enfim 

não tinha ninguém que desse suporte, porque a gente acreditava que os analistas tinham 

condições para fazer tudo. Só que a gente começou a ver que o volume de seleção que tinha, 

e a gente acreditava que os analistas tinham condições de fazer tudo; Só que com este volume, 

ou os analistas estavam trabalhando em seleção ou no operacional e pouco se envolviam no 

negócio, e a seleção estava sendo feita sem qualidade. Cada um fazendo do jeito que queria 

achava que tinha que ser. Eles mesmos perceberam, isso não foi uma decisão de cima. Eles 

disseram: nos dêem mais tempo para a gente se dedicar aos negócios, às áreas, porque não 

está dando. Tanto que a "fulana" veio para atuar como analista de recrutamento e seleção. Ela 

faz a integração, que a gente precisou de mais qualidade que estava ruim, então ela buscou 

consultoria, parceria principalmente aqui dentro, faz integração, faz todo processo aqui dentro, 

faz desligamento. 
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Talvez a gente tava com uma visão diferente , imaginando algo diferente, a gente 

achou que não precisasse, mas pelo volume de serviço a gente ter certeza que precisa de uma 

pessoa assim. 

A gente tentou trabalhar assim, e lá pelas tantas ela apresenta os candidatos por uma 

vaga e quem passa o perfil é o analista. Quem tem contato para levantar o perfil é o analista 

como se fosse uma consultoria aqui. E o apoio de "fulana" é mais operacional. Daí as 

entrevistas quem faz é o analista junto a chefia a fim de treinar a chefia, no caso, discutir. 

Então a gente foi ao longo do tempo percebendo isso, a necessidade de mesclar algumas 

coisas de base operacional para deixar eles um pouco mais soltos. 

P: E antes vocês sentiam a necessidade de lidar com o trabalho técnico propriamente 

dito? 

R: Ela entra pouco, mas a idéia é de que à partir do mês de novembro e a expectativa. A 

gente remontou a equipe assim: porque antes tinha o Paulo, a Maria, a Antonia e o João 

(todos nomes fictícios). Os 4 estavam aqui . Eles atendiam SP e RJ. Então o que a gente 

mudou: ficou três aqui, e a gente selecionou uma pessoa para São Paulo, atendendo filiais 

para ficar próximo. É dificil trabalhar longe e estar colocando gente embaixo para dar mais 

suporte à eles. 

Então, com essa estrutura, há expectativa sem dúvida , e outra coisa. Eu ainda estou 

tentando colocar mais uma pessoa como analista porque a gente percebe que é muita área pra 

cada um. A gente precisa ter uma estrutura maior, para os analistas poderem entrar no negócio 

Temos a uma consultora, que tem por exemplo: engenharia, finanças, qualidade, é muito. 

P: Então me fale um pouco mais sobre isso. A distribuição das áreas para os 

consultores é proporcional ? 

R: É proporcional em temos de demanda, não em termos de área. Por exemplo a Maria 

atende todo a fabricação que é grande, e atende as áreas satélites da fabricação. Ela atende 

umas três ou quatro áreas mas com um outro tipo de demanda. Na verdade até isto é 
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questionável , porque a demanda varia muito também; depende da área. As vezes é uma área 

pequena que demanda horrores. 

P: Como é caracterizado o cargo de co11sultor i11temo por vocês? 

R: Técnico. 

P: Estas pessoas que vão participar da estrutura para dar apoio, vão se reportar a 

quem? 

R: A gente fez assim: ficou cada analista responsável por algumas áreas. A Maria é 

responsável por algumas áreas, alguns projetos específicos, que daí ela alimenta os outros, e 

alguns subsistemas. Então a Maria ficou com o treinamento e a "fulana" se reporta à ela. A 

Antonia não tá com nada. Está só com a área de projetos. O João está com algumas áreas e 

subsistemas de remuneração e tem um estagiário que vai trabalhar com ele. Tem a "sicrana" 

que se reporta ·a mim . 

P: Se surgir um projeto de que e11volva trei11ame11to mas 11uma área clie11te de outro, 

como fica? 

R: Na verdade, porque que se fez assim. Não é para projetos: é para rotina. A gente 

percebeu assim: o setor remuneração não tinha ninguém que cuidava de planilhas de 

acompanhamento de inflação, de cartas que comuniquem que a pessoa foi promovido, coisas 

bem operacionais, Por isso é que temos esta pessoa aqui, um estagiário, que seja para nos dar 

apoio e o João vai só organizar. Não é uma coisa que demande muitos projetos, é diferente, 

é mesclado . Daqui a pouco o João tá precisando de alguém em treinamento, etc. No projeto 

grande como remuneração, ele que conhece mais ou menos coordenou e as gurias 

participaram. Então ele alimenta ... mas aqui, quando eu falo em sistema bem operacional é 

que a gente estava muito desorganizado. 
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P: O consultor interno tem autonomia por exemplo para mudar o objetivo de um 

projeto? 

R: Nosso? 

P: Do cliente . 

R: Tem. 

P: Tem autonomia para mudar os meios de realização do projeto, se eu entender que o 

projeto não deve ser tão voltado para remuneração mas sim para desempenho por 

exemplo? 

R: Tu te refere ao cerne do projeto? 

P: Sim. 

R: Ele tem autonomia pra mudar com a conivência da área, é lógico. 

P: Então ele tem, desde que tenha competência suficiente pra mostrar e convencer o 

cliente que aquilo é melhor pra ele ? 

R: Exatamente. 

P: E para mudar um recurso, ele tem autonomia ? 

R: Tem autonomia. 
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P: E no caso ele tem autonomia pra mudar a prioridade de um projeto? 

R: Não, isso não. 

P: Quem determina essa prioridade para o consultor? 

R: Eu ou o diretor. A gente trabalha muito junto. Se houver necessidade de se mudar a 

gente muda. Só que tem que ter poder pra convencer muitas vezes o diretor sobre uma 

determinada mudança. Isto é como funciona muitas vezes nossa empresa. Ela é uma empresa 

que tem muitas prioridades ao mesmo tempo. Dificilmente tu faz ela mudar de idéia, não é 

fáci l. Até tu tentar mostrar com muito afinco que é diferente, talvez consiga, mas não é fácil. 

P: A freqüência maior de atividades que ele realiza á individual ou em grupo, ou as 

duas? 

R: As duas. 

P: Quem são os clientes diretos dos consultores internos? 

R: É a área. (risos) É o gestor. A gente têm contato com o gestor mesmo. Teoricamente é 

a área, mas de fato é o gestor. Teoricamente é a área porque é pra esta coisa de resgatar o 

entendimento, de não se afastar e não ouvir as coisas só através do gestor. Na prática , 

filosoficamente, a gente insiste pra que a pessoa participe da área como um todo apesar de 

que a gente entende também que para o gestor fazer as coisas. Mas a gente acha que só ficar a 

relação com o gestor, o consultor perde, de repente , do conhecimento, então, a idéia é área. 

Mas gente fica muito com o gestor, isso a gente quer mudar um pouco. 

P: A área de RH funciona como um centro de geração de resultados ou de prestação de 

serviços 

R: Prestação de serviços. 
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P: E qual a relação dos clientes com os consultor interno ? 

R: Nossa relação não é de parceiria. Ainda é de prestação de serviços. Nisso eu gostaria 

que fosse mais de parceria. 

P: O consultor depende de ti, na estrutura hierárquica para viabilizar um projeto? 

R: O que acontece também na prática: A empresa voltou a ser hierárquica como ela era. 

Ela deixou de ser um pouquinho, mas voltou a ser mais hierárquica. Então, tem coisas que ali 

entre nós, eles tocam, independente de mim como chefe de desenvolvimento. Mas tem coisas 

que vejo em que a diretoria prima muito por hierarquia. Então, tem coisas que tem que passar 

pelo nosso diretor de RH ... Muitas! Mais do que deveria! Aí vem a crítica. 

P: Como que vocês avaliam a contribuição da consultoria interna. 

R: Não avaliamos. Não tem como avaliar, não tem condições de avaliar isso. 

P: E como é que hoje vocês fazem avaliação do desempenho do consultor não da 

contribuição que ele dá, mas do desempenho dele? 

R: É isso é importante. A gente mudou agora. Como é que era antes que foi o que durou 

mais tempo porque a gente tá mudando para competência e habilidades. 

Antes a gente fazia assim: tinha um rol! de atividades e responsabilidades previstas 

pro ano e a gente avaliava o que pediam e de 3 em 3 meses a gente avaliava como estava. Se 

estava dentro ou não do programado e daí tinha os projetos definidos; Tinha alguns programas 

tipo "diálogo" que a Maria toca, e tinha a questão da consultoria interna mas era muito 

avaliado e tenho que assumir, era assim, muito no feeling, não tinha um instrumento. 

E agora a gente mudou para competência e habilidade, que vou te di zer bem a verdade, 

ele ainda não é um instrumento para isso que você está falando ele ainda não é. Porque ele é 
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assim, dentro de competências e habilidade tem questões técnicas avaliadas e tem questões de 

consultoria mas o quando o analista contribui para o negócio não tá definido. 

P: Quando você diz a questão da habilidades de consultoria vocês desenvolveram no 

consultor habilidades de consultoria específica ? 

R: Na verdade foi muito mais a postura de consultor que a gente tentou, tenta ainda, acho 

que vem e volta; de ser uma postura critica , de entender negócios, entender de Rh, muito 

mais nessa linha. Então é isso que quando a gente fala de consultoria interna, é isso que está 

se falando. O quanto ele consegue entrar nessa área o quanto consegue contribuir. o quanto 

tem um canal assim para ti . 

P: Qual tipo de intervenção e modelos são mais praticados pelos consultores na 

empresa? 

R: Como assim? 

P: (após explicados os diferentes modelos de intervenção) 

R: Primária e secundária. 

P: Os consultores tem clareza e conhecimento de como é que eles podem fazer estas 

intervenções? 

R: Não é muito feito assim com as bases técnicas. As coisas são feitas um pouco 

empiricamente. 
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P: Tipo assim, ele conhece bastante de Treinamento, conhece de RH, porque ele já teve 

esta formação, mas a forma que ele faz a intervenção de consultoria é mais tentativa e erro, 

mais empírica.? 

R: É . Eles não tem esse conhecimento. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 4: 

Principais resultados obtidos com a implantação deste Modelo. 

P: Quais os principais problemas que vocês encontraram para implementar esta 

prática? 

R: Nos perdemos um pouco em qualidade em função dos processos. mas agora a gente tá 

retomando aos poucos. Hoje, o que uma grande limitação pra administrar esse modelo de 

Consultoria Interna é este respaldo e a questão técnica, porque as pessoas entendendo fica um 

pouco melhor. 

A questão teórica, no futuro, se torna necessário pra todos, porque todos nós estamos muito no 

jeito de cada um e não num embasamento técnico na área de consultoria. Cada um leva do seu 

jeito. Mesmo eu que acho que tenho um bom entendimento, derrepente não estou ajudando a 

dar este entendimento. 

P: Em relação ao objetivo que vocês pretendiam, o que efetivamente mudou na 

empresa, logo após a introdução deste modelo? 

R: Sem dúvida a contribuição nossa é maior. O de participação nos resultados eu tenho já um 

pouco mais de dificuldade em falar. A contribuição de RH para o entendimento, na maioria 

das áreas, para contribuir com a área hoje é muito maior. Desde quando se ataca um 
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subsistema, ou fazer uma boa seleção, procurar as pessoas certas e tudo, até a ajudar a 

questionar mais as áreas e os processos. 

Hoje querendo ou não o Luiz que é da engenharia, ele está repensando alguma coisa e 

gente ajuda ele a pensar. Mas. se ele tá começando a repensar sozinho alguma coisa na área 

dele, a gente senta e avalia junto. A gente conhece muito bem os funcionários dele. Então, a 

contribuição de RH como um todo é muito maior. A gente conhece muito mais as áreas da 

empresa. Daqui a pouco a gente tá com uma oportunidade, a gente sabe com quem a gente tá 

trabalhando. Coisa que antes não era assim. Hoje somos muito mais ágeis. RH hoje é visto 

diferente, Tem muito mais peso do que tinha. Agilizou os processo e qualificou as pessoas. 

Hoje eles são muito mais qualificados e envolvidos, na questão da crítica, do entendimento é 

muito maior do que era. Comprometimento também, à medida que conhecem mais a área 

como um todo. 

P: Que orientações você daria pra uma empresa que pretende implantar o modelo de 

consultoria interna ? 

R: Tem tudo a ver com a nossa conversa. O problema de não se ter um embasamento técnico. 

E outra coisa é vender muito bem para os níveis acima, porque fica muito dificil tu levantar a 

bandeira sozinha. O conceito deve estar muito claro tanto para diretoria de RH como prá toda 

a empresa. É importante para pessoas de decisão comprarem a idéia, senão é muito dificil. E o 

embasamento técnico se não tiver, tu perde um pouco o foco e as vezes quando tu não tens um 

forte embasamento técnico. E daí é mais clareza para RH . Tentar ter uma estratégia muito 

bem definida do que a empresa quer. Por que o RH da empresa tem que saber o que quer. 

Tem que vender bem a idéia; estar bem comprada ou, se tu estás disposto a abrir o espaço e 

fazer força pra isso. E as vezes a empresa só quer um RH que faça e mais nada. Então, ou tu 

tens força pra mostrar diferente ou eu acho meio complicado. 

P: Os objetivos da empresa, que era de ter uma área integrada e que o analista desse um 

suporte maior ao negócio, foi atingido? 

R: Foi, tem muito mais a fazer, mas foi. Não se perdeu a linha. 
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EMPRESA4 

Entrevistados: Grupo de três consultores internos da área de Recursos Humanos da empresa 

P: Nós vamos trabalhar em cima de quatro pontos básicos. Primeiro nós vamos ver o 

seguinte: sobre a atividade, nós vamos ver o que é o papel da Consultoria Interna. Depois 

sobre a implantação do modelo de Consultoria nós vamos discutir três pontos: as estratégias 

que forem implementadas e as contribuições, os dois pontos: estratégia e contribuição do 

consultor. Depois vocês vão trabalhar em cima de resultados e, por último, melhorias, tá? 

P) Mas qual é o papel de vocês como Consultores Internos? Se as opiniões divergirem 

também não tem importância. 

C: Acho que é trabalhar em parceria. 

P: Qual é, e não qual deveria ser, Ne? 

C: Trabalhar em parceria com as áreas, clientes e tentar assessorar as áreas também .... isso 

é o mais importante. 

B: O grande foco que eu vejo é a nossa atuação é trabalhar como facilitador, a gente é na 

verdade um apoio para as áreas fins, mas com essa missão de ser um facilitador, de 

contribuir de fato para, os objetivos de cada cliente. 

C: É, eu acho que é a nossa grande missão: é poder estar presente na área sim, como 

uma pessoa que está lá para promover, para faci litar, mas também pra impulsionar o 

crescimento da área. Tanto no negócio como no desenvolvimento das pessoas. Então eu acho 

que é ser um recurso que contribua para o desenvolvimento, pro crescimento da área. 

Facilitando e despertando a área para algumas coisas e, em outros momentos, podendo 

sugerir ou apontar outras alternativas de caminho, podendo ser uma pessoa que traga novas 

estratégias que aponte, sei lá, que esteja, já que o nosso negócio é recursos humanos, a gente 

tem que estar com as coisas de tecnologia de RH mais na pele. Poder trazer isso para a área, 

contribuir para o desenvolvimento. Conhecer o negócio de forma suficiente que, o teu 

conhecimento de RH e da empresa consiga fazer com que área e a empresa como um todo 

evolua. 
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A : É, eu acho que o Consultor Interno que tinha fazer parte da área que a gente opera, de 

conhecer o negócio profundamente. 

