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RESUMO 
 

A presente dissertação propõe a produção de uma escala capaz de estabelecer as 

competências necessárias a um consultor em gestão de pessoas. Por ser um tema 

abstrato e de debate científico relativamente novo, não existe uma única definição que 

seja totalmente aceita. Contudo, podemos caracterizar competência como união dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que são demonstrados no desempenho 

profissional. No que se refere à consultoria, esta pode ser conceituada como conjunto de 

atividades de um agente interno ou externo à empresa, que se responsabiliza por auxiliar 

as empresas-clientes nas tomadas de decisões. Mediante utilização de procedimentos 

metodológicos como Grupo Focal, Análise Semântica e Análise de Juízes, a escala foi 

ganhando forma para a sua validação, na qual participaram 238 pessoas que obedeciam 

a alguns critérios, como ser estudante do último ano ou de pós-graduação de cursos 

correlacionados a consultoria; ser profissional formado em alguma área relacionada ao 

trabalho do consultor; ser consultor ou professor em gestão de pessoas; ou gestor 

empresarial. A amostra teve uma predominância de mulheres (75,6%), com média de 

idade de 32,19, com pós-graduação lato sensu (45,4%), e uma renda individual média 

de R$ 2.800. Realizada análise fatorial, a escala permaneceu com 31 itens, obtendo uma 

estrutura fatorial constituída por três fatores (KMO = 0,83; r² = 25,93%): F1: Práticas 

(17 itens, r² = 11,70%, α = 0,87); F2: Postura (8 itens, r² = 8,12%, α = 0,71); F3: 

Repertório Intelectual (6 itens, r² = 6,11%, α = 0,68). A partir dos resultados analisados, 

identificou-se que os fatores surgidos na análise fatorial exploratória fazem alusão às 

dimensões hipotéticas concebidas neste estudo, concluído que a escala validada 

apresenta bons indicadores psicométricos, atendendo a exigências da técnica estatística, 

conseguindo abarcar um leque de itens que versam sobre as principais características 

comportamentais, atitudinais e teóricas do consultor em Gestão de Pessoas. Este estudo 

contribui com profissionais da área, pois com a escala eles poderão constantemente 

avaliar sua própria atuação, bem como também ajudará gestores empresariais a 

mensurar os resultados alcançados por essa prática profissional na sua organização. 
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ABSTRACT 

 
This thesis proposes the production of a scale able to establish the necessary skills for a 

consultant in human resources management. Being an abstract and relatively new 

scientific debate topic, there is no single definition that is totally accepted. However, we 

can characterize competence as a union of knowledge, skills and attitudes that are 

demonstrated in job performance. With regard to consulting, this can be conceptualized 

as a set of activities from an internal or external agent to the company, which is 

responsible for assisting client-companies in decision making. By using methodological 

procedures such as Focus Group, Semantic Analysis and Analysis of Judges, the scale 

has been taking shape for validation, attended by 238 people who met certain criteria, 

such as being a senior student or a post-graduate course student related to consulting; 

being professional degree in any area related to the work of the consultant; being a 

consultant or teacher in people management; or business manager. The sample had a 

predominance of women (75.6%) with an average age of 32.19, with lato sensu post-

graduate studies (45.4%), and an average individual income of R$ 2,800. Held factor 

analysis, the scale remained with 31 items, getting a factorial structure consisted of 

three factors (KMO = 0.83, r² = 25.93%): F1: Practices (17 items, r² = 11.70%, α = 

0.87); F2: Posture (8 items, r² = 8.12%, α = 0.71); F3: Intellectual repertoire (6 items, r² 

= 6.11%, α = 0.68). From the analyzed results, it was found that the factors that have 

arisen in the exploratory factor analysis allude to the hypothetical dimensions designed 

in this study, concluded that the validated scale displays good psychometric indicators, 

serving requirements of statistical technique, achieving to cover a range of items that 

deal with the main behavioral, attitudinal and theoretical characteristics of the 

consultant in People Management. This study contributes to the professionals, because 

with the scale they can constantly evaluate their own performance, as it will also help 

business managers to measure the results achieved by that professional practice in 

his/her organization. 
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INTRODUÇÃO 

 
A prática de consultoria organizacional, enquanto atividade que auxilia um 

gestor na tomada de decisões, tem sido cada vez mais utilizada por empresas que 

buscam um olhar externo sobre o seu produto/serviço, sendo a contratação deste 

especialista uma vantagem competitiva para a organização pois, de acordo com o 

Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização-IBCO (2007), a tendência de 

globalização da economia aumenta significativamente as exigências de produtividade, 

qualidade e inovação de produtos e serviços, pressionando assim as organizações a 

acompanharem o ritmo imposto pelos países de primeiro mundo em busca da 

participação no mercado. 

O trabalho do consultor possui uma grande relevância, pois envolve toda a 

empresa, do alto escalão à linha de frente, na tentativa de sensibilizar a todos em prol da 

busca por uma maior eficácia e eficiência dos procedimentos, fatores de suma 

importância ao desenvolvimento da organização. Além disso, outro aspecto que merece 

ser destacado é a amplitude da atividade do consultor, podendo realizar seu trabalho nas 

mais diversas áreas da empresa, como a área financeira, operacional, de marketing, 

dentre outras. Contudo, o foco deste trabalho é especificamente a área de Gestão de 

Pessoas. 

