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CONSULTORIA EMPRESARIAL – PORQUÊ CONTRATAR? 
 

A consultoria empresarial afirma-se cada vez mais como uma forma de 
imprimir agilidade aos negócios e promover mudanças, alterações e melhorias 
que muitas vezes, são difíceis de serem executadas internamente — pelos mais 
variados motivos. Para além disso, muitas empresas, necessitam de realizar 
análises e estudos que permitam dotar a empresa de informação útil para a 
gestão do negócio. E é na figura do consultor que muitas empresas apostam 
para gerar vantagem competitiva e se sobressair no mercado.  

No entanto, um dos principais problemas passa pela falta de reconhecimento por parte dos empresários ou gestores, sobre a necessidade de ajuda 
em determinadas circunstâncias. 

Uma consultoria empresarial destina-se às empresas que desejam alcançar o seu objetivo, seja solucionar um problema existente, seja impulsionar 

algo positivo da empresa ou mesmo desenvolver algo novo. 

Mas qual é a real importância e porque se deve contratar uma consultoria empresarial? 

É certamente uma pergunta que muitas vezes não é colocada pela maioria dos empresários, nomeadamente das pequenas empresas, 
principalmente por desconhecimento das vantagens ou do que a consultoria pode fazer pelas suas empresas. No entanto, em algum momento da sua 
vida profissional, isso vai acontecer. Pode ser num momento de crise, de estagnação, de reestruturação, ou até mesmo no momento em que empresa 
dá seus primeiros passos. 

Muitos gestores pensam que a consultoria é algo muito teórico, ou muito distante da realidade e do dia-a-dia da empresa, mas essa é uma visão 
completamente errada. Uma consultoria empresarial ou consultoria de gestão, poderá trazer experiências e práticas que mudarão completamente o 
rumo do negócio.  

Consultoria não é apenas para Grandes Empresas 

Muitos empresários e um grande número de pessoas, têm a ideia que a consultoria é apenas para as Grandes Empresas. No entanto, é nas pequenas 
empresas, que se sente a falta de ajuda em áreas que habitualmente não são dominadas pelas pessoas dessas empresas, e que podem condicionar a 
organização interna, a competitividade, o crescimento e a sua sustentabilidade.  

Visão externa, para problemas internos 

Fechar os olhos para o que está errado na empresa, certamente não ajudará a melhorar o seu desempenho, certo? A solução, então, passa por ter 
olhos críticos e visão analítica, distinções que nem sempre quem está envolvido em todas as instâncias consegue fazer. E é aí que entra a consultoria 
empresarial, trazendo um olhar diferenciado sobre o negócio ao perceber pequenos detalhes que geralmente passam despercebidos. Assim é possível 
construir diagnósticos com mais facilidade, contribuindo para que as organizações identifiquem pontos de melhoria, até mesmo onde imaginava estar 
tudo perfeito. 

Necessidade de conhecimentos e ações específicas 

Inúmeras vezes, são necessários conhecimentos específicos para desenvolvimento de uma empresa ou de um projeto, mas não se encontram 
disponíveis na empresa. Nesse contexto, deve-se entender a consultoria como uma especialidade e uma peça relevante na criação de uma empresa, 
para realização de um determinado trabalho ou projeto. Para além disso, nem todas as empresas têm dimensão que justifique a contratação de 
profissionais especializados para a sua estrutura de trabalhadores. 

Quando se deseja melhorar o ambiente organizacional.  

A consultoria é utilizada na conciliação, criação ou transformação de climas organizacionais. Os consultores são capazes de ouvir várias opiniões 
e, em seguida, sintetizá-las em algo viável para a empresa, através da implementação de um conjunto de alterações, medidas e planos de ação. Também 
podem facilmente atravessar as fronteiras organizacionais, construindo pontes entre as equipas e a administração/gerência. 

A consultoria é essencial quando se pretende melhorar o comprometimento e conhecimento dos colaboradores em relação aos objetivos e melhorar 
a comunicação na empresa. 
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Quando é preciso passar uma mensagem, que precisa vir de fora para produzir efeito!  