B: Uma coisa interessante que vejo dentro da nossa atuação de foco no cliente, nesse 

papel de Consultor que nós temos é o seguinte: a gente entra na área como facilitador, com 

todos os recursos de Recursos Humanos, com ferramenta! para dividir com as pessoas, em 

cima de se trabalhar. Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é que as áreas dos 

Gestores, as áreas estão muito dentro do negócio, dentro só da realidade deles . A gente 

como atua muito próximo, eu tenho sentido isso muito na prática, a gente consegue entrar no 

negócio deles com urna visão totalmente de fora. Não está para aquela realidade, seja urna 

realidade financeira, comercial ou industrial; a gente não está sob aquela visão. Então a gente 

entra de fora dando um pitaco, como se diz. E esse pitaco muitas vezes é o segredo que a 

pessoa não tinha conseguido vislumbrar. Então isso eu acho um ponto interessante porque a 

gente entra com os recursos de Recursos Humanos e todo o ferramenta! que a gente tem 

permite que a gente conheça a fundo as áreas; a gente troque e seja um facilitador de fato, 

mas que a gente consiga ir além disso: a gente consiga entrar neste aspecto mais proativo da 

nossa ação, que é dar palpite pô! "tua estrutura aqui é essa, mas porque a gente não ataca mais 

o mercado dessa forma". O um assunto de marketing, que a gente está sugerindo, tá 

propondo, né? É justamente por isso : a gente consegue entrar pelas nossas portas de RH, e aí, 

dentro a gente consegue sugerir, trocar idéias, em função dessa opinião que é bem aceita pelo 

pessoal que a gente tá na parceria. 

A: É, eles confiam. 

B: Eles confiam. 

C: Eles aceitam. 

B: E eles aceitam daí a opinião ... "como é que eu não tinha pensado nisso" . "Vamos 

discutir melhor isso aí ." 

P Vocês acham que o papel de vocês é bem claro para os clientes? 

A: Alguns sim. Eu acho. Alguns tem ... outros tem mais dificuldade. 

C: É, eu acho que eles sabem que o nosso cargo é de Consultor de Recursos Humanos 

mas até que ponto a gente atua como consultor ou até que ponto a gente volta a ser um 

fazedor, facilitador. fica meio confuso. Porque ao mesmo tempo que tu tá lá dando uma 
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sugestão, mais do que um palpite, eu acho que a gente dá uma sugestão porque tu estás 

embasado no seu conhecimento; de repente te chama pra sei lá, fazer alguma coisa de 

treinamento, sei lá, um chart pra eles . 

A: Ou, tem que apresentar um negócio para a área, então "tu que vai apresentar, 

porque tu é de RH e sabe fazer apresentações." Mas este não é meu papel 

B: As vezes, tu imaginas um filé e te dão carne de pescoço. 

P: Mas por exemplo, o que é que mais freqüente, da parte dos clientes em relação aos 

consultores, é de que, atuar mais na carne de pescoço ou no filé? 

B: Na minha visão e existe carne de pescoço mas a gente é buscado e procurado mais em 

função do filé. 

P: Agora vamos falar um pouco sobre as estratégias que a Empresa utilizou para 

implantar o modelo de Consultoria Interna? 

(Riso Geral) 

B: Essa eu vou ser obrigado a dar risada! 

P: Então não tem estratégia ou não teve? 

B: Eu dou risada até porque eu lembro do Diretor de RH anterior quando entrou na 

empresa. No primeiro dia ele comentou, no discurso de abertura, eu me lembro até hoje que a 

gente tinha uma estrutura naquela época bastante departamentalizada, com diversas pessoas. 

Ele disse: "olha, daqui a um tempo nós vamos ter poucas pessoas trabalhando na fábrica, 

poucas pessoas mas bem remuneradas, mas poucas. Então vocês vão ter urna grande 

oportunidade. Ele quis dizer que a gente se tomaria com o tempo, generalista, porque aquela 

estrutura era uma coisa que não ia se sustentar por muito tempo. Ou seja: se iniciou naquele 

momento um novo marco de RH na empresa; então o que eu pensava: " pô, um dia a gente 

vai chegar a ser um generalizada! Isso aí vai ser uma coisa que com o tempo, algo planejado 

que com o tempo a gente vai subindo a escada gradativamente. Aí aconteceu que o trem 

começou a desencarrilar no meio do caminho, daí a gente acabou se tomando generalista 

assim por um ... antes do que era previsto em função das contingências. Então a coisa veio no 
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tranco, não foi uma coisa assim tão planejada. Mas em cima disso acho que se fez uma 

limonada e daí a gente passou a trabalhar dessa forma. 

A: Quando eu cheguei eu já peguei isso. Eu notei diferença. Que faltou um pouco 

preparar mais as chefias para receber isso. Tipo: "ah! vocês vão ser consultores, eu vou ser o 

Diretor e vocês vão fazer o quê? 

P: Tipo: qual o papel de vocês? 

B: Qual é o papel? As vezes eu sinto isso, aqui, entendeu ? Aquela coisa de eles não 

entenderem muito qual é o papel. Eu acho que falta um pouco de preparação inicial. 

C: É que na verdade aqui o que aconteceu talvez a gente até não tenha tido conhecimento 

do que era a estratégia formal, mas eu acho que as coisas foram meio abruptas mas elas foram 

acontecendo gradativamente. Eu não tava na área quando as coisas aconteceram, eu 

trabalhava em outro departamento mas as coisas foram sei lá: unir recrutamento e seleção e 

treinamento no primeiro momento, já tinha o Beto ( ex-gerente de RH) que já tinha essa 

cultura, que já ditava nesse modelo e já vinham a tempos falando isso, nesse período já as 

pessoas tinham que trabalhar em Recrutamento e Seleção e Treinamento, não era o "B". 

P: Você vem de qual a área? 

C: Eu sou Assistente Social. Eu trabalhava no Serviço Social que tinha aqui. "B" era do 

Cargos e Salários. Então já tinha o Beto, já tinha o Firmino que era a chefia, a cabeça da área 

que já tinham esse pensamento, entendeu? Eles já vinham falando nisso. De alguma forma as 

pessoas começaram a trabalhar isso. Já falavam nisso nas reuniões. O ex-diretor de RH entrou 

falando isso, o pessoal já entrou com essa filosofia. Eu me lembro que quando eu fui 

admitida, depois saiu a minha chefe, depois entrou uma outra pessoa e na reunião dela, o ex

diretor de RH tava junto, ela falou: "C" , eu quero te aproveitar porque tu és uma pessoa que 

eu vejo que tem condições de ser Analista. Então, já naquela época se falava nisso. Eu por 

exemplo, eu passei um período que eu fui Analista da área de Relações Industriais. Não 

deixou de ser, prá mim, um preparo para a área de Desenvolvimento, entendeu? E, nisso é 

difícil, tem uma hora que você tem que cortar. Eu acho que faltou a gente ter se preparado um 

pouco mais pra saber, o que é mesmo o papel de Recursos Humanos. A gente não teve 

nenhum treinamento formal , nenhum trabalho comportamental que nos ajudasse e desse essa 
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base. O que aconteceu: de repente chegaram, e nos disseram " a partir de agora vocês agora 

são Consultores" . A gente vai correr atrás da máquina, um vai ajudar o outro. e foi o que 

acontece. Hoje a gente está em função do que a gente tem antes, a gente ainda tava 

trabalhando mais fortemente nos subsistemas, entendeu? O "B" ainda é identificado como de 

Cargos e Salários, a "A" como Recrutamento e Seleção e eu no Treinamento. entendeu? 

Porque são as áreas que tu atuava antes de se tomar Consultor. Mas a coisa tá mais 

sedimentada e hoje eu não vejo a empresar voltada num sistema anterior, mesmo na cabeça 

dos gestores, principalmente na cabeça deles. 

Porque mesmo quando teve a mudança de Diretoria agora, uma coisa que a gente ficou com 

medo que pudesse ter alguma alteração, mas na cabeça dos gestores não era mais concebido a 

idéia de a gente voltar a trabalhar por departamento, porque eles estão acostumados com a 

coisa dos gestores, eles ligam, olha, falam: " ah! o meu Consultor, procuro para isso, procuro 

para aquilo" Nem se cogita mais a idéia de trabalhar por departamento. 

P:- Como é que fica a especialidades de origem de vocês, quando um cliente de um 

consultor interno precisa de um serviço cuja especialidade é de outro consultor que não o 

que lhe atende? 

A: Por exemplo: treinamento é treinamento. A gente trabalha tudo, só que a responsável 

pela área é determinado consultor. 

C: E ele tem que fazer o Plano de Treinamento Anual, tem que administrar o orçamento 

da área, por exemplo, o que acontece: cada um faz o levantamento de necessidade de 

treinamento, cada um administra o treinamento, só o que acontece: tem que fazer o programa 

de treinamento. Aí é responsabilidade minha, que o programa chegue lá nos clientes dele no 

prazo. Capilar o treinamento, ver tipo de treinamento que a gente vai dar, quais são as 

prioridades, fazer a apresentação e vender o peixe para a Diretoria como é que vai ser e tal. 

Mas cada um administra. Se tem por exemplo, um grande projeto, sei já, um grande 

treinamento da área de serviços, daí é uma coisa de parceria. Seleção por exemplo. teve uma 

grande seleção da fábrica do segundo turno, daí a gente trabalhou junto, porque era uma coisa 

da minha área mas era um volume alto, um projeto maior, daí a "A" (que domina seleção) 

trabalhou junto dessa estrutura, mas cada é dono do treinamento da sua área; só pede suporte. 
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B: Isso é muito interessante, que a gente se deu conta que foi o seguinte: quando se fez 

aquela ruptura dos departamentos, ficou todo mundo generalista de tudo e ninguém era 

especialista de nada. O que aconteceu? Além da tecnologia de cada subsistema começou a 

ficar parada um tempo porque todo mundo tocava tudo, se utilizava de remuneração, de 

treinamento, de seleção, mas tipo assim, não vou dizer empurrando com a barriga, mas 

fazendo acontecer no dia a dia. Só, não estava se analisando se o que a gente estava fazendo 

era realmente o melhor. O que a gente pode melhorar no futuro, isso a gente não estava 

fazendo. Então por isso que pensar: "vamos continuar sendo generalista mas cada um tendo 

um responsável por cada subsistema" .. . Então, a partir daí, a gente se preocupou em atuar de 

uma forma da gente se preocupar com o futuro e procurar utilizar os processos, né? Então 

por isso é que ficou C no Treinamento, A com a Seleção. Cada um generalista, mas daí 

quando se trata de grandes projetos, tipo o que C falou, o Programa de Treinamento Anual, 

ela é vai coordenar o projeto de treinamento para 97. Por exemplo: levantamento de 

necessidades, administrar orçamento em números macros, porque dependendo de cada área 

cada um vai administrar o seu e Projeto de Remuneração que a gente teve implantado agora, 

também baseado em competências e habilidades . O macro ficou comigo, mas cada um em 

suas áreas que ia ver as alterações, o que tinha que mudar, os de critérios, etc. 

P: Dentro desta linha da estratégia, vocês tiveram algum treinamento específico para 

trabalhar em, para se fortalecer em Desenvolvimento, em Seleção ? 

B: Eu diria que a gente, eu falo até por vir de uma área mais exata da área de Recursos 

Humanos que seria de Cargos e Salários, essa parte mais humana foi uma porrada, como se 

diz. Me lembro da primeira seleção que eu fiz. 

P: Voce lembra da primeira seleção? 

A: Isso é importante, porque lá na X ( emprea anterior que a consultor havia trabalhado) a 

gente fez: quem era de Treinamento ia junto com quem era de Seleção para trocar. Eu ia lá e 

aprendia a fazer dinâmica, aprendi a fazer Seleção junto com a pessoa que era especialista. 

Isso, deixava a gente mais segura de algumas coisas. 
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P: Isso vocês não tiveram ? 

B: Não. 

C: O que na verdade eu entendo, é que quando a gente viu, não tinha mais ninguém. 

B: Não tinha. Eu lembro que uma das reduções que a gente ficou numa área bem restrita, 

tipo assim, eu me lembro na época que meu chefe falou : " tu vai atender essas e essas áreas, 

segunda-feira tu começa." Aí eu tinha uma Seleção para fazer: como é que faz ? .... vamos à 

luta .... não dá para fazer Treinamento nem nada ..... 

P:- Mas com essas coisas todas que vocês estão colocando, o que isso impactou para 

vocês em relação a esse papel de Consultoria lntema? Como é que vocês se sentiram? 

C: Eu acho que pra mim particularmente foi um salto profissional , porque quando tu 

tiver na frente do desafio tu vai atrás entendeu? Taí a Seleção pra fazer, de repente aquela 

primeira ele não teve jeito, mas foi na cara e na coragem. Mas aí tu viu que não tava 

preparada para fazer Seleção; tu vai atrás. Tu vai pedir para fazer Seleção com outros, vai 

estudar. Porque a gente quer, pode tenta r um Treinamento. Então a gente teve oportunidade 

de fazer Cargos e Salários, que pra mim, quando vim da Faculdade, não tinha tido, 

conhecimento. Vim da área de Serviço Social, não tinha contato. Então eu tinha que me virar 

para conseguir. Fui ler um monte, fui fazer Treinamento, qualquer coisa, mas deu. entendeu? 

Quando tu estas alí, tu se interessa um pouco mais de fazer; tu tem que fazer, o teu cliente 

está te perguntando, tu não tem como falar na frente do Diretor e ele te perguntar urna coisa e 

tu ficar: "não sei." E acho isso o papel da gente muito mais de desafiador porque o que 

acontece quando tu fica na mesma área. Treinamento tu já domina, então tem muito mais para 

saber. Dá um medo assim na hora, quando tu vai ter que fazer uma coisa diferente como 

agora a gente vai ter que trocar de área. 
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P: O "B "está indo para os Estados Unidos? 

B: Vou. Estou indo sexta agora. Vou fazer urna imersão de duas semanas em Boston. Aí 

depois eu vou ficar urna semana na Matriz em outro Estado com o intercâmbio de lá, com RH 

com a parte técnica de treinamento que a gente pode explorar. Depois eu vou para a cede da 

América Latina em outro Estado. 

P: Vocês vão ter que trocar de área ... (todos falando) ... 

C: A "A" vai sair de licença. Daí a gente vai ficar tudo meio ... Entrou urna pessoa nova 

trabalhando na filial , onde trabalhou o "B", o "B" está passando para cá mas já vai embora 

(está indo para os Estados Unidos) 

P: Vocês disseram que isso é um desafio que vocês terão que se virar. mas isso foi uma 

iniciativa de vocês ou foi uma iniciativa da empresa, de oportunizar esse tipo de 

aprendizado ? 

C: Ah! , eu acho que é urna coisa mais da gente ... 

P- Foi tua a iniciativa ? 

C: Não, eu acho que foi minha de dizer que eu estava precisando, que eu tinha que ir, a 

empresa me oportunizou, entendeu? Eu disse: eu estou precisando ... 

B: Nesse ponto aí a gente não houve assim iniciativa da empresa no sentido de vamos 

verificar os nossos pontos falhos, vamos trabalhar num curto espaço de tempo . É uma coisa 

mais de cada um buscar. 

A: V amos fazer um curso de Consultores Internos ... ! 

B: Complementando só o que C falou na questão de como é que foi essa mudança 

brusca, assim, de uma hora para outra. O desafio sem dúvida, no meu caso, é o que mais 

estimula a gente. Tem uma tremenda barreira pela frente, tem que suprir num curto espaço de 

tempo para dar uma resposta para o seu cliente, então, de repente, tu sabe que tu conhece 

Cargos e Salários, mas aí tu tem que atuar em Seleção e Treinamento. Então tu já pensa: num 

curto espaço de tempo vai ser uma exigência para mim. Daqui para frente, eu já conheci três 

subsistemas, então isso aí é tremendo! Onde é que eu aprendo isso aí em outra empresa? Em 
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termos profissionais eu penso: meu leque j á se abre mais, eu já tenho uma outra visão. 