Um dos autores clássicos da área de consultoria, Schein (1972) conceitua tal 

processo como um conjunto de práticas desenvolvidas por um profissional que ajuda o 

seu cliente a perceber, entender e agir sobre situações que ocorrem no seu ambiente de 

trabalho, podendo essa atividade ser realizada em qualquer área da empresa. Em outras 

palavras: seria uma atividade realizada por uma pessoa ou um grupo no intuito de 

oferecer um auxílio profissional competente a terceiros (Vieira, Feitosa & Correia, 

2007). 

Duas questões cercam a atuação do profissional consultor nos dias atuais: um 

dos problemas possui um caráter mais particular, relacionado à falta de especialização e 

cientificidade na atuação do profissional. O outro problema está relacionado às 

mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, sendo também comum encontrar 

na esfera corporativa pessoas que se passam por consultores, os quais não apresentam 

procedimentos científicos na sua abordagem aos problemas encaminhados pelo cliente, 

ou até mesmo profissionais psicólogos com uma falha na formação acadêmica, que 
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utilizam corriqueiramente técnicas de autoajuda ou até mesmo procedimentos clínicos 

para encaminhar soluções para problemas organizacionais. 

Além disso, percebe-se que está havendo um movimento de mudança dentro das 

empresas, visível na terceirização do setor de RH. As atividades em gestão de pessoas, 

antes desempenhadas por profissionais do quadro funcional da empresa, estão sendo 

cada vez mais atribuídas a consultores da área, profissionais esses que necessitam ser 

competentes no exercício de suas tarefas, pois é isso o que eles vendem às empresas: a 

sua expertise, o seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Com base nessas questões, pode-se considerar importante o estudo das 

competências do consultor em gestão de pessoas, pois é necessário conhecer quais 

competências este profissional deve dominar para que seu desempenho frente às 

demandas organizacionais seja considerado procedente (teórica e metodologicamente) e 

satisfatório em termos de resultados alcançados. 

Apesar de existirem inúmeras pesquisas na área, o constructo competência ainda 

não possui uma noção aceita de forma homogênea (Ruas, 2005), possuindo como uma 

das conceituações mais difundidas em pesquisas a de Freitas e Brandão (2006), que 

caracterizam as competências como combinações de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que são expressas no desempenho profissional em determinado contexto. 

Como consequência dessa imprecisão na conceituação do termo há um impacto 

metodológico, exemplificado na carência de instrumentos de pesquisa confiáveis para 

sua abordagem. Havendo essa indisponibilidade de instrumento, o público envolvido, 

tais como empresários, colaboradores e cientistas, ficam sem uma ferramenta que 

possam utilizar para mensurar o fenômeno competências de consultores em gestão de 

pessoas. 

Com o objetivo de produzir uma escala capaz de estabelecer as competências 

necessárias a um consultor em gestão de pessoas, a pesquisa apresenta relevância 

acadêmica por pretender disponibilizar à comunidade de pesquisadores e estudantes um 

instrumental ainda inexistente tanto em realidade internacional quanto nacional. Espera-

se que a construção dessa escala possa facilitar a realização de investigações empíricas 

sobre o tema, trazendo, assim, contribuições àqueles que desejam explorar a existência 

de relações entre competências do consultor de gestão de pessoas e outras variáveis do 

comportamento organizacional. 

Em um aspecto mais teórico, esse trabalho também possui como relevância 

acadêmica o fato do tema competências ser algo que vem ganhando espaço nos debates 
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empresariais e acadêmicos, em virtude dos treinamentos tradicionais já não 

corresponderem mais às expectativas das empresas, que se voltam agora para termos 

mais relacionados às habilidades e atitudes do indivíduo (Bitencourt & Barbosa, 2010). 

Além disso, Fernandes (2013) aponta que a abordagem predominante dentro das 

pesquisas sobre o tema adequa-se aos estudos de caso, havendo poucas pesquisas de 

cunho quantitativo. Sendo essa pesquisa de caráter prioritariamente quantitativo, torna-

se então um diferencial que traz importante contribuição. 

No tocante à relevância social, esse trabalho apresenta alguns aspectos que 

merecem destaque, pois o referido instrumental criado auxiliaria organizações e 

profissionais interessados em avaliar a sincronia entre as competências de consultores 

em gestão de pessoas, as exigências de suas atividades laborais e os resultados 

produzidos, de maneira a permitir feedback e correção de carências identificadas. 

Portanto, essa escala ajudará a avaliar os atributos dos profissionais que estão 

oferecendo o serviço de consultoria no mercado. Adicionalmente, a temática possui 

relevância pessoal para o autor, relacionada ao interesse particular na área como um 

campo para futura atuação profissional. 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos. Os dois primeiros 

concentram-se em discutir os conceitos teóricos que são fundamentais para a 

compreensão desse estudo, estando o primeiro focado nas competências e suas escolas, 

enquanto que o segundo versa sobre a consultoria de uma forma geral e, mais 

especificamente, a consultoria em Gestão de Pessoas. 