Muitas vezes se fala no meio empresarial que a opinião de uma pessoa de fora é mais valiosa e aceite do que as opiniões internas. Embora 
lamentável, isso pode ser verdade! Não porque os consultores tenham uma bola de cristal, mas sim porque eles fornecem uma nova visão. Em muitos 
casos, a perspetiva de um consultor é o necessário para convencer um grupo de pessoas resistentes e avançar sobre questões difíceis, tais como: 
mudanças organizacionais, projetos de inovação, reestruturações de processos de negócio, novas medidas, etc. 

Foco em resultados 

É possível, sim, fazer mudanças organizacionais sem contratar uma consultoria, mas para isso, as empresas precisam ser capazes e mobilizar 
toda a sua equipa, tirando-a do foco do negócio para exercer outras atividades que nem sempre serão desenvolvidas com qualidade, tendo em vista o 
envolvimento que citamos anteriormente. Já a consultoria, mantém o foco nos resultados, trabalha com metas e objetivos específicos e não tem outras 
responsabilidades que não sejam as atreladas ao contrato de prestação de serviços, o que otimiza esforços, direciona atenção e alavanca os resultados! 

Quando é preciso dar um passo à frente, e "fazer acontecer".  

Já se sentiu como um rato de laboratório, correndo numa roda de exercício? Enfrentar o mesmo problema a partir do mesmo conjunto de soluções? 
Os consultores são profissionais que já passaram por diferentes modelos organizacionais e por diferentes soluções para resolver problemas comuns, 
enfrentados por empresas de diferentes setores. Enquanto as empresas, certamente, esperariam uma solução padronizada para o seu problema em 
particular, a consultoria pode "fazer a sua empresa acontecer", a partir da reflexão sobre experiências passadas, estabelecendo um novo ponto de 
vista ou, simplesmente, adicionando uma reviravolta em ideias preexistentes. 

Para ajudar na tomada de decisão 

Uma empresa de consultoria possui um plano de trabalho que permite identificar, como também antecipar tendências ou problemas que estejam 
por vir. Sendo assim, a consultoria é fundamental para o aconselhamento na tomada de decisões de gestores ou donos de empresas.  

A tomada de decisões estratégicas e operacionais aumentam as possibilidades de sucesso. 

Diagnóstico empresarial e Plano de melhorias 

Atualmente, são cada vez mais os gestores que têm a capacidade de reconhecer a necessidade de ajuda externa à empresa, que permita fazer um 
diagnóstico empresarial que identifique problemas ou pontos a melhorar. 

Para que isso aconteça, a forma mais rápida e eficiente de aperfeiçoar um negócio é contratar uma Consultoria, com o intuito de receber um 
diagnóstico e uma orientação para que se defina um plano de ação que acrescente melhorias à organização.  

Para acabar com desperdício de tempo e recursos 

A falta de planeamento é muitas vezes responsável pelo desperdício de recursos preciosos com ações que não geram resultados, duram tempo 
demais, ou que acabam por não dar certo. Qualquer ação tomada dentro de uma empresa deve durar o tempo necessário para que os objetivos não 
acabem sendo perdidos de vista, levando a empresa a lugar nenhum. 

Combater esse tipo de erro também é um dos benefícios da contratação de uma empresa de consultoria empresarial, e evita impactos financeiros 
negativos no negócio. 

Análises e estudos 

As análises e estudos produzidos numa Consultoria oferecem amplos benefícios para seus clientes, trazendo mais informação de gestão, 
assertividade nas decisões e maior rentabilidade para a empresa. Tudo isso, realizado em parceria e com o foco voltado para os resultados, traduz-se 
em inúmeros benefícios às empresas. 

 

Em todas estas situações, e em tantas outras que poderiam ser mencionadas, ter ao 
lado uma consultoria empresarial, que auxilie com as suas orientações, análises e trabalho, 
pode influenciar diretamente nos riscos que a empresa está a correr e no tempo e na forma 
de alcançar o sucesso, sem esquecermos de mencionar a redução de custos e o aumento 
dos lucros, já que uma empresa melhor gerenciada tende a usufruir melhor dos recursos 
disponíveis. 