Então, sem dúvida, a gente tem um lado que até chamo de mito; de repente eu tenho que ter 

uma gama mais, vou ser mais exigido. E em compensação o desafio é que alavanca essa 

energia para te botar mais a buscar. 

P:- Parece que vocês estão falando do desafio que vocês tiveram. Mas quando houve 

toda essa mudança, essa ruptura da estrutura departame11talizada para uma estrutura 

maisjlat, isso tambémfoi visto como um desafio por parte dos Consultores? 

A: Eu acho que foi difícil. Tu não tem mais a tua sala, tu vai ter que aprender a ficar com 

todo mundo junto; tu vai ter que trabalhar de uma forma diferente pro teu cliente; não vai 

mais ser aquele fazedor que o teu cliente quer mais essas coisinhas .... Eu acho que é desafio e 

mexe essas coisas com a gente. 

C: Tinham uns bons vendedores aqui: o ex-diretor de RH e o ex-gerente de RH. Eles já 

tinham vendido a idéia e nós ... já tínhamos comprado. 

C: A gente j á tinha ouvido falar que era uma tendência de Recursos Humanos e tal, né? E 

depois que tu começa a trabalhar com isso, Lídia, parece um caminho sem volta. Hoje eu 

acharia tremendamente difícil de voltar a trabalhar com outro sistema, né? Então, na medida 

em que tu vai trabalhando cada vez mais tu te envolve, te contamina, né? Não tem como ser 

diferente. Eu acho que na época também parecia assim. Pra gente vai ser uma coisa melhor. 

P- Eu acho importante o que vocês estão falando. 

C: Tem uma coisa, para chefias isso era uma coisa melhor, entendeu, porque tinha uma 

coisa assim muito de feudo. Eu sou chefe de Seleção, eu sou chefe de Treinamento, de uma 

hora para outra não tinha mais. Então, eu acho que é um papel diferente, a sensação é 

diferente ... a gente era Analista da área. Então pra gente foi muito melhor porque entrou 

numa área maior. Pras chefias é que ficou um pouco difícil. 

B: Prás chefias e até para o pessoal que se tomaram Consultores, se a coisa fosse feita de 

uma forma mais planejada, mais a longo prazo, talvez até que gerasse um clima assim meio 

de "quem é que vai sobrar disso tudo". A coisa é interessante, porque se tu sabe que a coisa é 

planejada, a longo prazo, tu sabe que o caminho é aquele, então tu sabe que ia diminuir a 

área .. .. Eu também posso passar por isso .. . 
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P:- E analisando os resultados desse modelo, isso foi a partir de 89/90. Estamos em 96. 

Que resultado vocês podem pontuar na introdução desse modelo? 

C: Eu acho esse processo muito ágil porque eu acho que a gente consegue avaliar uma 

coisa com mais coerência. Porque quando tu tá falando daquela área, tu não está falando sob 

o ponto de vista de Treinamento, tu conhece muito mais a área, por exemplo, para ajudar o 

gestor. Tu conhece a área sob o ponto de vista de Seleção, Recrutamento, está muito mais 

tempo com ele, tu conhece o negócio muito mais, entendeu? 

A: Pelo menos para os clientes da gente, a proximidade que eles tem, a confiança que eles 

tem de te falar uma coisa, de aceitar as opiniões. 

B: Outra coisa que eu vejo também que a gente estando mais próximo, estando ali 

parceiros, embora a gente trabalhe muito mais próximo ao lado dos gestores, a gente também 

acaba conhecendo os demais integrantes da área. Isso facilita até no julgamento de 

determinadas situações que a gente conhece o estilo dos gestores, sabe os pontos-chave da 

equipe. Se existe questões de protecionismo, paternalismo, coisas a mais do gênero, RH 

estando a parte, até isso pode acabar indo adiante, indo a frente, o gestor conduzindo daquela 

forma, seja de equipe, de trabalho, uma vez que a gente está muito próximo, a gente já tem 

condição de criticar e avaliar em cima disso, e até tomar ações dentro da nossa raio de alçada 

para contornar esse tipo de situação, e até ter uma análise mais ponderada da situação,. Por 

exemplo: se um gestor resolve demitir um funcionário ; se ele encasquetou que o funcionário 

não está bem ... Quando RH está a distância a gente vai aceitar o que ele está dizendo; como a 

gente está mais próximo, tem até condições de avaliar melhor: "será que é o funcionário ou a 

é uma coisa é pouco inversa. Isso facilita uma vez que a gente está mais próximo. 

P Mas, por exemplo, isso aí influencia ou vocês tem poder de autonomia, digamos 

assim, pra tomar um tipo de decisão em relação a área cliente? 

B: A gente em muitos casos é consultado. Digamos, este trabalho de parceria, a gerência, 

a chefia é o que a gente acha. Ele vai nos dar o parecer dele e vai perguntar o que a gente acha 

sobre o assunto; vai perguntar nossa opinião também sobre a pessoa, acontece isso em muitos 

casos. A nível de poder de decisão a gente não tem poder de decisão, a gente facilita neste 

processo, a gente pode influenciar, a gente pode dar mais dados. a gente pode dar a nossa 

percepção, que é uma coisa muitas vezes, dependendo do caso, ajuda muito. Pode ser 
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decisiva ou também, acontece muitas vezes do cara, de repente dizer: "pô eu vou demitir 

fulano no final do mês" Aí a gente começa a levantar alguns dados e o cara acaba dando um 

tempo maior: "não, vamos fazer isso agora" . Então realmente a gente conversou, vamos 

avaliar um tempo maior, acaba se convencendo de que tava enganado, que de repente tinha 

que rever isso, sei lá, são coisas, são possibilidades que podem acontecer e que a gente 

estando próximo as áreas 

P:- Falando em resultado, o processo fica mais ágil, cria mais vínculo? 

C: Isso que a gente tá falando, em avaliação, ela é mais correta do que a gente conseguia 

fazer antes por isso, a gente tem visão mais no todo, a gente está mais perto das áreas, a 

gente agiliza muito mais. Eu acho que o parecer da gente é mais correto, mais fidedigno. A 

gente tem vínculo maior. As pessoas nos solicitam mais em função do vínculo, RH consegue 

estar mais presente nas áreas do que quando a gente tava antes, porque as pessoas vinham na 

nossa área. Hoje não; hoje ele é meu cliente. Eu tenho que atender meu cliente. Eu que tenho 

que estar na área dele, não ele tem que estar vindo na minha área, a gente tá mais parceiros, 

na medida em que ele vem aqui a gente também vai lá. Então RH consegue influenciar mais 

nas decisões, então sei lá, tem uma decisão de mercado, tem uma decisão que tem, por 

exemplo, tem que reduzir, o número de pessoas, mas também agora as pessoas conseguem 

avaliar sobre a ótica de RH, porque a gente tá lá na área com eles. Então eu acho que ajudou 

muito. 

A: A gente tá discutindo mais as coisas de RH, tentando ser mais transparente, também. 

C: Era uma área fechada, a gente está tentando melhorar um pouco ... mas é muito mais 

do que a gente era um tempo atrás. 

P: Por exemplo, as políticas de gestão de Recursos Humanos são claras na empresa? 

Para dar suporte para vocês como Consultores influenciar em outras áreas? 

C: Para a gente é bem clara. Para as áreas eu tenho dúvidas ... 

B: Uma outra coisa bem interessante que eu acho é o seguinte: com essa nossa. esse nosso 

tipo de atuação, mais pró-ativa, e no contexto em tomo de RH atuando de uma forma assim 

mais empresa, faz com que o restante dos clientes nos enxerguem, inclusive com outros 

olhos, porque a gente começa a falar mais, a gente tem mais dados numéricos, em relação a 
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Treinamento, a Seleção, ou seja: a gente fala uma linguagem da empresa. Então tem aquela 

coisa assim de RH ficar num lado meio assim romântico, emocional, do humanitário, a gente 

fala bem a linguagem da empresa, que um mais um é dois, e assim por diante. Isso é uma 

coisa também que a gente sente que as pessoas valorizaram, valorizam, porque a gente de 

fato, tá aqui, atua como facilitador pra que? Porque a empresa lá no dia a dia, no fmal do mês, 

no final do seu balanço, tenha um resultado positivo no número final. Os meios para isso que 

a gente tem que trabalhar mas as pessoas nos enxergam mais como participantes neste 

processo e não de repente RH como confessionário, só para chorar ou coisa que o valha. Isso 

é uma coisa que eu vejo que melhorou para nós. 

C: A gente acha que é mais parceiro do negócio, não é uma área, uma ilha .... a gente 

consegue ver mais perspectiva no negócio, porque afinal a gente tem haver com o êxito da 

empresa. Então a gente tá falando do salário do fulano, porque ela tem três filhos, não sei o 

quê, então a gente consegue ver o quanto as pessoas contribuem, de que forma, mostraram o 

que isso nesse aumento de RH para o crescimento da empresa como um todo. Falar a 

linguagem do gestor, porque antes a gente tinha uma linguagem de RH, então eu acho que a 

gente está tentando também e buscar um meio. 

P: Como é que vocês são avaliados pela contribuição que vocês dão na empresa? 

B: Como é que somos avaliados? Desde a avaliação particular cada um tem os seus, suas 

definições de metas, objetivos, que está ligados a projetos que tu tem que coordenar a nível 

macro de empresa. Coisas tuas em relação ao atendimento que tu tens que prestar dentro de 

cada área em que tu atuas, então a coisa passa muito por essa, por essa atuação. assim, por 

esse tipo de trabalho que a gente presta, seja de teus clientes seja para a empresa como um 

todo em função dos projetos, dos trabalhos que tu faz. 

P: Isso é contratado anualmente? 

B: Exato. São metas definidos no início do exercício 

P . . - E que tipo de benefício esta avaliação traz para vocês? 

C: A gente não tem mais essa avaliação. 
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A: O ano passado fo i a última que a gente teve- Não tem mais, nem vai ter mais. 

B: A nível de remuneração não, mas tem ali, eu tenho comigo a definição dos objetivos. 

De tudo o que eu tinha previsto para este ano. Eu estou fazendo uma. Antes de eu sair falei 

com nossa chefe o que ficou, lembra ? Tem uma folha, tem os objetivos daí tem assim: o 

status, tem o percentual do que foi atingido , do que não foi atingido. 

C: Eu não tenho! 

B: Tem uma folha assim ... 

A: Corta !! ! (referindo-se à gravação) 

P: Mas isso não é importante? 

C: Eu não tenho isso, entendeu? 

A: Eu também não tenho. 

B: Tem os nossos três nomes nesta folha. 

C: Existe lá os objetivos genéricos que são do gerente com o Consultor responsável pela 

coisa. Mas eu não tenho a folha; a folha tá lá .. .. mas não é uma avaliação. Eu não estou sendo 

avaliada por aqueles objetivos ... é diferente. Não existe mais avaliação desempenho pra gente 

, o ano passado tinha. 

B: Mas eu falei, não tá nada ligada a remuneração, entendeu? 

C: Mas não está ligada a remuneração ! ! ! 

B: Eu sei, mas se tiver que avaliar, essa parte, tiver que fazer uma avaliação, ao longo do 

ano, qual é a base de informação para isso, é o que a gente contratou 

A: É o perfil! 

B: O perfil é teu crescimento técnico, habilidade com pessoal, mas não aquele 

desempenho que tu fez no ano. 

C: É confuso realmente. 
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P: A minha preocupação é ver com vocês se a proposta de avaliação da empresa 

atende à vocês e como se sentem em relação à ela. 

C: A única forma de avaliação é uma pesquisa que tem com os clientes, que este ano 

também foi feito e que tem uma pergunta, sob todos os projetos de RH, e tem lá um campo 

que pergunta do consultor, do atendimento do consultor. Daí a clientela te avalia, mas daqui 

não tem. 

P:- Por exemplo, vocês não se avaliam entre si, com a chefia, com a equipe ? 

C: Não. 

P: Isso para vocês, tem algum impacto ou não? Faz alguma diferença ou não? 

C: Sem dúvida que ter uma avaliação é bom, porque a gente já teve no passado 

instrumento de avaliação, que a gente tinha no início do ano, objetivos. O quanto atingiu, se 

excedeu, se tava dentro, se tava baixo, e fatores de habilidades, compromissos, que tu tem 

avaliado também. 

A: Era um feedback mais formal, onde se discutia mais. 

C: Eu sinto falta disso .. . até falando agora contigo me dei conta que esse ano não teve ... a 

gente fazia pelo menos no final do ano. 

B: Isso é uma coisa que falta. Até eu combinei com a nossa chefia da gente fazer por essa, 

por essa lacuna, mas daí a única coisa que fi cou de fato é essa planilha que falei pra vocês; o 

que a gente definiu. 

Mas ao menos tu consegue fazer uma perspectiva do ano e ver o que tu fez, quem está 

contratado e o que de fato foi realizado, isso é uma coisa importante. 

C: Só que eu acho que vai além disso, dessa avaliação, de cumprir ou não o projeto. 

P:- E hoje, por exemplo, pelo que vocês me disseram, a avaliação que tinha não tava 

atrelada a remuneração ? 

C: Antes estava ..... 
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P: E a remuneração hoje, é avaliada em relação a mercado, com outras empresas ? 

C: É por habilidades e competências. 

P: Então vamos falar dos resultados que deste modelo de Consultoria trouxe para 

vocês. 

B: Bom favoravelmente, falando, o que eu vejo dentro do processo de evolução nosso de 

carreira, a gente conseguiu departamentalizar. A gente era mais especialista. O segundo 

passo, ou segundo estágio, seria se tomar generalista. Generalista ainda é o que é: tu pegando 

o que tu sabes, o que tu estica mais um pouco mais o braço e pega Seleção, estica mais o 

braço e pega Treinamento, abre um pouco o leque mas tu ainda está fazendo a tua base, pra 

em cima disso, tu trabalhar de fato como Consultor. Conseguir ir para a área, sugerir, 

trabalhar de forma mais pró-ativa e não ficar só tapando buraco de Treinamento, de Seleção, 

de Remuneração, vendo isso, vendo aquilo. Pra mim fica bem claro que seria esses três 

estágios na evolução, para a gente chegar a trabalhar de uma forma de fato, sugerindo, 

trabalhar de fato mais pró-ativamente, em termos assim de fatores positivos. Eu conclui agora 

em setembro, Pós-Graduação em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. Então é 

interessante isso, porque tu começa sentir como está o nível dos demais profissionais da área, 

nível de visão, nível de estrutura das empresas, então, por um lado tu sente gratificado porque 

nós estamos num outro estágio, seja a nível de visão de empresa, como nós somos de 

Recursos Humanos em função da estrutura e até em função do nosso tipo de atuação que a 

gente vê que tem muita empresa que tá realmente engatinhando esse processo ou até parada. 

Então isso é um fato, sem dúvida, positivo porque a gente vai consolidando uma formação 

técnica bastante boa, bastante sólida que vai permitir a gente um leque de atuação até em 

termos profissionais seja na empresa, seja oportunidades que venham ocorrer de fora, no mais 

amplo sentido, nos dá uma base muito boa, que a gente realmente tá no caminho certo de 

formação do desenvolvimento. 

A: Eu acho que tu também como Consultor tu te expõe muito mais, isso também foi uma 

coisa positiva, tu não fica só aqui, na tua salinha. Tu consegue te ver melhor, te conhecer 

melhor, isso também .... desenvolve, faz com que a gente desenvolva. 
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P- Isso é o que trouxe de bom para vocês, e no aspecto restritivo? 