O capítulo 3 apresenta o objetivo geral e objetivos específicos deste trabalho, 

embasando os capítulos seguintes, que tratam dos procedimentos metodológicos, 

resultados e discussão. No capítulo 4 que aborda os procedimentos metodológicos, são 

descritos os passos e análises feitas para a criação e construção da escala (objetivo 

principal da pesquisa), apresentando os procedimentos de grupo focal, validação da 

escala (com as análises semântica e de juízes) e a análise de dados. 

No capítulo 5 são apresentados os resultados da validação empírica da escala, 

via análise fatorial exploratória, bem como os resultados de testes inferenciais, 

discutidos no capítulo 6. 

Finalizando, o capítulo 7 explora as conclusões, principais contribuições e 

limitações da pesquisa, apontando recomendações e sugestões para pesquisas futuras 

com o intuito de contribuir para o aprofundamento das pesquisas na área. 
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1. COMPETÊNCIAS: DEFINIÇÕES 

_____________________________________________ 
 

Competência tem se tornado um assunto bastante discutido na área 

organizacional nos últimos anos, podendo ser comprovado através da quantidade de 

definições diversificadas que o constructo possui, as quais serão apresentadas neste 

capítulo. Porém, primeiramente, fazem-se necessárias algumas breves considerações 

acerca das competências, objetivando um entendimento prévio sobre o assunto. 

Segundo Lima e Borges-Andrade (2006), competência é um conceito de 

essencial importância em inúmeros âmbitos da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, seja na seleção de pessoal, em estudos relacionados à motivação humana, ou 

até mesmo no treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E). Interessante essa 

passagem para relacionar com o outro tema enfocado neste trabalho, a consultoria 

empresarial, pois todas as áreas de aplicação do construto competências que foram 

acima citadas compõem campos de atuação de um consultor em Gestão de Pessoas, 

demonstrando assim a inter-relação que há entre competências e consultoria. 

Freitas e Brandão (2006) alegam que, no século XV, o termo competência fazia 

parte do âmbito jurídico, onde se dizia que alguma pessoa era competente para julgar 

determinadas situações. Com o passar do tempo, o senso comum passa a utilizar a 

palavra competência para denominar a pessoa que está qualificada a cumprir 

determinada tarefa (Fleury & Fleury, 2001a). 

No tocante às visões científicas sobre o tema, Bittencourt (2001) compreende 

competências como aspectos intelectuais (conhecimentos, experiência e capacidades) 

que a pessoa detém, sendo eles em parte inatos e em parte adquiridos. King, Fowler e 

Zeithaml (2002) incluem aspectos externos ao indivíduo no seu conceito de 

competência: um somatório de conhecimentos que estão presentes nas habilidades 

pessoais e nas unidades organizacionais. 

Nesse ponto faz-se necessário estabelecer uma diferença entre dois conceitos 

similares: competência e qualificação. Manfredi (1999) cita que, apesar dos dois 

conceitos serem comumente utilizados como sinônimos, eles possuem diferentes 

sentidos. 

A noção de qualificação obteve seu ápice no período em que o 

Taylotismo/Fordismo dominava, e dependia do sistema de classificação de carreira e 

salários, baseado na formação do profissional. Já a noção de competência começou a 
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ganhar importância a partir do surgimento do contexto de flexibilização, em que 

aspectos relacionados à experiência concreta, individual e coletiva começaram a ganhar 

importância (Vieira & Luz, 2006). Barato (1998 como citado em Barbosa, Ferraz & 

Lopes, 2002) conceitua competências como um conjunto de saberes capaz de produzir 

determinado desempenho, assimilando e produzindo informações pertinentes, 

ressaltando ainda que desempenho e competência são atributos diferentes, no qual o 

desempenho é utilizado para avaliar a competência. 

Em concordância com esse desenvolvimento histórico, algumas pesquisas 

(Ramos, 2002; Vieira & Luz, 2006; Amaro & Bianco, 2007; Amaro, 2008) afirmam que 

primeiro surgiu a noção de qualificação e apenas nos anos 80, devido às novas formas 

de produção empresarial, a noção de competência surgiu na França. Contudo, outras 

pesquisas (Barbosa, Ferraz & Lopes, 2002; Ruas, 2005; Freitas & Brandão, 2006; 

Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013) apontam que a noção científica de competência 

surgiu no início da década de 70, com os estudos do americano David McClelland 

(1973), visão mais frequentemente citada em pesquisas acadêmicas sobre o assunto. 

Por mais que as duas visões considerem que os estudos científicos sobre 

competência surgiram em períodos diferentes, ambas concordam que primeiro surgiu a 

noção de qualificação e só depois passou-se a estudar as competências. Porém, Ramos 

(2002) busca deixar claro que, apesar da visão de competência ter surgido 

posteriormente, ela não é uma atualização da qualificação, pois como já foi relatado, 

cada um dos aspectos trabalha em dimensões diferentes. Se existisse uma atualização de 

conceitos, a lógica encaminharia para que ambos focassem as mesmas dimensões de 

análise, mas não é o que acontece, pois a qualificação está mais direcionada ao posto de 

trabalho e a competência está mais centrada no indivíduo. 

Ainda sobre as definições conceituais, Deluiz (2001) cita matrizes teóricas que 

orientam as definições de competência: matriz condutivista ou behaviorista; 

funcionalista; construtivista e crítico-emancipatória. A matriz condutivista/behaviorista 

parte da ideia de competência enquanto realização de um trabalho de forma eficaz, 

mobilizando para isso as habilidades, capacidades, conhecimentos, comportamentos e 

atitudes. Esta matriz é a base da corrente teórica norte-americana que será discutida no 

decorrer deste trabalho. A matriz funcionalista propõe analisar as funções da empresa, e 

consequentemente do seu colaborador, em sua relação com o mercado. Ambas as 

matrizes limitam-se, de acordo com Deluiz (2001), à descrição das tarefas e funções dos 

processos produtivos da empresa. 
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A matriz construtivista, por sua vez, busca entender competências não apenas 

enquanto funções, importando-se também com as percepções e contribuições dos 

colaboradores no tocante a sua formação, sendo as competências constituídas não 

apenas de aspectos relevantes ao mercado, mas também para o trabalhador. Por último, 

a matriz crítico-emancipatória traz a noção de competência não apenas em caráter 

individual, mas também de uma construção referida aos contextos socioculturais, 

históricos, político, macroeconômico e socioambiental (Deluiz, 2001). 

Além da diversidade conceitual evidenciada por alguns autores (Barbosa, 2003; 

Dias, Becker, Dutra, Ruas & Ghedine, 2008), também há divergências no tocante ao 

debate sobre os níveis de competência. 

Barbosa (2003) evidencia duas abordagens de competências: uma privilegiando 

o enfoque teórico/conceitual, e outra, mais prática, na esfera corporativa. Contudo, o 

autor ressalta o vínculo que há entre as duas esferas, ou, como afirma Barato (1998 

como citado em Barbosa, 2003), em ambas as situações a competência é definida como 

a capacidade pessoal de articular o saber com o fazer nas situações de trabalho. 

Alguns autores (Brandão, Borges-Andrade, Freitas & Vieira, 2010; Michaux, 

2011) identificam três níveis de competência: individual, coletiva (de equipe) e 

organizacional (estratégica). Porém, Milanese, Neves, Leal, Maza e Aquino (s/d) 

dividem esses níveis em apenas dois - individual e organizacional -, enquanto que Dias 

et al. (2008) dividem-nos em duas perspectivas: a estratégica, que aglutina os níveis 

coletivo e organizacional; e a perspectiva da gestão de pessoas, que seria relativa ao 

nível individual. 

Brandão e Guimarães (2001) igualmente fazem uma junção entre dois níveis em 

uma perspectiva, chamada de competências profissionais ou humanas, relacionadas aos 

níveis individual e coletivo. O nível organizacional foi mantido pelos autores com essa 

mesma nomenclatura. Contudo, Guimarães (2000) faz a seguinte divisão: administração 

estratégica (nível organizacional), gestão de recursos humanos (nível individual), e 

inclui um terceiro nível de competência ainda não citado: sociologia da educação e do 

trabalho, que enfatiza o nível de análise da sociedade como um todo. 

Sampaio (2010) nos apresenta três visões distintas de competências: a 

abordagem estratégica, que confere à competência um caráter mais organizacional; a 

abordagem comportamental, de aspectos individuais; e a abordagem integrada, que alia 

as competências empresariais com as individuais. 
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Finalizando, Fleury e Fleury (2001a) também apresentam três níveis de 

competência, dois deles já citados anteriormente (individual e organizacional), e um 

ainda não comentado: o nível dos países, onde a discussão passa pelos sistemas 

educacionais vigentes e a formação de competências. Como pode-se perceber, de uma 

forma geral se apresentam basicamente três níveis: individual, coletivo e organizacional. 

 

1.1 Nível Organizacional 

 

Diversas pesquisas (Lado & Wilson, 1994; Brandão & Guimarães, 2001; 

Michaux, 2011) apontam os autores Prahalad e Hamel (1990) como uma referência 

básica na área. Tais autores definem competência como um atributo da organização, um 

conjunto de sistemas, tecnologias, conhecimentos e habilidades pertencentes a uma 

organização, que a torna eficaz e facilita o alcance dos seus objetivos, sendo ela, 

portanto, uma vantagem competitiva ou, nas palavras de Bitencourt, Azevedo e 

Froehlich (2013), um diferencial competitivo, estratégico e sustentável, que mantém a 

empresa à frente das concorrentes. 