A: Acho quem se expõe também cai na chuva pra se molhar. Eu acho assim, a gente tem 

que ter muita tolerância a frustração para algumas coisas. Dá vontade de tu pegar a tua 

malinha e tchau! 

8: Tu tocou num ponto !!! Até falando sobre esta questão do filé e da carne de pescoço, eu 

tô pegando essa área comercial que experiência bastante interessante. A cada dois, três 

meses, passar por todas as fi liais, então lá a gente vai discutir, o estratégico, com o gestor da 

área, com o Diretor, revendo estrutura, o que a gente pode fazer para melhorar, utilizar os 

seus resultados. Esse é o filé, aí tem a carne de pescoço, tu vê todo mundo numa sala quando 

RH está fi lial, daí todo mundo quer perguntar. Quer tu apresentes uma pesquisa de satisfação 

de funcionários onde as pessoas querem saber os fulanos questionarem algumas coisas da 

empresa. Ao mesmo tempo tu tens que estar ouvindo reclamações, ... até o próprio gestor, o 

gerente diz: "pô, não sei como vocês colocam uma pessoa como esta para administrar essa 

área". Tu ouve reclamação do tiket refeição que é baixo; o salário, esse nem se conta, porque 

todo mundo reclama. Então esse ponto que a A falou de tolerância à frustração eu estou bem 

convicto de uma coisa em RH: a pessoa que trabalha em RH tem que gostar muito do que faz, 

a gente tem que ter assim uma, um preparo, uma base, até emocional para suportar muita 

coisa. E a outra coisa o seguinte: é a típica área que se tu colocar numa balança os prós e 

contras, ela basicamente leva chumbo o tempo inteiro, as pessoas só olham para RH para 

reclamar. 

A: Falta uma coisinha e ... bá! Aparece ... . de vez em quando uma carne de pescoço .... 

pescoção. 

8: Se tu faz bem teu trabalho, se as políticas são boas, se a linha de ação está sendo 

realmente coerente, nada mais é do que normal. Se a coisa sai de uma forma não bem feita 

ou deu algum problema, ah, o pessoal acha a gente é mal intencionado. Quantas vezes pô, só 

esse ano eu lembro que ... por telefone ... porque alguns clientes são por telefone .... eu tive que 

dizer: '·vocês acham que a gente está aqui para prejudicar alguém?" Não é por aí. A gente tem 

que ver, analisar a coisa de uma forma mais ampla, vendo a empresa como um todo e as 

vezes as pessoas acham que, ou porque estão exaltados, ou porque a gente quer prejudicar 

alguém, que quer fazer isso por referência pessoal. Pô! Isso não existe! Então, realmente é um 

grande desafio, a gente tem que gostar muito, essa resistência, tolerância e frustração que A 

falou é fundamental pro profissional na área. 
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C: De médico e louco todo RH tem um pouco. -Todo mundo dá palpite na área da gente, 

certo. Todo mundo conhece. 

P- O que tu estás dizendo B é muito importante, vocês se sentem valorizados como 

consultores internos ela empresa? Se a gente fosse fazer uma escala de O a 1 O, qual é a 

nota que vocês dariam? 

A: Dificil essa tua pergunta ... 

8: Valorização da empresa, mas com relação aos clientes, é isso que tu quer dizer? 

P: Todos, vamos falar já da visão global mesmo, que é o que vocês percebem .A 

valorização que a empresa tem com os Consultores Internos? 

C: A gente está esperando a nossa resposta. 

8: Vamos tomar um cafezinho? (brincando) 

P: É muito importante que vocês possam me ajudar nisso. 

A: É que eu acho que para algumas pessoas é mais importante do que para outras .... 

C: E a gente, de vez em quando, se sente menos ou mais valorizada, sei lá ... de vez em 

quando as coisas se atropelam um pouco, de vez em quando a gente participa de um projeto ... 

um pouco mais, meio sazonal assim. 

8: Nestas mudanças acontecem de tu estar trabalhando algum assunto com a área muitas 

vezes pode até ser, assunto de estratégia e de repente mudou o fluxo normal dos 

acontecimentos, que era tu em relação a área e a coisa passou da área com a Diretoria de 

RH, com a chefia, sei lá, mudou um pouco o enfoque tu ficou meio a parte do processo, isso 

pode acontecer, esses casos e isso acontece. Isso aí é um dos pontos assim que muitas 

vezes ... 
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P- Por exemplo, vocês acham que esta estrutura de uma chefia, um Diretor, vocês tem 

aqui esse número de chefia e de Diretoria, facilita ou dificulta a atuação de vocês como 

Consultores? 

A: Eu acho que dificulta. 

B: Eu diria que a estrutura facilita. A ação em muitos casos pode não ser a fórmula mais 

adequada talvez. 

P:- Então, por exemplo, não impede de ter chefe e um Diretor, isso não é um 

empecílio para ser Consultor?. 

A: As vezes tu tá numa negociação, tu tá quase terminando aquele processo e aí então 

entra um rachando e acaba com tudo, entendeu? Foi tudo água abaixo .... 

C: Eu acho que tem que ter uma pessoa, não sei se um Diretor. Mas uma pessoa que tenha 

uma visão da área além do desenvolvimento, que consiga ver o Departamento Pessoal, que 

consiga ver mais estratégicamente ... Mas eu não sei se precisa de todos esses níveis, porque o 

que acontece: quem é que quer falar com "santo" se pode falar com DEUS? Em muitos casos, 

a coisa passa pelo vínculo que tu tem com teu cliente, que tu consegue trabalhar algumas 

coisas, mas eventualmente o que acontece: tu trabalha na área mas tu vai direto no chefe 

porque é a pessoa que resolve algumas coisas com mais autonomia do que o Consultor. 

Então, as vezes fica tipo dois caminhos para ti chegar no mesmo ponto, e, para algumas 

pessoas que são mais hierárquicas, as vezes, acaba, porque é chefe. Então primeiro tem que 

falar com a tua chefe pra passar alguma coisa ou quanto na verdade só existe a figura de 

Consultor seria direto com a pessoa mas as vezes tem a pessoa pensa: "ah, não, se tem chefe 

na área, primeiro tem que respeitar e passar para o teu chefe" . As vezes podia ser um pouco 

mais ágil, senão houvesse todo essa estrutura. Agora eu acho que tem que ter uma pessoa, sei 

lá, .... uma pessoa que tenha uma visão mais global, porque no caso existe .... com os 

subsistema mais difícil, cada um ... subsistema sem que tivesse uma pessoa que tivesse uma 

visão mais abrangente. Agora eu não sei se precisa todos esses níveis, né ... Algumas vezes a 

gente se atrapalha o no que está fazendo, são duas pessoas na realidade que podem estar 

conduzindo o mesmo projeto. 
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P: Que conselhos vocês dariam à uma empresa que quisesse introduzir o modelo de 

consultoria interna? 

C: Daí a gente vai partir do que a gente vive, da nossa realidade; do que foi problema pra 

gente. De repente a gente tá superdimensionando .. ... Eu diria: treinem, preparem bem esse 

pessoal Porque até quando as pessoas estão mais preparadas se conseguem vender mais, 

consolidar mais rápido o papel do Consultor. E preparem os gestores para receberem estas 

pessoas, também, porque não adianta a gente ir lá, ir de bandeira, pregar uma coisa feito 

lunático, porque demora eles se darem conta do que é o papel deles, preparem as pessoas para 

ir e preparem as pessoas para receber, falem, stressem. 

A: O antes eu também acho importante 

P: O que é o antes? 

A: Preparar o papel do Consultor. Tem que definir, deixar bem claro aos profissionais. 

Qual é o papel deles enquanto Consultores, deixar para a empresa ou clientes, bem claro, qual 

seria esse novo papel Quem vai ser Consultor generalista se não conhece onde está pisando. 

Ninguém constrói a casa pelo telhado. Primeiro tem que ter uma base para chega lá em cima, 

então tem que ter uma base bem feita, não precisa ser, como a gente diz, a pessoa não precisa 

saber da "rebimboca" da parafuseta de cada subsistema. Não precisa chegar a esse nível.. . 

Pelo menos que as pessoas tenham uma base sólida e saibam discutir, falar e se precisar meter 

a mão na massa, como se diz .... e em cima disso, partindo para ... Consultor Interno, desde que 

empresa tenha bem claro o que busca. 

P: Vocês tem na estrutura, um Plano de Carreira? 

B: ... É que no nosso caso .... (rindo, mexendo com C) 

C: Não falei nada. 

B: Nós temos uma definição de Cargo, com graus de exigência. Mas a situação que a 

gente enfrenta hoj e e que nós Consultores estamos num nível máximo de cargo, ou seja: se 

tivesse uma estrutura bem, do plano de carreira com júnior, pleno e sênior ... 
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P: Mas não tem. .. ? 

B: A gente tem, todos os cargos definidos para os níveis júnior, pleno, sênior. É nossa 

realidade hoje. 

P: Minha pergunta é : vocês tem uma estrutura de remuneração, de cargos, de 

carreira, e isso ajuda ou isso dificulta a atuação do Consultor? 

C: É mais uma ferramenta de gestão. Agora o que está havendo é uma confusão de 

perspectiva de futuro ..... de oportunidade... que a gente vislumbra e possibilidade de 

crescimento. 

B: Facilita, porque na própria definição das competências do Cargo de Analista que a 

gente não tem ... Mas a gente vai ter que definir esses níveis. A própria definição de 

competências e habilidades tem previsto o que cada pessoa tem que buscar em termos de 

conhecimento, em termos de desenvolvimento de habilidades, quais conhecimento ela deverá 

ter na atuação como profissional de Recursos Humanos em termos de habilidade, de 

aperfeiçoar e o que precisa para complementar esta bagagem técnica .. .. 

Fim. 
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EMPRESA 5 

Entrevistado: Gerente de Recursos Humanos 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 1: 

Identificar fatores desencadeadores e os objetivos visados com a introdução do Modelo de 

Consultoria Interna. 

P: Quando e Por que a empresa decidiu introduzir o modelo de consultoria interna? 

R: Foram três motivos pelos quais o modelo foi implantado. Primeiro o desejo muito 

grande do grupo que estava aqui. Estava muito desconfortável com o modelo que estavam 

trabalhando. Havia um desconforto tipo assim: funções compartimentadas, funções estanques, 

sem visão do todo, não faz parte no negócio da empresa. Uma empresa não pode existir sem 

pessoas!. Segundo, foi uma demanda da própria organização que dizia: "olha, esse modelo de 

Rh não funciona mais". E aí entrou E. M. (o próprio entrevistado) que era alguém do mercado 

que vinha com estes conceitos. 

Por exemplo, eu sempre fui muito festejado e criticado no mercado porque sempre tive 

essa posição em termos de RH. As pessoas diziam o E.M. abre mão do poder de gestor de RH 

para dividir, primeiro porque tinha outros pares aí no mercado, e eu sempre tive isso muito 

claro no meu trabalho, como uma forma de conseguir me reafirmar numa organização. Se eu 

não tiver esse tipo de atuação eu vou estar fadado a cair fora da empresa. E eu sempre tive isso 

para mim e para o grupo de trabalho que tive na época, na empresa em que trabalhei e depois 

nesta empresa. 

Então, te respondendo essa pergunta, foi uma demanda do grupo, urna demanda da 

organização e do profissional que estava entrando com essa bagagem anterior de sucesso de 

ter feito isso e depois de ter entrado aqui. 
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Na época eu me lembro, que fu i entrevistado pelos gerentes da empresa, quando estava 

num processo de seleção, e a pergunta deles foi: Como é que tu trabalhas com o poder de RH, 

e o que tu achas da questão bem compartimentada dos subsistemas de RH, ou tu achas que 

tudo isso deve ser fragmentado? 

Aí eu também vim com essa bagagem e fechou tudo. 

P: Quais os fatos relevantes que circundaram a decisão da implantação da estrutura de 

consultoria interna? 

R: Naquela época (1990), nós tivemos como suporte para este grupo : primeiro, fazer com 

que este grupo se conhecesse como um todo, em termos de auto conhecimento e pudesse ter 

uma postura pouquinho diferenciada do que eles tinham em termos de atendimento a clientes. 

É claro que naquela época não se tinha muita visão de que a área de RH, na verdade existia 

para atender as demandas dos clientes ou as demandas antigas de funcionários. Não se sabia 

exatamente quem era o cliente e o que era o nosso produto. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 2: 

Identificar e descrever as estratégias para implementar o Modelo de Consultoria Interna 

utilizados pelas Organizações. 

P: O modelo adotado, foi baseado em algum referencial teórico ou prático já 

conhecido? E vocês desenvolveram este projeto internamente ou buscaram apoio externo? 

R: Na época a gente fez esse trabalho com todo o grupo de RH. Algumas pessoas saíram, 

outras pessoas foram agregadas a esse grupo, e a gente trabalhou com um suporte técnico da 

Dorsey & Rocha. Não sei se você já ouviu falar, eles trabalham com a tecnologia do Peter 

Block, que foi basicamente o nosso conceitual de pano de fundo nas habilidades de 
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consultoria. Desde assim a abordagem de ''feed bac!C', abordagem de negociação, saber a 

expectativa do cliente, imparcialidade, saber conduzir um processo, todo aquele processo 

conceitual de Peter Block. 

P: Quais as etapas que foram desenvolvidas para a implementação do Modelo? 

R: A partir daquele momento, foi assim até a questão de mudança física: se derrubou 

paredes, fez um trabalho muito forte com o grupo. Eu quero ser consultor? Eu tenho estrutura 

para isso? Então, vou trabalhar de forma articulada em contato com meu cliente e desenvolver 

este papel. A gente teve que de certa forma abrir mão disso. 

Naquela época, em 1990, a primeira questão surgiu: nós sabíamos que se as pessoas 

não tivessem essa condição pessoal para enfrentar esse novo desafio, pela mudança de 

paradigma muito grande, se trabalhava em seleção, em cargos de salários, em treinamento 

precisaríamos ter uma visão mais multidisciplinar, e assim muito orientada ao cliente, a gente 

focava muito a essa questão. A questão básica também ter todas as habilidades necessárias e 

um aparato de necessidades para que o consultor pudesse atender às áreas com aquela 

bagagem que não só experiência técnica, mas a função do próprio consultor. 

A gente fez um trabalho com todos os consultores. Na época basicamente tentando dar 

um referencial metodológico e conceitual para o consultor, para que ele pudesse ter uma boa 

abordagem às áreas da empresa. 

P: Fez parte da estratégia, preparar os clientes internos para entenderem o papel da 

consultoria interna? Como foram preparados? 

R: Paralelo a isso, esse movimento foi para todo o Grupo Organizacional que iniciou na 

nossa empresa. Depois foi para a matriz e depois para outra empresa do grupo, de uma forma 

bem definida. O gerente de RH se articularia junto com todo o grupo gerencial e os 

consultores começariam a trabalhar específicos dentro de cada área. 
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P: Que tipo de desenvolvimento fo i propiciado aos consultores internos? 

R: A gente trabalhou muito os conceitos do Peter Block. A gente trabalhou também muito 

com questões de ''feed baclê', no sentido de propostas de "manage people" que é uma 

metodologia que o Citybank trabalhou. E aí nós fomos treinados enquanto consultores de RH 

para sermos repassadores da metodologia do "manage people". No sentido que o gerente tem 

que conhecer o trabalho de sua equipe. Ele que vai dar uma avaliação desse gestor e o RH tem 

que ser uma espécie de alimentador do processo. Nós seremos uma espécie de amarrador 

desse processo do gestor e da equipe dele de trabalho. 

Bom, isso foi há uns 3 anos atrás, e a gente permeou toda a organização, do diretor até 

o supervisor. São dois marcos grandes que houveram em termos de aporte conceitual neste 

sentido. 

A função deles, basicamente, em termos de bagagem conceitual vem através deste 

modelo do Peter Block. 