A influência teórica de Prahalad e Hamel (1990) vem de uma teoria intitulada 

Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View - RBV), que remonta a Penrose 

(1959, como citado em Fernandes, 2013) e Wernerfelt (1984). Fernandes (2013) explica 

que essa teoria propõe que a criação de riquezas de uma empresa advém de como ela 

organiza e coordena os seus recursos produtivos. Com base nisso, Prahalad e Hamel 

(1990) afirmam que os recursos que a empresa detem podem contribuir para a vantagem 

competitiva sustentável, facilitando o desenvolvimento de competências que são 

específicas da empresa, gerando conhecimento organizacional tácito. Tem-se como 

conceito chave a “vantagem competitiva”, caracterizada como uma resultante valiosa 

dos recursos organizacionais internos, sejam estes, de acordo com Fleury e Fleury 

(2004), financeiros, físicos, intangíveis, organizacionais ou humanos, vantagem essa 

que não apenas determina a posição da empresa no mercado, mas também é capaz de 

gerar novas competências (Guimarães, Bruno-Faria & Brandão, 2006). 

De acordo com Michaux (2011), a RBV reformulou-se a partir da segunda 

metade dos anos 80, período em que houve uma mudança de paradigma nas questões 

referentes à análise estratégica da empresa. Antes focada apenas na posição dominante 

no mercado, as empresas começaram a desenvolver uma maior valorização dos recursos 

internos, aparecendo então, já na década de 90, a noção de competência organizacional 
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ou estratégica como um know-how que diferencia a empresa das demais. A 

característica desta década era a inconstância do ambiente extra organizacional, 

havendo produtos superados rapidamente e clientes menos fiéis. Desenvolver 

competências organizacionais e estratégicas auxiliaria a empresa a conservar uma 

vantagem temporal, ou seja, de longo prazo. 

Apesar de Michaux (2011) usar o termo competência estratégica como um 

sinônimo para a competência de nível organizacional, cabe aqui ressaltar que a autora 

afirma que alguns teóricos, principalmente da escola francesa, distinguem competência 

organizacional de competência estratégica. Nessa perspectiva, a competência 

organizacional seria a capacidade que uma organização tem para desenvolver uma 

atividade com sucesso, enquanto que a competência estratégica seria aquela que 

realmente permite à organização obter uma vantagem sobre os seus concorrentes no 

mercado em que está inserida. 

Drejer (2000, como citado em Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013) afirma 

que quatro elementos compõem a competência de uma organização: inovação e 

tecnologia; pessoas; estrutura e processos e cultura. O elemento inovação e tecnologia 

refere-se às habilidades que uma organização gera internamente, aprimorando diferentes 

atividades. O elemento pessoas engloba tanto os setores operacionais quanto os 

gerenciais e é mais bem discutido no tópico relacionado ao nível individual desse 

trabalho. Estrutura e processos são fundamentais para uma estratégia eficiente para a 

organização e para que a implementação das ações tenha o resultado esperado. 

Finalmente, o elemento cultura aborda como uma empresa se organiza informalmente e 

como ela aprende (Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013). 

Para Prahalad e Hamel (1990) existem dois tipos de competências neste nível: as 

essenciais e as básicas. As competências básicas são importantes para a existência da 

empresa, mas não são capazes, por si só, de mantê-la no mercado de forma competitiva. 

Já as competências essenciais (core competencies) permitem às empresas entregar reais 

benefícios aos seus consumidores, ou seja, é o diferencial da organização no mercado, 

garantindo uma vantagem competitiva e estando tais competências estritamente 

relacionadas com a estratégia de negócio que a organização segue (Fleury & Fleury, 

2001b), havendo, portanto, uma similaridade entre os conceitos de competências 

essenciais e competência estratégica da escola francesa. 

Contudo, Ruas (2005) apresenta mais um tipo de competências: as seletivas. 

Para o autor, enquanto as competências básicas estão relacionadas à sobrevivência da 
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organização e as competências essenciais são as excepcionais, as competências seletivas 

encontram-se no meio termo, pois são aquelas que diferenciam a organização no campo 

de competição, podendo vir a tornar-se, devido às mudanças de gestão ou do mercado, 

em uma competência básica ou essencial. 

Nisembaum (2002) afirma que a origem das competências organizacionais 

advém de uma definição clara da estratégia, pois é esta última quem define o rumo que 

a empresa deve tomar, estabelecendo os resultados que se pretende alcançar e, 

principalmente, como alcançá-los, sendo as competências necessárias para desenvolver 

essa performance. Percebe-se que nesse processo organizacional, as competências 

exercem um papel fundamental. Além disso, Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013) 

citam que elas são desenvolvidas ao longo dos anos da organização, permitindo ampliar 

e integrar seus recursos internos, não sendo desenvolvidas apenas por uma tomada de 

decisão ou por um plano previamente definido. 

Complementando o que Nisembaum (2002) apresenta sobre as estratégias 

organizacionais, Guimarães et al. (2006) expõem que diagnosticar competências nas 

organizações implica primeiramente realizar um prognóstico sobre as competências 

organizacionais que são relevantes ao alcance da estratégia, identificando inclusive as 

competências que já existem na organização para, a partir de então, identificar as 

competências de grupos e indivíduos. 

Outro assunto de extrema importância relacionado a este nível refere-se ao que a 

teoria chama de Gestão por Competências. Este modelo gerencial baseia-se na RBV e 

vem sendo empregado por inúmeras empresas com o intuito de planejar, captar, 

desenvolver e avaliar as competências necessárias ao alcance dos objetivos 

empresariais, sejam eles em nível individual, grupal ou organizacional (Brandão, 2009; 

Bitencourt & Barbosa, 2010). 

Brandão e Bahry (2005) criaram um diagrama que apresenta de uma forma 

sintetizada as principais etapas desse modelo, bem como as interrelações existentes 

entre elas: 
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Figura 1: Etapas do Modelo Gerencial Baseado na RBV. 

Fonte: Brandão e Bahry (2005). 

 

Brandão e Guimarães (2001) ressaltam ainda que a Gestão por Competência é 

complementar a outro modelo chamado Gestão por Desempenho, na medida em que o 

desempenho expressa a competência, seja da pessoa, equipe ou organização. 

 

1.2 Nível Coletivo 

 

Passando a discussão para o próximo nível, o coletivo, Bonotto e Bitencourt 

(2006) fazem uma reflexão sobre o assunto, afirmando que há uma brecha teórica entre 

as competências organizacionais e individuais, com muitos autores focando apenas 

nessas duas, renegando a competência de grupo, tema de grande importância, uma vez 

que explica como as competências organizacionais e individuais podem se articular. 

Ainda segundo essas autoras, encontram-se poucas referências na literatura e, quando 

localizadas, estas são vagas. 

Apesar dessas dificuldades, teóricos como Weick (1993), Bonotto e Bitencourt 

(2006), Michaux (2011) e Le Boterf (2003) apresentam alguns tópicos que merecem 

destaque. Michaux (2011) relata a origem do termo, afirmando que no princípio ele era 

relacionado aos fenômenos sociocognitivos analisados na psicologia, psicossociologia, 

ergonomia e nos contextos grupais e de equipes no ambiente de trabalho. Na 

administração, o conceito foi desenvolvido na década de 90, mas sua propagação 

ocorreu a partir dos anos 2000, começando a gerar algumas concepções sobre o tema. 

Segundo Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013), as competências coletivas 

podem ser estudadas por meio de duas abordagens: a visão funcionalista e a perspectiva 

social. A visão funcionalista enxerga a organização a partir de suas principais funções, 

que garantem a sobrevivência e competitividade à organização, sendo um complemento 
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ao conceito de competências organizacionais, necessárias para realizar as funções 

básicas da empresa (produção, marketing, contabilidade, gestão de pessoas). Já a 

perspectiva social, para Bonotto e Bitencourt (2006), visualiza a competência coletiva 

enquanto um conjunto de indivíduos (atores) sociais, enfatizando o trabalho em equipe e 

a relação estabelecida entre os indivíduos na empresa. 

Como uma prova do quanto ainda pouco se fala sobre competências coletivas, 

no Brasil, uma pesquisa de Ruas, Fernandes, Ferran e Silva (2010) ressalta que existe 

apenas um artigo no país que aborda a visão funcionalista e nenhum fala sobre a 

perspectiva social. Os autores supracitados alegam que isso pode ocorrer pelo fato de 

haverem nomenclaturas diferentes para essa perspectiva. 

Tomando como foco a segunda abordagem, Le Boterf (2003) entende 

competências coletivas como um atributo que surge da articulação e sinergia entre as 

competências individuais, onde cada pessoa precisa do outro, cooperando em prol de 

um objetivo comum. Em outras palavras, o autor quer dizer que a competência coletiva 

constitui uma propriedade que surge das relações sociais estabelecidas no grupo, 

gerando algo que vai além da simples soma das competências individuais dos seus 

membros. 

Bitencourt e Klein (2009) conceituam competências coletivas baseadas em duas 

visões: na visão de resultado, tal construto é visto como a capacidade de gerar 

resultados a partir do relacionamento entre grupos, conseguindo mobilizar recursos e 

capacidades que são necessárias para cumprir uma tarefa. Já na visão processual, a 

competência coletiva é visualizada como uma capacidade baseada na interação entre 

diferentes grupos que mobilizam-se através dos elementos constitutivos da competência 

coletiva. 

Adentrando no assunto relacionado aos elementos constitutivos da competência 

coletiva, pesquisas como a de Bitencourt e Klein (2009) identificam quatro elementos: 

sensemaking, entendimento compartilhado, ação e abrangência. 

O conceito central que originou a competência coletiva foi, para Weick (1993), o 

sensemaking do grupo. Para este autor, tal termo significa a capacidade do grupo em 

tornar significativa uma ação, buscando construir um resultado aceitável para uma 

situação particular, ou ainda, para Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013), sensemaking 

corresponde ao compartilhamento do significado do trabalho, o que faz sentido para as 

pessoas. Weick (1993) teoriza que esse processo de sensemaking é não reflexivo, ou 

seja, não há uma reflexão sobre ele. Ele confirma isso ao dizer que essa busca do grupo 
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pelo resultado se dá com base em experiências passadas dos indivíduos, ou seja, tem sua 

origem em situações já vivenciadas, não sendo algo reflexivo, mas sim, criado no 

momento. 