E, esse ano (1996) a gente passou de janeiro até agora (outubro) fazendo sessões de 

treinamento com todos eles, uma vez por mês, no sentido de dar várias referências, 

conceituais, tipo: leituras e dinâmica de grupo, aspectos de reengenharia desde redesenhos 

tradicionais até outras modalidades. A gente fez um trabalho agora com, consultor de SP, no 

sentido de dar a bagagem pessoal dele, tipo atitude frente ao cliente, consciência do papel 

dele, consultor frente ao cliente. 

Durante um ano, nós trabalhamos uma vez por mês, digamos 3 dias, dando toda uma 

aparelhagem para o consultor poder atender bem as áreas. Independente disto aqui que é o 

básico dele, normalmente a gente trabalha trazendo aportes de consultoria que se tem a nível 

de Brasil. Aí, a gente não mede esforços no sentido de poder dar aparelhagem para que eles 

possam se sentir tranqüilos na hora de trabalhar com o cliente. 

P: Quanto a empresa investiu neste projeto de consultoria interna? 

R: Nós investimos eu te diria que um total deUS$ 120.000,00 no trabalho, considerando 

os últimos 5 anos. Olha, eu te diria o seguinte, com o trabalho de aporte do Peter Block foi em 

tomo de 50.000 dólares, entre treinamento, depois manutenção, e este ano a gente investiu em 
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tomo de 40.000 dólares com os consultores. Olha, eu te diria o seguinte: dá para botar 

120.000 dólares no trabalho, considerando os 5 últimos anos, desde que a gente investiu 

pesado na formação do consultor. 

P: Quanto tempo levou para que o modelo fosse implantado? 

R: Trazendo um pouco daquela época para cá, eu diria que o trabalho de consultoria, se 

consolidou efetivamente, o trabalho, o conceito de consultoria, da própria satisfação do 

cliente, faz exatamente 3 ano. Mas eu te digo que em 1993, que eu acho que colheu-se frutos 

desses 3 anos anteriores que se implantou essa consultoria, por que o cliente começou a 

demandar o limite do consultor e dele também. A questão principal que eu acho que foi o 

marco, foi quando várias demandas começaram a exigir que o consultor fizesse parte do 

comitê operacional da área, solicitado por um gestor e o diretor da área, começassem a dizer " 

olha eu não abro mão de que o consultor seja avaliado por mim no final do ano e de que faça 

parte do comitê de decisões da área.", depois vou te explicar um pouco o processo de 

avaliação. 

Na época a gente chegou a avaliar a possibilidade de que os consultores ficassem 

localizados fisicamente dentro das próprias áreas clientes. Chegou-se a conclusão que o ideal 

era ficar meio expediente dentro do RH, tipo um mesão. Nós trabalhamos todos como está 

hoje e outra metade do dia dentro da área específica de trabalho. 

P: Em algum momento da operacionalização da estratégica, a empresa avaliou a 

percepção dos consultores internos envolvidos nesta mudança? qual foi o resultado? 

Eu acho que eles estão se sentindo super satisfeitos. Eu te diria até que a gente tem 

reuniões mensais para avaliar o grau de satisfação deles em relação ao papel deles. Porque o 

indicador é sempre o cliente. Se o cliente diz: "olha, o teu cara está me ajudando muito lá, a 

interveniência do fulano foi fundamental , ela alavancou o entendimento do grupo, ele ajudou 

no projeto'·, então naturalmente tem uma lâmpada lá que é o cliente dizendo para mim, 

enquanto gestor dele, e eu repasso isso aí para ele e aquela história. 
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Quando tem um profissional de RH que deixa de ser organizador de eventos para ser 

alguém que está lá contribuindo com o gestor da área, tem um papel muito diferente. Isso dá 

uma dimensão do profissional que a gente não precisa nem falar. Uma coisa é você carregar 

retroprojetor, outra coisa é tu dizer, "olha eu tenho uma contribuição para dar" ... e ai tu vê o 

perfil das pessoas através disso. 

O grupo vem crescemos barbaramente, porque também tem essa condição de ser 

avaliado pelo cliente e de ter um ''feed bac!C' constante meu e do próprio cliente. 

P: Em que área se deu início a implantação deste modelo? 

R: Primeiro vou te explicar melhor a questão da estrutura. Eu sou o único gerente que 

faço parte do comitê de diretores da empresa. Depois, o consultor faz parte dos comitês 

individuais que existem nas áreas e tem a obrigação de passar essas decisões, multiplicando 

dentro dos grupos de trabalho. 

Esse modelo existe na área de RH. A gente tem 2 ou 3 consultores na área de sistemas 

e eles hoje estão absorvendo nosso conceitual para que possam também trabalhar como 

consultores. Porque na verdade o nosso modelo é matricial. A gente tinha alocado o projeto, 

depois a gente fala um pouco da reengenharia. Eles estão começando a ter essa visão também 

e começaram ser alocados em vários projetos. Começaram a tirar a vestimenta técnica para 

entrar na vestimenta de papel de consultor, que é o de facilitador dos processos internos. 

Perguntas e Respostas referentes ao OBJETIVO 3: 

Identificar e descrever como vem se caracterizando a atividade de Consultoria Interna. 
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P: Como é caracterizado o cargo do Consultor Interno na estrutura organizacional e 

como a empresa define a atividade de consultoria intema e qual seu objetivo? 

R: Nós achamos que é fundamental que o consultor tenha, conhecimentos de subsistema 

de RH, de processo de aprendizado, dinâmica de grupo, cultura e desenvolvimento 

organizacional e desenvolvimento de projetos. Deve ter habilidade de negociação, 

relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, liderança, agente de mudança e orientação 

ao cliente. Deve ser um sujeito empático, deve ter integridade, imparcial, dinâmico, tem a 

capacidade de assumir riscos e que seja auto gerenciável, ou seja: é mais ou menos isso que 

nós trabalhamos a cada treinamento desse ano, no sentido de trazer aporte que pudesse dar um 

cenário mais aprofundado em relação a isso. 

P: Vocês usaram a mesma estratégia para a formação dos consultores em sistemas ou 

planejaram outra? Qual? 

R: Não. Eles foram meio infelizes até em mudar o papel deles. Como a organização 

reconheceu no grupo de RH este modelo bem feito, a diretoria de tecnologia, que é onde está 

pendurado o consultor de sistemas, solicitou que RH aj udassem a encontrar conceitos que 

fortalecessem esse papel de consultor na empresa. E é mais ou menos assim ... nas outras área 

não tem consultores. 

Eu te diria que nesses seis anos de trabalho, talvez seja o grupo mais maduro que eu 

tenha, porque algumas pessoas são daquela época, ou porque busquei no o mercado. Acho até 

que empresas como a Adubos Trevo que tem uma série de componentes assim, subsistemas e 

conceituais, que tentaram ajudar como a fulana e sicrana, pessoas até que tu conheces e, 

algumas pessoas que ao longo do tempo ficaram, foi importante tudo isso aí. 

As pessoas que saíram naquele momento originalmente, eram pessoas que ou tinham 

ou uma visão muito voltada ao aspecto técnico do RH, ou seja: eu gosto muito de seleção, só 

quero fazer seleção. 

Então estes abriram mão e foram embora. Outros até, como o caso de uma psicóloga, 

que na época tinha feito o papel de psicóloga. É que ela adorava pilotar laudos e nada contra, 

muito pelo contrário, era o jeitão dela, era uma excelente psicóloga clínica. 
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P: Qual o papel do consultor interno na Organização? 

R: Esse papel de consultoria é meio complicado, porque o sujeito tem que conhecer muito 

o negócio da empresa, tem que conhecer muito as necessidades do cliente, tem que saber a 

dinâmica das pessoas naquela área. Claro que quem tem uma formação em psicologia pode 

ajudar profundamente um grupo destes a alavancar questões de gestão de grupo. Mas ele não 

pode ter uma visão voltada para o instrumental de RH, como essência do trabalho dele, senão 

é fadada a própria área perde o sujeito como uma decorrência natural. 

P: Como se caracteriza a natureza da atividade do consultor interno em relação a suas 

tarefas? (ex.: atuam por projeto, por tarefa, por cliente, por demanda?) 

R: A bagagem dos consultores vai desde o processo seletivo até a reengenharia, processo 

de melhoria de grupo, trabalho de equipes e uma série de componentes que são fundamentais 

para o trabalho de consultor. 

Eu tenho 5 consultores, em três níveis: 1 júnior, 3 plenos e o 1 sênior, com formação 

em Psicologia, Administração e Pedagogia. E eu ainda quero ter um engenheiro na minha 

área, acho que tem que ter uns out siders. Que não só aquela essência de ciências humanas 

dentro da área, mas basicamente dentro do grupo que eu tenho hoje são administradores, 

pedagogos e psicólogos. 

Eles atendem basicamente as demandas tradicionais de RH, em consultoria e apoio aos 

processos que é uma coisa da essência e uma coisa nova que a gente vem aprendendo muito 

esse ano. 

P: Quem são os clientes dos consultores internos? 

R: Os clientes são sempre gestores. É uma pergunta extremamente interessante, Lídia, 

porque, quando nós mudamos aquele e papel de atendimento de demandas de RH, nós 

atendíamos os funcionários aqui dentro. Aí, quando o consultor foi para dentro da área ele 

passou a negociar muito com o diretor da área, com os gestores, fazendo reuniões articuladas 
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e eventualmente também atendendo um outro funcionário . Mas dificilmente a gente viu um 

funcionário procurando a área de RH e eu fico contente com isso, pois afinal o gestor está 

fazendo papel de RH, que é o que tem que fazer. Tem que ver que a função de gestor passa 

pelas pessoas e se ele tiver que estar reportando o problema ... Ah, eu estou com problemas, 

passo para o RH, o RH me devolve, depois volta para mim. Então é sinal que o papel está mal 

feito. Então, voltando a pergunta inicial, o consultor de pessoal e o gerente de RH, a nível de 

rede, suporta à descrição de políticas, diretrizes e estratégias de RH, voltadas todos os 

seguimentos do negócio. E basicamente as áreas que esses consultores atuam, são estas áreas 

que a gente viu aqui na empresa. Em qualquer de nossas empresas neste seguimento, o 

negócio é formado por essas áreas. Então, já que eu aprofundei um pouco disso aqui 

(mostrando a estrutura desenhada), na verdade essas áreas, estão aqui, esse é o exemplo da 

nossa empresa. As demandas atendidas pelos consultores de RH, estão aqui. 

Nós funcionamos assim, (mostra uma estrutura desenhada por processos). Essa é a 

estrutura de nossa empresa (mostrando o fluxo de processos do negócio) e na verdade é um 

fluxo de trabalho, vamos dizer assim, que é como o negócio funciona. 

A nossa estrutura de consultoria j á está muito voltada para a estrutura do negócio, ou 

seja: eu tenho que atender desde clientes com os meus produtos, que são os tradicionais de RH 

e outros que estão se agregando hoje, tipo por exemplo: o grande aporte em termos de 

reengenharia, redesenhos de fluxos de trabalho. A gente está trabalhando fortemente a nível de 

missão e valores dessas empresas, com componentes de desenho de novas estruturas, 

considerando esse redesenho da própria organização. 

Então, o consultor de RH deve conhecer desde foture research, que é o formato de 

redesenho até esse novo formato de grupos de trabalho, de reengenharia, com células de 

trabalho, atendendo basicamente essas áreas do segmento. 

P: A consultoria interna funciona como um centro de geração de resultados ou como 

uma área prestadora de serviços? 

R: Nós funcionamos da seguinte forma: eu tenho na empresa 1400 pessoas e eu tenho 5 

consultores. Eu tenho basicamente para atender uma demanda de 1400 pessoas. Cada um 
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desses segmentos aqui nas diferentes cidades ou estados, Lídia, possui uma estrutura muito 

parecida com esta aqui de Porto Alegre. 

Ou seja: eu tenho basicamente na estrutura de POA, um consultor em cada área, com 

exceção da área de operação e de administração. Basicamente esse consultor repete essa 

mesma função nos outros locais menores, só que numa dimensão menor. Em Santa Catarina 

eu tenho três consultores, no Interior Serrano eu tenho 1 consultor. Isso a nível local, e a nível 

de rede, a gente chama de rede uma espécie de minicorporação que na verdade é a empresa 

cabeça de rede no segmento, que é esta aqui , que dá suporte às outras empresas da rede, 

através de duas figuras: eu como gerente de RH a nível de rede e uma espécie de consultora de 

pessoal que garante os aspectos de legislação trabalhista. Eu não tenho operação de folha 

comigo que ela está terceirizada por uma empresa do grupo. 

A nível de folha tudo é terceirizado e essa consultora aqui dá apoio no sentido de dar 

um respaldo às atividades. Ela preserva a qualidade entre terceirizado e o DP. 

Esse é o modelo que a gente segue e que tem funcionado muito bem nesses 4 anos, 

porque na verdade eu tenho uma espécie de comitê de RH que se reporta basicamente à 

corporação da Organização, que é uma empresa com comitê maior onde temos uma diretoria 

de estratégia para todo esse processo e esse grupo. E essa mesma posição existe nas outras 

empresas, numa espécie de minicorporação com a figura de um gestor de RH. Eu diria que até 

esse modelo mais estruturado realmente é aqui que ocorre, porque basicamente essas figuras 

se repetem exatamente da mesma forma, só que atendendo demandas menores, uma demanda 

de 200 a 500 pessoas. 

P: Qual o grau de autonomia que os consultores internos apresentam? 

R: Então, o nosso desafio de um ano para o outro, o nosso horizonte, nossa importância é 

basicamente vinculado a três coisas: indicadores de RH, essa pesquisa de satisfação do cliente 

interno, que tem muito a ver com a estratégia da organização e foi definida pela Matriz, quais 

são as demandas de RH até o ano 2000. 

Devemos ter nos próximos 2 anos, quem são as pessoas para cada posição gerencial 

que são os eventuais substitutos para aquela posição. 
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Se eu sair, quem vai ocupar a minha posição ? Isto é a terceira questão que mostra o 

que eu espero do consultor, do gerente de RH para os próximos 4 anos, que é nossa demanda 

até o ano 2000. 

Eu te diria que a curto prazo que é o sinalizador da pesquisa, este painel que a pesquisa 

indica. E a longo prazo essa performance de RH e as atividades que devem ser feitas. 

Eu te diria que a demanda, em termos de produtos de RH, a longo prazo está numa 

dimensão um pouco diferente, está um pouco ligada a estratégia da empresa; os fatores chaves 

do sucesso tem uma interface forte com isso. A pesquisa serve mais para estes 2 indicadores 

aí. 

P: O sistema de avaliação de desempenho dos consultores envolve o cliente ? Quem os 

cliente avalia? 

R: Nós temos um plano de participação dos resultados que está atrelado às duas coisas. O 

objetivo da equipe e os objetivos individuais. Isso já existe a 4 anos na empresa. É 

benchmarking a nível de mercado e está atrelado a duas questões: o RH como equipe, e aí este 

trabalho de equipe está vinculado a essa pesquisa. A nota que a equipe tiver na pesquisa vai 

dar 50% da possibilidade de ele ter dois salários no final do ano e os outros 50% são objetivos 

que eu contrato individualmente com os consultores. São questões que estão desdobradas 

quase que integralmente na pesquisa. A pesquisa só sinaliza, ... quando eu vou lá em outro 

setor cliente e o seu gestor diz: "olha o seu consultor não está agregando muito valor. As 

interveniências dele não estão tendo muita produtividade". 