Hansson (2003 como citado em Bonotto & Bitencourt, 2006) corrobora com 

Weick (1993) no tocante a enfatizar o sensemaking como ponto central das 

competências coletivas. Contudo, ele não percebe as ações do grupo como algo não 

reflexivo; ao contrário, afirma que a competência coletiva depende da ação reflexiva do 

grupo, existindo, a partir da interação, um entendimento compartilhado entre eles que os 

guiam para a ação. 

Como se pode perceber, o entendimento compartilhado, segundo elemento 

constituinte das competências coletivas, deriva do sensemaking. É a partir dele que há 

um compartilhamento e coordenação de conhecimentos acordados entre os membros do 

grupo, promovendo ainda uma consolidação do espírito coletivo, tornando-se essa etapa 

fundamental para a manutenção da competência coletiva (Bitencourt, Azevedo & 

Froehlich, 2013). 

A ação, terceiro elemento das competências coletivas, é o evento, a manifestação 

do comportamento, que torna a competência visível, sendo ela reflexiva ou não 

reflexiva, como já discutido ao falar sobre sensemaking, no qual ações reflexivas 

referem-se às ações intencionais e as ações não reflexivas são as previsíveis, rotineiras, 

baseadas em experiências anteriores (Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013). 

O último elemento, abrangência, tem como base o tempo e o espaço. Para 

Hansson (2003 como citado em Bonotto & Bitencourt, 2006), é na qualidade das 

interações que está o elemento primordial das competências coletivas, destacando o 

tempo (fator que define a experiência prática) e o espaço (onde acontece a interação) 

como elementos essenciais para o desenvolvimento de competências coletivas. Assim, 

“o entendimento compartilhado é elaborado a partir da abrangência da ação coletiva que 

ocorre num determinado período de tempo e espaço” (Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 

2013, p. 138). 

 

1.3 Nível Individual 

 

Debatidos os níveis organizacional e coletivo, a discussão centra-se agora nas 

competências individuais. Dentro desse nível, existem duas correntes teóricas clássicas: 

a americana, que define a competência como um conjunto de características internas da 
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pessoa (conhecimentos, habilidades e atitudes) e possui como autores referenciais 

Boyatzis (1982 como citado em Deluiz, 2001) e McClelland (1973). A outra corrente, 

francesa, percebe a competência não como algo interno às pessoas, mas sim como fruto 

do contexto em que a pessoa está inserida, tendo como autores principais Le Boterf 

(2003) e Zarifian (2012). Há ainda uma corrente integradora das duas linhas já citadas, 

que possui como autores centrais Gonczi (1999 como citado em Brandão et al., 2010), 

McLagan (1997 como citado em Fischer, Dutra, Nakata & Ruas, 2008) e Parry (1996 

como citado em Fischer et al., 2008). 

 

1.3.1 Corrente Americana 

 

No tocante à primeira escola que surgiu, a americana, tem-se David McClelland 

como precursor. McClelland (1973), em seu texto “Testing For Competence Rather 

Than Intelligence”, propôs a substituição dos testes de inteligência e aptidão por testes 

de competência. Estudos realizados pelo pesquisador na década de 40 e por outros 

teóricos nas décadas de 50 e 60 (Thorndike & Hagen, 1959; Holland & Richards, 1965; 

Elton & Shevel, 1969 como citados em McClelland, 1973) relatam que notas altas em 

testes de inteligência, aptidão, provas escolares, qualificações e diplomas acadêmicos 

não garantiram um futuro mais promissor para o estudante, em comparação àqueles que 

não se saiam bem nessas atividades. Ambos os grupos conseguiram sucesso em suas 

carreiras profissionais, derrubando a hipótese existente na época de que inteligência é o 

que o teste de inteligência mensura. Além disso, o autor também afirmava que tais 

testes favoreciam quem tinha um nível socioeconômico superior, por ter uma maior 

vantagem material. 

A partir de então, o autor resolveu criar um método de avaliação de amostra de 

tarefas (job sample) que identificasse variáveis relacionadas às competências, pois para 

ele tal construto era mais seguro no prognóstico de êxito das pessoas no trabalho, 

independentemente de sua classe social. Como algumas das propostas para a construção 

desse método avaliativo, McClelland (1973) nos fornece as seguintes: a melhor 

avaliação que se poderia ter é demonstrar habilidade em uma situação; os testes 

deveriam ser designados para projetar mudanças no que a pessoa aprendeu; o aumento e 

desenvolvimento da característica testada devem ser públicos e explícitos (esta, uma 

crítica às manipulações de testes realizados na época); os testes deveriam focar 

competências relacionadas à vida, e não apenas ao trabalho (como habilidades de 



26 
 

comunicação, paciência, capacidade de estabelecer objetivos atingíveis, entre outros); as 

avaliações deveriam examinar padrões de pensamento para maximizar a generalização 

de vários resultados de ações. 