O cliente quer que o teu consultor entre de uma maneira mais impositiva e isto é muito 

fácil , é peace of queake. E aí entra o dilema do próprio consultor: o dilema de trabalhar com o 

grupo. Onde você tem que ser eminentemente um facilitador do processo e não alguém que 

vai lá e diz como é que é. Por ser consultor interno tem essa dicotomia mais importante ainda, 

porque às vezes o cliente acha que o sujeito é daqui e ele sabe, principalmente quando se fala 

em pessoas, que aí ele conhece melhor. 
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P: Como se caracteriza o vínculo de relacionamento funcional com as outras áreas? 

R: Quanto a nossa relação, a palavra parceria e compartilhamento são as duas palavras 

que nos regem. A gente compartilha coisas no sentido de aprender com o cliente, esperando 

também que o cliente aprenda conosco e especialmente assim, no processo de facilitação do 

processo final que ele deseja com a área dele. Nós somos componentes importantes para que 

ele possa agregar valor para as questões da área dele. 

P: Que tipo de intervenções e modelos são mais praticados pelos consultores na 

empresa? 

R: Nós não trabalhamos com modelos muito atrelados, assim o esquema de consultoria, o 

que a gente fez foi assim identificar aonde que eventualmente o consultor está meio fraco, 

ainda que na verdade o cliente sinalize e aí procuramos dar aporte conceitual para que se 

possa melhorar naquilo que está fraco. 

Perguntas e Respostas referentes ao Objetivo 4: 

Principais resultados obtidos com a implantação deste Modelo 

P: Quais os principais problemas que vocês encontraram para implementar esta 

prática? 

R: Normalmente a gente trabalha em cima dos pontos fracos e da áreas que o cliente 

apontou como uma falha nossa. 

Nós tivemos, ao longo do ano passado, eu troquei algumas pessoas, o resto são 

consultores antigos ... No sentido que a gente pudesse trabalhar em alguns focos que o cliente 

mostrou que a gente podia melhorar. Da mesma forma, na área administrativa-financeira eu 
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busquei uma consultora interna da Adubos Trevo. Porque embora era uma área que tivesse 

bem definida, a forma de atuação dela, nós tínhamos que redesenhá-la toda e eu precisava 

alguém que tivesse um pouco de visão de negócios. Trazê-la foi dez, porque ela entrou de 

ponta cabeça com o diretor da área. 

Então, o nosso desafio de um ano para o outro, o nosso horizonte, nossa importância é 

basicamente vinculado a três coisas: indicadores de RH, essa pesquisa de satisfação do cliente 

interno, que tem muito a ver com a estratégia da organização e foi definida pela Corporação, 

quais são as demandas de RH até o ano 2000. 

Devemos ter nos próximos 2 anos, quem são as pessoas para cada posição gerencial 

que são os eventuais substitutos para aquela posição. 

Se eu sair, quem vai ocupar a minha posição ? Isto é a terceira questão que mostra o 

que eu espero do consultor, do gerente de RH para os próximos 4 anos, que é nossa demanda 

até o ano 2000. 

Nestes três anos, que eu senti assim um processo de melhoria no papel, por algum 

indicador de RH. Eu acho que nós estamos sendo avaliados pelos indicadores de RH, que são 

indicadores de performance na organização: "turn over", pesquisa de clima, tudo isso a gente 

tem e é avaliado por isso. Eu faço Lídia, uma vez por ano uma grande pesquisa, que eu pego 

uma amostra de cada uma dessas áreas em tomo de 60, 70 pessoas, e eles nos dão uma nota 

para o meu papel e pelo papel de cada um dos consultores em relação a seis ou sete quesitos. 

Tipo assim: abordagem do consultor, nível de interveniência de cada consultor, nível de 

contribuição desse consultor para desenvolvimento da área, postura do consultor. Tem uma 

série de quesitos, que eu não tenho a pesquisa aqui, porque está na entidade que aplica a 

pesquisa. Não somos nós que aplicamos. É a consultora/diretora da Segmentos, e nós estamos 

justamente validando os nossos quesitos para deste ano. A gente tem um target esperado e 

cada um tem uma nota, essa nota é o que serve para que a gente tenha o plano de participação 

dos resultados, ou seja: eles pagam os nossos 2 ou 3 salários no final do ano por essa nota e 

basicamente dá a diretriz para os anos seguintes. 
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P: Quais os benefícios que esta atividade trouxe para a Organização? 

R: Quanto aos beneficios, passamos de especialistas para multifuncionais. Criou alguns 

conflitos iniciais, com a própria relação com o cliente, problemas de comunicação, tiveram 

alguns, mas eu te diria que não foi relevante. 

Para os processo eu acho que facilitou muito porque uma das questões importantes é 

quando alguém de RH está compondo o grupo e me aj udando a fazer o projeto. Às vezes 

como gestor de RH é complicado porque eu tenho que abrir mão totalmente de saber ou poder 

participar fortemente porque o meu consultor tá lá dentro. (quis dizer, na área cliente) 

Eu tenho que estar preocupado com que ele se sinta satisfeito, ele esteja informado, 

aparelhado, para que ele veja o Gerente de RH como um braço dele na área, e isso às vezes 

tem que se dispor de questões pessoais, tipo assim: o fulano me representando lá, eu tenho que 

saber que está tudo bem no trabalho e eu respondo com ele como se estivesse lá. É um vínculo 

de confiança muito forte meu com o consultor. Então eu te diria que é mais nesse sentido aí. 

P: A prática da consultoria interna reduziu os gastos com a contratação de 

consultorias externas? 

R: Não, não. Nós continuamos investindo nos dois. 

P: Os objetivos iniciais foram alcançados? 

R: Os objetivos foram atingidos, sem dúvida nenhuma Lídia, até porque quando as outras 

áreas sinalizaram o nosso modelo como um modelo que deu certo e querem copiar, eu acho 

que alguma coisa isso significa para a Organização. Não é pelo fato de estar copiando, é pelo 

fato dos resultados na área. Outra questão é que eu jamais voltaria ao modelo anterior por dois 

motivos: porque a organização está mais satisfeita com os nossos resultados, as pessoas que 

fazem parte de um grupo, são mais globais e conseguem alavancar seus resultados pessoais e 

profissionais. Com isso e mais uma terceira questão: quando os indicadores de RH te mostram 

que o painel está melhorando seja em termos de pesquisa de clima, em temos de diminuição 

de "turn over, em termos de satisfação geral das pessoas na empresa, é sinal que o nosso papel 
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está bem feito com as áreas. Eu vivo brincando com o nosso pessoal aqui, que o nosso papel 

nunca aparece como a primeira área da empresa tipo a "área X", porque na verdade o nosso 

trabalho é de retaguarda, é de bastidores para que as outras áreas realmente se saiam bem e aí 

o melhor indicador é o resultado da empresa. Hoje a (nome da empresa), deve passar no ano 

que vem para a quarta posição a nível de Brasil. É um dos 5°. maiores produtos do país, isso a 

nivel nacional é benchmarking para esta questão de consultoria. Inclusive as outras empresas 

nos visitam para adotar o mesmo modelo e, basicamente é assim. É um indicador de que o 

nosso modelo foi bem constituído e eu não teria dúvida de continuar com esse papel daqui pra 

frente. 

P: Que sugestões você daria à uma empresa que pretende introduzir o modelo de 

consultoria interna? 

R: Eu te diria assim, a primeira questão é entender o grupo. Se ele quer ter esse papel ou 

não, checar com as pessoas que fazem parte do grupo atual, se tem essa aparelhagem e está a 

fim de atuar dessa forma. 

A segunda questão é poder dar assim toda a aparelhagem, isso que eu acho que até o 

formato do consultor e até a entrada forte do Peter Block e todo o investimento. A gente 

demorou 1 ano e eu faria isso de cara no redesenho da estrutura de RH. Eu acho que isso é 

uma questão que eu poderia, se eu fizesse de novo, eu daria um espaço menor. A gente 

demorou um pouco, tipo meio ano, um ano, no sentido que nós estávamos muito preocupados 

se as pessoas estivessem confortáveis e isso é super importante, é fundamental , mas daqui a 

pouco a gente já sabia que tinham algumas pessoas que não iam adiante, então era melhor ter 

tirado fora de cara, ou talvez ter colocado numa posição mais técnica ou muito ligado aqueles 

sistemas ou subsistemas, que saísse melhor, e segundo, é isso que tu disseste que é preparar o 

cliente para que ele possa contar com um novo formato na questão de RH e do consultor 

interno 

O trabalho de consultoria é muito insípido e inodoro e ainda muito pouco aparelhado a 

nível de Brasil, e eu acho que as organizações deveriam ter um pouco mais de cuidado no 

sentido de poder assim ... , tenho um analista de RH que vai virar consultor, porque isso 

evidentemente que é um erro fundamental no processo. A um tempo atras eu fui numa 

empresa, eu quero te mostrar lá um processo de consultoria. Tinha um consultor de RH 
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trabalhando com um grupo, e esse grupo estava chegando a uma decisão frente a um caso que 

eles tinham para resolver, aí o consultor entrou e disse: ''Não é nada disso, você tem que 

pensar dessa forma". Claro é um exemplo super fora do contexto, mas é um exemplo de que a 

consultoria não pode funcionar desse jeito. Então eu acho que as empresas deveriam ser 

preocupar muito em aparelhar o grupo de trabalho, identificar se a pessoa tem esse perfil ou 

não tem antes de entrar com o trabalho desse tipo, sobre pena de botar fora todo o 

investimento em cima das pessoas que estão na organização. Em primeiro lugar daquele grupo 

que está ali se propondo a fazer esse trabalho que eu acho que é fundamental. 

Eu acho que esse teu trabalho pode ajudar muito porque não se tem nada no Brasil 

nesse sentido. Tem o trabalho da Dorsey & Rocha que é pioneiro, só que é cópia do Peter 

Block. Até hoje só existem alguns facilitadores desse conteúdo que é o pessoal da TRIGONO, 

que são hoje os repassadores formais do trabalho do Peter Block, nos EUA. 

Eu conheço dois consultores. Eles são hoje os que detém a tecnologia do Peter Block, 

vamos dizer assim conceitual de consultoria. Trabalhamos com o pessoal da Fundação de RH, 

mas tudo ainda muito a nível experimental. 
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EMPRESA 5 

Entrevistados: Três consultores internos da área de Recursos Humanos. 

P: Há quanto tempo vocês estão na empresa como consultores? 

A: Oito anos 

P Oito anos como Consultores? 

A: Não, na atividade de RH. Iniciei como estagiário. Foi um ano de estágio, aí eu fiquei 

como Técnico Trainee por um ano e, depois eu passei para Técnico de Treinamento. Aí depois 

chegou o atual gerente de RH e mudou a situação toda para Consultoria, estou a 3 anos. 

P: E tu, C, acompanhaste todo o processo? 

C: Não, eu tô aqui na empresa há três anos. Entrei como Trainee, na matriz empresa. Não 

tinha nenhuma experiência com RH, e comecei a aprender tudo aqui, mas depois de já ter tido 

experiência em outra área, principalmente na área fi nanceira. Então para mim era tudo novo. 

Tive dificuldade, para aceitar estas coisas que estão ligadas a função de RH, isso foi bem 

dificil. Aqui nesta empresa do grupo, estou há um ano e meio mais ou menos. Comecei como 

Assistente de RH e como Consultor, nem sei, eu acho que faz um pouco mais de um ano. 

P: B, tu estás lzá quanto tempo aqui? 

B: Eu tô, desde março, sete meses. 

P: - Mas já tem experiência de Consultoria? 

B: Já tenho experiência de Consultoria de outra empresa e só entrei no barco porque já 

tava andando. Até que na nossa estrutura hoje, a única pessoa que passou mesmo por esta 

transição foi o A. As pessoas foram novas que vieram. 
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desenvolvimento; e conciliar estas duas coisas eu acho que é o maior problema. É o maior 

desafio hoje para o Consultor. 

P: - No caso, vocês não tem alguém que apoie na base operacional? 

B: Tem estagiários que apoiam, mas mesmo assim não é sufic iente .... 

A: Eu acho que é um ponto bem importante. Uma questão que é própria para nós. Nós 

temos que nos organizar para isso. Na verdade nós temos o apoio, temos uns três estagiários, 

possuímos um rapaz que faz a parte de um auxiliar administrativo, temos um equipador que 

na verdade a gente acaba fazendo coisas que não compete a um Consultor, como atividade de 

Consultor. A gente acaba se envolvendo em atividades bem administrativos mesmo. Por 

exemplo, vamos fazer agora um levantamento do perfil de cargos em todas as áreas. Acaba 

que nós, ao invés de repassar isso prá uma Consultoria Externa, a gente acaba centrando, 

escrevendo perfi l, sentando no computador, micrando. Na verdade a gente tem que se 

planejar melhor em cada atividade. Eu acho que a gente tem que estar muito mais em campo 

sentado com as áreas que a gente tem que dar apoio. E isso não acontece; a gente fica preso 

lá dentro do RH, acaba se envolvendo com tarefas. 

C: Eu até tenho um exemplo meu de quando eu assumi essa função de Consultor Interno. 

Fiquei muita angustiada porque não tinha um entendimento de como era todas as artimanhas 

da minha área, não conhecia as pessoas, eu sentia que alguns gestores não me conheciam, não 

sabiam o meu nome. Não sabiam minha formação, me confundiam, até, me chamavam: "ah, 

tu que é a guria do Treinamento", Eu, falei com meu gerente e resolvi desenvolver um 

trabalho onde eu sairia do RH e ficaria fisicamente colocada lá, estudando, todas as rotinas de 

cada setor. E eu não consegui . Eu comecei, fi z um ensaio numa área, e depois fui pro RH. 

Entrei naquele dia a dia e não consegui desenvolver o trabalho, fui uma coisa assim que me 

deixou ... 

P: Um aspecto muito importante porque a atividade crítica e intelectual colide com o 

operacional? 

A: Interessante. Há um outro aspecto, que acho que é um dos problemas que você tinha 

colocado. É o seguinte: primeiro eu fundamental que o Consultor conheça o negócio que ele 

atua, conhecer o negócio. Eu atuo na área de tecnologia, então, tecnologia você sabe que muda 
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a cada segundo. Eu tenho que estar sempre atualizado, e esse estar sempre atualizado a gente 

ficando preso na área, a gente não consegue se atualizar. Eu trabalho há 5 anos, acho que há 4, 

dos cinco anos que eu trabalho junto à área de tecnologia e ainda não tenho o conhecimento da 

área de tecnologia. Então é um dos limitadores fortes, de você não conhecer o negócio. E essa 

questão que ela colocou de estar lá presente, é fundamental. Tem que estar junto com eles, 

tem que estar na operação. O usuário me falou urna vez, fulano, "não vem de dia vem de noite 

porque os caras trabalham de noite com as máquinas" Eu tô a horas para fazer isso e não faço 

porque não planejo. Eu acho fundamental é conhecer o negócio, isto ponto pacífico é conhecer 

o negócio. As vezes, a própria área tem esse limitador. Eu já cansei de participar de reuniões 

da área, mas tem reuniões estratégicas da área que eles não me chamam. A área limita isso, o 

Diretor não chama. As vezes ele quer discutir alguns aspectos mais estratégicos com o pessoal 

dele. Eu as vezes penso: Antonio, me chama pra participar, pra conversar e ele diz que prefere 

que eu não esteja nesta ou naquela reunião. Tem esse limitador dos próprios gerentes da área 

não te quererem naquele momento, mas tem a dificuldade do Consultor não tem que 

conquistar o seu espaço. Isto também é falha do consultor que não usa seu espaço. 

P: Quais foram as estratégias que a empresa utilizou utiliza para desenvolver vocês 

como Consultores? 

B: Acho que o A pode falar passado, mas esse ano tem alguma coisa. 

A: Nós tínhamos um modelo muito segmentado, primeiro porque era um modelo com as 

empresa X,Y e Z . Nós trabalhávamos fora da nossa empresa, quatro, cinco quadras para lá da 

empresa. Tínhamos urna unidade que atendia as três empresas. Então, tinha urna pessoa, era 

urna psicóloga, que cuidava da Seleção, Recrutamento e Seleção, e tinha uma Administradora 

que cuidava do Treinamento, Desenvolvimento, para cada negócio. A empresa X era 

pequenininha, na estrutura tinha uma só pessoa que cuidava de, Recrutamento e Seleção e 

Treinamento e Desenvolvimento. Na empresa Y tinha um Técnico de Treinamento e Técnico 

de Seleção e na empresa Z , também: tinha um Técnico de Treinamento, Técnico de Seleção. 

Então quando eu entrei, entrei como estagiário na empresa Z, auxiliando a Técnica de 

Treinamento e a Técnica de Seleção era urna coisa só. Só que as pessoas de Treinamento e 

Desenvolvimento, as pessoas de Recrutamento e Seleção nunca falavam. E isso é o maior 

desperdício do mundo porque trata-se de urna unidade só, e a coisa tem que estar junto. Aí nós 

ficamos um bom tempo, e aí o pessoal do Recrutamento e Seleção, fazia Recrutamento e 
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Seleção, faziam as laudas, apresentavam aquele carimbo de confidencial, mandavam pro 

Gerente na época, o Gerente avaliava, ia muito pela opinião do confidencial da lauda. E os 

caras do Treinamento faziam Treinamento, e nem davam bola, não falavam o que é que tava 

acontecendo pro Pessoal de Seleção. Isso fo i uma coisa muito forte, durante uns dois ou três 

anos foi isso. Só se cumprimentavam porque era no mesmo edifício, mas na verdade não 

trocavam profissionalmente . E aí, como foi estratégia: eu nem me recordo muito bem, eu sei 

que o atual gerente chegou. A empresa estava receptiva, eu acho que tinha feito uns 

benchmarking em outras organizações que estavam usando o mesmo tipo de metodologia de 

Consultoria. O atual gerente chegou com alguma experiência e resolveu mudar a partir desse 

momento. Foi chamada uma consultora externa que fez um trabalho, tipo juntou as pessoas e 

fizeram um trabalho comportamental. E isso foi o marco inicial dessa coisa de junções da 

área. Então os psicólogos começaram a fazer Treinamento e Desenvolvimento, os 

Administradores começaram a fazer Recrutamento e Seleção. Pra mim foi uma experiência, 

assim, ou eu faço ou eu estou fora. Porque nunca tinha feito Seleção na minha vida, sempre foi 

Treinamento, Desenvolvimento. Mas Seleção nunca. Eu não sabia que critérios utilizar, o que 

eu vou fazer. Aí chegando o atual gerente de RH, conseguiu fazer esta segmentação. As 

pessoas que não se adaptaram, saíram. Algumas pessoas não se adaptaram, não é o meu 

negócio esse e saíram. Saíram umas três ou quatro; duas ou três psicólogas; dois ou três 

administradoras. Eu consegui resistir! Adoro o modelo, acho esse modelo fantástico. E nós 

partimos daí, não houve assim uma estratégia, sabe. Chegou o momento que tava muito 

segmentado e precisava unir as coisas. Não podia mais ser como era. A empresa tava aberta à 

coisa. O atual gerente de RH trouxe esse modelo e a gente uniu e deu certo, tá dando certo. 

Tem muita coisa prá melhorar. 

B: E em termos de preparação? 

A: Nós tivemos um curso comportamental que nos uniu, lemos o livro, fizemos um curso 

com a Dorsey e Rocha. E aí começamos a atividade. Foi basicamente isso. Treinamento de 

Consultor Interno mais o livro do Peter Block e "vai à luta" 

B: Esse ano que, nosso, a Diretoria de RH que foi criada na matriz chegou com um 

Planejamento de Desenvolvimento para os Consultores de todas as empresas. Aí ele montou 

um planejamento de treinamento que este ano a gente já concluiu. Foi muito na linha de 

leitura de grupo, aprendizagem, ferramenta de qualidade. 

C: Fizemos quatro módulos em 96. 
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B: Foram alguns treinamentos pra tentar formar, dar a parte conceitual, nos preparar para 

atual. Eu me lembro que a primeira reunião que a gente teve foi de ferramenta de qualidade, 

que tinha técnicas de reuniões junto, técnicas de brain storm, e outras técnicas. E eu me 

lembro que no outro dia o Diretor da minha área chamou para a gente começar a fazer um 

planejamento como equipe de 96, e eu na mesma hora consegui aplicar. Então eu achei muito 

válido aquilo, eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que estar sempre se atualizando em 

técnicas e tentando o máximo possível, aplicar. Se a faz treinamento, mas continua 

trabalhando nos modelos anterior, a gente não evolui. É um arriscar ... .. é legal. 

P: - O que existe em termos de planejamento para 97 ? 

C: Eu acho que é só a continuidade destes treinamento. 

B: Não tem nada formal dito. É só porque no nosso último evento, nos últimos 

momentos o diretor de RH , levantou com a gente algumas necessidades, mas não ficou nada 

estabelecido, mas tem, certamente ... 

C: Acho que é aquela coisa que a gente sempre tá mais preocupado com as outras áreas 

do que com a nossa. 

P: - Estas estratégias que vocês citaram, no passado e atuais, no que elas foram 

suficientes para vocês em termos de preparo para vocês se sentissem firmes como 

Consultores Internos? 

C: No meu caso, como eu aprendi a ser Consultor aqui dentro da empresa, eu acho que eu 

aprendi com as pessoas que já tinham experiência anterior, enfim. E aí, cada um foi me 

orientando, meu próprio gerente de RH também. Então, no meu caso, acho que foi com o 

próprio d ia-a-dia, as coisas que iam acontecendo eu fui aprendendo como trabalhar, 

conhecendo o Consultor. 

P: - A estratégia utilizada, atendeu a necessidade de vocês ? 

C: Com certeza não. 

A: Não porque é o pouco, porque em qualquer atividade a pessoa precisa estar em 

constante aprimoramento, sempre, sempre! E, eu acho que só isso não fo i suficiente. Eu tenho 
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urna carência muito forte na área de Relações Trabalhistas e, na área de Departamento Pessoal, 

de Rotinas de Pessoal, eu não conheço quase nada. E isso é atividade do Consultor, também 

conhecer isso, é muito forte, precisa muito, porque você está na área e o cara tá te 

perguntando: "fulano, que lei é essa? O que eu faço? Até que horas um menor pode trabalhar? 

Todas essas coisas da Rotina de Pessoal, a Lei, a parte de Direito, a gente tem que estar 

aprimorado, e isso é urna carência muito grande que eu tenho. E a nossa área dentro da 

empresa sempre foi RH. Nós sempre tivemos segmentação das atividades, então a parte de 

Rotinas de Pessoal ficava sempre a encargo de alguém e essa troca não era legal, nem da 

minha parte como Consultor, que não passava nada prá essa pessoa, nem da parte dela 

também. Quando eu tenho dúvidas eu tenho que buscar dados sempre com esta pessoa e, na 

verdade você tem que estar preparado, você não pode recorrer. Então eu tenho essa carência. 

Outra questão, também, que dentro da área de Tecnologia que eu atuo, trabalhei com 

Qualidade, então eu tive que me preparar. Fui pra URGS, fiz um Pós de Qualidade. Agora no 

Rio, teve um curso de TPM e o Diretor da área pediu para duas pessoas, urna de manutenção e 

urna outra pessoa da produção, fizessem esse curso. Daí eu como consultor da área disse que 

queria fazer o curso pra poder implantar, fui para o Rio e fiz o curso. A gente tem que estar 

buscando e eu acho que não estou preparado nem cinqüenta por cento do que gostaria. 

C: Eu até a experiência assim, eu era urna pessoa de remuneração e, de repente até como 

é que me vi na Consultoria: eu era urna pessoa de remuneração, tinha mais duas pessoas que 

faziam Treinamento e Desenvolvimento, aí na área, de repente, sumiu todo mundo. Ficaram 

só três pessoas: eu fazendo Avaliação, e mais duas pessoas fazendo Seleção e Treinamento. E 

a gente começou assim, na necessidade, se uniu pra começaram a trabalhar e um ajudar o 

outro. E foi aí que logo a gente se reestruturou de novo, basicamente com a linha de 

Consultoria Interna que a empresa já tinha passado antigamente. Foi assim: a empresa da qual 

eu vim, já tinha passado por uns tópicos de Consultoria Interna; depois de uma certa época 

tava departamentalizada, foi quando eu entrei, em 91. Aí, foram nessas necessidades de apoiar 

um ao outro, que a gente se viu, tendo que reformatar de novo a Consultoria Interna. Mas eu 

tinha vivido aquilo. Eu me lembro que o Gerente novo que chegou me perguntou se eu sabia 

fazer Recrutamento e Seleção. Eu disse: não, vou começar agora! " Sabe fazer Treinamento?" 

Não! Eu só sabia fazer remuneração. Mas como é que aprendi? Aprendi com as pessoas, 

falando. Eu nunca tive nenhum Treinamento formal , assim de estudar; nada, nada, nada, foi 

com as pessoas e no dia-a-dia. 
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P:- E foi suficiente? 

B: Não, eu acho que faltou mais conceitual. Acho que ainda falta. E, por mais que a 

gente esteja trabalhando nesse sistema, sete anos mais ou menos, é que a gente está sempre 

correndo, o máximo que tu lê é uma Exame, uma livro aqui, coisas que são muito insípidas 

ainda, para o nível de exigência que eu me cobro de estar conceitualmente desenvolvida. 

Então, eu acho que a formação ela é, meu preparo como Consultor, é no dia-a-dia; uma coisa 

assim feita a martelo. Não é uma coisa planejada, estruturada, assim. 

P: - E isso foi o que vocês disseram que o cliente quer crítica; que vocês possam criticar 

o olhar dele. Agora, vamos pensar o seguinte: pegando toda essa trajetória de vocês e a 

forma como o modelo foi introduzido e como está sendo desenvolvido, que resultados vocês 

podem identificar tanto nos aspectos facilitadores quanto dificultadores? 

C: Apesar dessa dificuldade do nosso dia-a-dia, das restrições todas, eu acho que hoje a 

área de Recursos Humanos ela é muito atuante na empresa. Ela é imprescindível; todo mundo 

tem o conhecimento da área, nos utiliza bastante. Eu acho que nesse ponto, o esforço que a 

gente faz, tentando ultrapassar todas as dificuldades, faz com que a área de Recursos 

Humanos da empresa seja importante, seja super solicitada e atuante. Ela tem força, ela existe 

como área. 

A: Outro resultado, acredito eu, tenha sido, acredito não; aconteceu! Porque os gestores 

de antigamente, eles eram pessoas muito baseadas na parte ( não é uma crítica, tá? nada tem 

haver a psicologia, brincando com a pesquisadora) 

As nossas psicólogas que trabalhavam aqui antigamente elas tinham uma relação de 

dependência entre os gerentes e elas Tudo o que tinha que decidir era psicóloga que dizia. Se 

ela num laudo colocava que tinha que demitir tal pessoa, os gerentes iam lá e demitiam. Isso 

acontecia! Eu presenciei vários aspectos. Eu acho que um dos grandes resultados foi esse. Da 

gente começar a trabalhar os gerentes para virarem gestores de Recursos Humanos, ou seja: 

tem muita deficiência ainda. Ainda muitos gestores precisam ser melhor trabalhados. Agora, 

eu acho que houve uma grande evolução neste papel. Hoje, os gestores são mais gestores. Eles 

se utilizam mais de ferramenta! e não tem tanta dependência da área de Recursos Humanos. 

Conheço "n" casos, que tomam as decisões em diversos aspectos e não precisam; as vezes até 

conversam conosco. Hoje na área de tecnologia tem pessoas que buscam Treinamento 

independente da área de RH. E aí o papel do consultor é esse: é cada vez mais se afastar e 
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passar o ferramenta! todo para gestores da área. Então eu vejo que hoje já houve esse avanço, a 

gente consegue trabalhar melhor essas questões, não ficar na dependência da área de Recursos 

Humanos. 

Eu queria dizer alguma coisa, não sei se tem haver com resultado, mas talvez até mais com 

forças restritivas. É que a relação da gente com o nosso cliente é bem pessoal, enquanto que, 

quando a nossa estrutura era departamentalizada, ela ficava mais diluída, tipo assim: não tem 

aquela relação de duas pessoas, do cliente e do Consultor. Então eu acho que isso, as vezes, 

facilita; e isso, as vezes, prejudica porque se dentro da estrutura de RH, uma pessoa que não 

fecha tem que ser o fornecedor com aquele cliente, pode vir a ser uma ingerência. 

P: No caso, por exemplo, como é que vocês são designados para as respectivas áreas? 

B: Eu, quando cheguei, já estavam definidas as minhas áreas. Só fui apresentada para os 

Diretores. 

A: A verdade, no início, quando da implantação da Consultoria, nossa proposta seria, 

trabalhar um ano e faz o rodízio junto as áreas. E aconteceu isso. Acho que uns dois anos nós 

conseguimos fazer esse rodízio. Então, eu já trabalhei em todas as áreas praticamente. A área Z 

foi a que eu menos trabalhei, que só trabalhei com Treinamento de Desenvolvimento, na época 

em que atuei. Mas em todas as outras áreas eu já atuei como Consultor, fazendo rodízios, aqui, 

no Administrativo, até Comercial já trabalhei, e, agora não, a partir desse momento, essa coisa 

da simbiose que B argumentou, eu acho que eu me identifico muito com Tecnologia, com o 

Diretor de Tecnologia. Eu tenho uma preferência em trabalhar lá e o Diretor tem uma 

preferência em trabalhar comigo. Hoje, a gente tá mais em preferências e afinidades. 

B: E a gente teve uma situação, no passado: o Diretor Comercial é que selecionou a 

Consultora. Eu e o A ajudamos a selecionar e até conversamos sobre isso. Foram apresentadas 

opções pro Diretor e ele que escolheu o Consultor que iria trabalhar com ele. 

P:- Pessoa que vieram de fora? 

B: Sim. Não era pessoas daqui. Mas mesmo assim a relação do RH com o cliente ela fica 

mais pessoal do que antigamente ficava. Por mais que ele escolha, a coisa fica tão perto, é tão 

próxima, que tem esse limitador. .. ou facilitador, que são as relações. 
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P:- E no caso assim, vamos pegar essa opinião. Numa relação dessa, o consultor pode 

recusar um trabalho? 

C: Na própria área em que ele faz parte, eu acho que nessa condição não seria muito 

interessante. 

B: Normalmente não se recusa. Ele pode ajudar a modelar aquele projeto que foi pedido 

mas, daí, sair dizendo que não é dificil. 

C: Eu acho que, no momento que a gente está, não vejo assim que os profissionais que a 

gente está trabalhando que não estariam dispostos a assumir algum trabalho. Eu veJO que 

todos, bem ligado. 

B: A tua pergunta refere-se à r convicção. Tipo: "esse projeto não é o momento, não é 

hora de se fazer, e aí a gente conseguir convence que não se faça, não? 

P: Sim, é isso. 

B: Eu acho que não, acho que ainda existe uma relação, de cliente e fornecedor. 

P: Cliente e fornecedor mais do que parceria ? 

B: É, mais do que parceria. Eu acho que ainda existe, é forte isso. 

A: Sobre os resultados, eu acho que B tocou num ponto que foi de que o próprio Diretor 

da área fez a seleção da pessoa que vai trabalhar com ele, nós temos um movimento desse tipo 

que está acontecendo: eu trabalhava com a área A e B, daí, o Diretor da área B optou por 

trabalhar com uma pessoa de fora, uma pessoa nova, contratada. E aconteceu. E eu não sei se 

isso não é um resultado positivo, porque antigamente Recursos Humanos era visto como uma 

área segmentada. O pessoal de RH, acho que hoje está tendo essa mudança, eu consigo 

enxergar essa mudança do próprio Diretor querer o Consultor mais presente, do próprio 

Diretor dá oportunidade do Consultor participar mais dos negócios da área e deles estarem 

agora querendo também optar por pessoas que venham trabalhar com eles. Então eu vejo isso, 

acho isso evolução. Até surgiu um movimento, dos próprios Consultores pertencerem as áreas 

Não sei se isso foi abafado ou não, mas eu acho isso evolução: é o consultor fazendo parte da 

área, acho. 
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B: Eu acho que no modelo de Consultoria hoje, a gente acaba atendendo a dois amos. Eu 

acho que tem muito disso e eu me sinto muito angustiada com o meu trabalho, porque a gente 

tem projetos que são da empresa, que são da matriz, e a gente tem que fazer! Por exemplo o 

projeto Remuneração que a gente está envolvido .. . Eu abandonei a minha área. E eu não sei o 

que está acontecendo ... E por vários momentos a gente tem que estar próximo da área, mas eu 

tenho essa angústia de não estar desenvolvendo nada para eles, não estar apoiando as coisas de 

melhoria, sabe. Então, eu acho que tem esse lado de angústia, de não está atendendo as nossas 

expectativas, não que a gente imagina que seja as deles também. 

P: Tu colocaste a questão da estrutura. Vocês tem um report direto que é a Gerência de 

Recursos Humanos, mas vocês também tem um report que é a área cliente. 

B: É, a gente tem autonomia, só que tem responsabilidades que são dali e tem as outras. E 

é difícil essa conciliação. 

P: - Então, quais são resultados que trouxeram, por exemplo, modelos de Consultoria 

para vocês? 

B: Deu mais trabalho como Consultor!!! 

A: Mais trabalho, mais responsabilidade, mais carência de Desenvolvimento, por mais 

que eu tenha falando que eu ainda não estou preparado para atender a demanda, eu acho que 

cresci bastante, muito! Cresci muito! Conheci muito! 

B: A gente se expõe muito mais nesse modelo de Consultoria, e eu acho que a gente se 

expondo mais. A gente acaba amadurecendo mais também e mais rápido. Eu senti muito isso, 

porque falar com Diretor era problema, aí tu vai ver, as pessoas são normais. E isso é na a tua 

vida pessoal também, As pessoas não mordem. Tu pode negociar, é muito do amadurecimento 

pessoal que tu acaba trazendo por nível de exposição que , seja lá o que for, a gente se expõe 

mais. 

C: Eu acho que cresceu as minhas exigências. Isso é uma coisa que me atormenta, porque 

daqui a pouco tu é obrigado a enfrentar certas situações que tu nunca imaginou que tu ia atuar. 

Eu comecei a me questionar demais ... demais! Eu já não sabia que recurso buscar, porque a 

minha exigência começou a crescer muito. E uma coisa que me aconteceu, que hoje eu vejo 

que foi super importante, é que eu tive que moldar a minha própria personalidade para atuar 
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como Consultor. Eu sempre fui aquela coisa, mais tímida, de pouco papo, enfim. E hoje eu 

acho, depois que eu vim para a empresa, até quando eu trabalhava na outra área, eu era muito 

assim. Hoje eu acho que eu cresci muito, isso foi ótimo até pra relação na minha família. Todo 

mundo tá me vendo diferente. Eu acho que isso é pelo fato de tu expor mesmo. Eu sou muito 

mais feliz agora. 

P: - Agora, ninguém é feliz assim, de graça, não? Quando a gente conquista alguma 

coisa a gente tem alguns percalços. O que é que nesse modelo, foi difícil superar para 

vocês, como Consultores Internos? 

C: Superar por timidez ... Ainda é uma coisa dificil, supera certas coisas que tu tem como, 

não sei se é como regra, mas eu acho que tu tem que ser muito flexível em certas situações. A 

gente tem que fugir de certos padrões que tu já traz, eu acho que isso, isso é bem dificil de 

quebrar. 

A: Para mim foi assim: trabalhar com Treinamento. é super fácil. Você vai no mercado, 

conhece as atividades, os meios, os recursos e coloca as pessoas a treinarem, faz avaliação, 

treinamento, e tal. Agora trabalho de feedback, dar e receber feedback. Para mim esse é o 

maior desafio, porque você tem que trabalhar e exercitar muito isso. Você chega para um 

Gestor, e como falar com esse Gestor que ele não está atuando bem? Que ele está atuando de 

uma outra forma ? Antigamente treinamento era tranqüilo, você diz qual melhoro melhor 

treinamento. Diz: " fulano, escolhe esse aqui que é o melhor" Tudo bem! É uma coisa que 

você conhece ... agora .. feedback. .. Você não conhece a pessoa que você trabalha, então você 

vai dar um feedback e vai receber também, e, esse exercício, que também ocorreu dentro desta 

transição, foi um dos mais dificeis. 

C: Medir o lado empresa e o lado funcionário. Saber te posicionar, porque tu é 

funcionário e ao mesmo tempo, como tu atua na área de RH, tem que ser um pouco empresa. 

Então é dificil medir, dosar. 

B: Sabe que para mim é bem contrário, a minha maiOr dificuldade é ver o lado 

funcionário, não sei. É uma coisa assim, eu sou totalmente do lado do Gestor, totalmente 

empresa. Me falta empatia por me colocar na função de funcionário .... Isso eu não sei se é 

uma coisa ruim ou se é boa, mas uma coisa que eu sinto que, as vezes o A é muito mais 

amigão. O meu lado já não é assim. Acho que isso dificulta para mim, o papel de Consultoria, 

porque são extremos. 
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P: - O que vocês estão falando é encontrar esse ponto de equilíbrio que atenda o cliente 

e que vocês se sintam tranqüilos de poder mellwro cliente no que tem que ser f eito nesse 

momento. 

B: É isso aí! 

A: Eu tenho um exemplo disso: fui pra Bagé, fiz uma reunião de feedback, com as 

pessoas que estavam com problemas pessoais entre elas. Eu fiz uma reunião, pra a gente 

colocar pra fora o que estava sentindo, estava precisando porque estavam há dois anos 

engolindo uns "sapos" dos outros. Eu fui lá e facilitei essa. E, de noite, resolvi jogar futebol. 

Fui convidado por um dos caras que estavam participando da reunião, para jogar bola e fui 

jogar futebol. O outro cara, que também, era uma das pontas, no outro dia me ligou: "ah, e aí, 

tava bom o futebol com teu amigo?" É uma questão super dificil, super delicada. Será que o 

Consultor tem que se privar de tudo? Até da hora, da noite, da madrugada, coisa que não tem 

nada mais haver com a empresa? Será que ele tem que se privar? Abrir mão de certas coisas 

pra poder agradar gregos e troianos? 

B: Ter amigos dentro da empresa, eu acho que isso é uma coisa que fica super dificil, 

dificil mesmo. 

P:- De ter relações mais afetivas? 

B: É, mais afetivas. 

P: Que coisas mais vocês acham que facilitou ou dificultou? 

A: Eu sempre pensei que Recrutamento e Seleção fosse coisa pra psicólogo, sempre foi a 

minha "ah! não posso fazer isso!". Então, pra mim foi dificil no início, hoje é tranqüilo, acho 

que hoje eu seleciono melhor do que faço Treinamento. Hoje tá muito bom trabalhar com isso, 

mas antigamente, no início, na transição, eu ia para casa e não dormia de noite pensando: 

"amanhã eu tenho Seleção, será que vou ter a capacidade? Será que vou fazer correto?" 

C: Isso dificulta muito, ter que atuar numa área que tu não domina, ou que tu não gosta, 

por exemplo : Cargos e Salários. Eu dominava, nem sei se eu gosto, se eu não gosto, mas eu 
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não tinha muita dificuldade em trabalhar com isso. Mas me dificultou, ficava ansiosa, até 

tentava escapar de algum trabalho porque realmente eu não conhecia. 

P: Hoje tu trabalhar com isso? 

C: Um pouco sim. (risos geral : um pouco?) 

A: Ela é uma das melhores profissionais nisso. 

C: Talvez pelo fato de tu não gostar, não dominar, tem que te empenhar muito mais para 

conseguir superar e fazer e acontecer. 

P: - Então, vamos partir para o último tópico que: que orientações vocês dariam à uma 

empresa que pretendesse introduzir o modelo de consultoria interna? 

B: Põe uma mesa e uma cadeira lá dentro da área que tu vai atender .... 

C: É, é a primeira coisa. 

A: Participa de um processo de integração, dentro do negócio. Você tem que conhecer 

tudo, tem que conhecer setor por setor, atividade por atividade. No início, é fundamental 

também essa implantação de levantamento de perfil de Cargos. Eu acho que você aprende 

bastante, por mais chato que seja, escrevendo, ouvindo e descrevendo a função, é fundamental 

que você conheça o negócio. Tem que conhecer a atividade, o que faz um consultor o que faz 

um cara que trabalha na operação, da máquina, o que faz um analista de sistemas. 

B: Eu falo assim, de levar uma cadeira, conhecer as pessoas, porque eu sinto que o 

Gestor as vezes pergunta assim: "o que tu acha do fulano?" E eu nunca falei com ele, nem sei 

quem é! Trabalhava no porão. O que eu falo agora? É conhecer as pessoas, pra estar sempre 

com base para apoiar no desenvolvimento, nas decisões. Porque quando chamam a gente é 

porque está muito focado na pessoa. Então eu sinto isso: o Consultor tem que estar por dentro 

da dinâmica daquela gerência, Como as relações acontece? Como são as pessoas? Sâo felizes? 

Não são felizes? Pra isso a gente tem que estar dentro das áreas e, do jeito que a gente está 

hoje, fica difícil. Então, a primeira coisa que a gente diz é assim: fica lá dentro vivendo e 

respirando o mesmo ar durante um tempo, não precisa ser todo o tempo. 
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P:- Conhece e aprofundo no negócio, que mais que pode ser? 

C: Eu acho que é importante se conhecer a forma de fazer o produto. A gente trabalha 

aqui na tem que fazer essa integração. Conhecer a parte comercial, toda a confecção do 

produto. Até pra saber qual a parte que a gente vai trabalhar e qual a relação dela com o todo. 

B: Na parte teórica, são todas as coisas ligadas as pessoas: como as pessoas reagem, 

pensam, os grupos, como se relacionam, etc. Isso é o mais rico do que se conhecer técnicas. 

Isso, da parte comportamental é fundamental para apoiar os trabalhos de Consultoria. A parte 

instrumental eu acho que ela vem, mas o desenvolver das pessoas é mais importantes 

A: Hoje, do jeito que a gente está trabalhando: por área de afinidade, não pode existir. 

Primeiro que o Consultor Interno, é a pessoa tem que ser neutra. A pessoa que vai interagir na 

área, pode interagir com qualquer consultor. Então eu acho que o motivo das áreas ainda é 

fundamental: você conhecer o negócio. Não adianta conhecer bem tecnologia e não conhecer 

nada das outras áreas . Eu acho que tem que ter uma multifuncionalidade das áreas . Tem que 

ter isso, por mais que o gestor não perceba. 

C: Até porque os trabalhos dependem um do outro. Até prá ti (Lídia) enteder porque que 

acontece certas coisas. Isso acontece seguidamente na nossa área: a área X tem muito conflito 

com a área de tecnologia. 

B: A área X diz que a tecnologia é errada: eles fazem as coisas erradas. 

C: Isso aí a gente tem que conhecer a dinãmica, até para poder opinar. 

P: - E esse rodízio que seria que seria uma estratégia, pra vocês me parecem que hoje 

não está funcionando? 

A: Nós estamos um pouco acomodado ... 

B: É que nossa equipe ela está nova. Hoje ela tá nova de novo. 

P: - Como é que vocês são avaliados, como é que é mensurada a contribuição das áreas? 

A: Primeiro é por uma pesquisa de satisfação com resultados públicos. Nesta pesquisa, 

50% é avaliação da equipe e 50% pelo gerente da área e também parece ser o Diretor. 
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P:- E isso em termos de avaliação, ela tende as expectativas de vocês ? 

C: A minha não. 

P . . - Então, isso pode ser uma sugestão para uma empresa que queira implantar o 

modelo de consultoria interna? 

B: Na verdade eu nunca vi e nunca recebi nenhum feedback de nenhum cliente. 

C: Nem eu. 

B: O máximo que acontece é tu fazer alguma coisa e ele te dizer: "tá bom" . Mas aquele 

feedback mesmo, o que falta para atender melhor, uma coisa assim, não nunca teve. Nem sei o 

que , tem que parar para pensar, o que a gente pode fazer para melhorar isso. O que a gente 

tem é assim: o Diretor fala com o nosso gerente que a coisa tá indo bem, e ele vai e fala prá 

nós, mas não que o cliente faça isso direto. 

C: Não deveria ser assim. Na verdade o teu cliente deveria falar direto prá ti. 

P: - Isso não pode ter haver com a relação de prestação de serviço estabelecida, muito 

mais do que uma relação de parceiria? 

C: Aí é porque não existe na empresa urna correta definição do trabalho de Consultoria. 

Até porque acontece dessa entrada e saída de gestores, eu não sei se nessa troca, existe a 

definição do nosso papel. A gente vai para aquele modelo de integração, o Gestor entra e faz 

integração em vários setores, e eu não sei se isto é dito e como isso é dito para ele. 

A: Lídia, tem urna coisa que não posso deixar passar. Em relações as estratégicas: nós 

também temos reuniões o gerente de RH, os consultores, o diretor e os gerentes todos das 

áreas. para apresentação formal dos Consultores e das atividades de Consultoria. Todos os 

consultores foram apresentados para falar qual é o papel do Consultor e também quais são as 

atividades que essa Consultoria está desenvolvendo agora. 

C: Uma outra coisa que me ocorreu em relação à sugestão: a gente começou a praticar 

Isso, que seria reuniões dos próprios Consultores, para trocar experiências, o que está 

acontecendo. o que aconteceu , como é que ele saiu disso, pedir opinião. Acho que esta troca 

ajuda a desenvolver. 

A: Conhecer as Rotinas de Pessoal. 
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B: As vezes eu acho que a gente é operacional demais. Como o Gestor enxerga a gente 

com o RH, o solucionador, então acho que é importante conhecer de Depto Pessoal. Talvez 

fazer um treinamento e depois ser atualizado . 

P: - Vocês trabalham com as rotinas do Departamento Pessoal ou é terceirizado? 

A: Nós temos uma Consultora de Relações Pessoais. É externa e trabalha com nós dentro 

disso. 

B: Uma coisa que eu veJO ao se implantar Consultoria Interna, é sobre a relação do 

Consultor como gerente. A forma como o gerente da área gerencia estes consultores, acho que 

isso é importante . Tu passa a ser o confidente do teu cliente, é difícil; é meio complicado essa 

coisa, essa relação de informações. Então, tu tem que estar sempre cuidando nesta coisa porque 

tu obedece a dois amos, não é muito comum, mas tem essas situações. 

P: É uma situação ambígua? 

B: É. então, o papel do Gestor na equipe de Consultores, também eles tem que ser muito 

claro. Mesmo o dos Consultores, para poder dar certo. Se o gerente for do modelo antigo, que 

ele decide e ele centraliza, aí está morto o trabalho. 

C: A gente tem uma certa autonomia de trabalho, eu acho que o Gestor tem que saber 

trabalhar com essa autonomia da gente. Isso se confunde, as vezes. 

B: As vezes o cliente pede as coisas e as vezes são coisas que no teu modelo antigo tu 

irias perguntar pro gestor se podia fazer. 

C: E até uma coisa que estamos vivendo agora: o estabelecimentos de prioridades. O que 

é prioridades para o Gestor de RH? 

B: Talvez sejam estas nossas sugestões. 

FIM 
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