Assim sendo, McClelland (1973) definiu as competências como características 

individuais que podem levar ao desempenho de alta performance em determinada 

tarefa, abrangendo os conhecimentos, as habilidades e as atitudes (CHAs) do indivíduo. 

Para uma melhor explicação do que seria cada um dos construtos, Durand (2006) 

conceitua conhecimento como um apanhado de saberes acumulados ao longo da vida do 

indivíduo. Habilidade seria a capacidade de tornar o conhecimento uma ação, ou seja, 

utilizar o conhecimento para agir de forma eficaz em uma determinada situação. A 

junção de conhecimentos com habilidade estabelece o que Heider (1958) nomeia de 

capacidade. Por último, atitudes seriam os aspectos afetivos e sociais que estão 

relacionados a uma determinada situação, podendo ainda ser caracterizadas, de acordo 

com Freitas e Brandão (2006), como a predisposição do indivíduo em relação a algo. 

Apesar de cada dimensão ter seu próprio conceito, esses três elementos estão 

inter-relacionados, possuindo um caráter complementar e interdependente, 

confundindo-se algumas vezes, deixando claro, porém, que a competência se 

desenvolve à medida que o conhecimento manifesta-se nas ações, trazendo o 

desenvolvimento da pessoa (Bitencourt & Barbosa, 2010; Brandão, Guimarães & 

Borges-Andrade, 2001). 

De acordo com Fleury e Fleury (2001a), na década de 80, o conceito de 

competência na organização entrou em debate graças a outros autores norte-americanos, 

dentre eles Richard Boyatzis (1982 como citado em Deluiz, 2001). Inspirado pelas 

ideias de McClelland (1973), esse autor foi quem primeiro trouxe o conceito de 

competências para a área organizacional ao estudar as competências gerenciais, 

definindo-as como características de uma pessoa que estão intimamente relacionadas 

com o desempenho efetivo em um cargo. Este “desempenho efetivo” é um elemento 

central para as competências, sendo caracterizado como a maneira de se alcançar 

resultados específicos em uma determinada situação. Sendo assim, competências são 

disposições que refletem a capacidade do indivíduo, descrevendo o que ele pode fazer, 

independentemente da situação, deixando claro que seu conceito de competência 

também levava em consideração o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

criados por McClelland (1973). 
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O trabalho de Boyatzis centrava-se nos comportamentos observáveis, influência 

behaviorista, buscando explicitar 21 competências relacionadas ao perfil de um gestor 

(Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013). A tabela abaixo apresenta tais competências: 

 
Tabela 1: Competências de um gestor para Boyatzis: 

Metas e gestão pela ação 

1) Orientação eficiente 

2) Produtividade 

3) Diagnóstico e uso de conceitos 

4) Preocupação com impactos (proativo) 

Liderança 

5) Autoconfiança 

6) Uso de apresentações orais 

7) Pensamento lógico 

8) Conceitualização 

Recursos humanos 

9) Uso de poder socializado 

10) Otimismo 

11) Gestão de grupo 

12) Autoavaliação e senso crítico 

Direção de subordinados 

13) Desenvolvimento de outras pessoas 

14) Uso de poder unilateral 

15) Espontaneidade 

Foco em outros clusters 

16) Autocontrole 

17) Objetividade perceptual 

18) Adaptabilidade 

19) Preocupação com relacionamentos próximos 

Conhecimento especializado 
20) Memória 

21) Conhecimento especializado 

Fonte: Bitencourt, Azevedo & Froehlich (2013). 
 

Lima e Borges-Andrade (2006) afirmam que muitos pesquisadores optam por 

restringir as competências à tríade conhecimentos/habilidades/atitudes, pois consideram 

esses traços estáveis e preditores do desempenho. Contudo, os mesmos autores citam 

que pesquisas incluem conceitos como motivação, crenças e valores aos CHAs da 

competência, apresentando justificativas de que é preciso considerar as pessoas de um 

modo mais integral, não fragmentando-as em poucos conceitos. 

Em resumo, os teóricos norte-americanos consideravam a competência como 

algo interno, semelhante a um estoque de recursos que a pessoa detém (Barbosa, Ferraz 

& Lopes, 2002), tomando como embasamento o mercado de trabalho, em que são 

enfatizados aspectos relacionados à descrição de desempenhos considerados desejáveis 

pelas empresas (Vieira & Garcia, 2006), seguindo uma abordagem pragmática e 

bastante influenciada pelo conceito de qualificação (Ruas, 2005). Complementando, 

Barbosa (2003) afirma que a competência centrada no indivíduo e nas suas 

qualificações é um fator decisivo para a empregabilidade, pois valoriza as qualificações 

implícitas da pessoa e a educação continuada. 
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1.3.2 Corrente Francesa 

 

Enquanto a abordagem norte-americana propunha competência como um 

conjunto de qualificações individuais que tornam mais eficazes as ações em 

determinada situação, a corrente francesa ia de encontro a essa ideia. Para Le Boterf 

(2003) e Zarifian (2012), o fato de o indivíduo ter as qualificações necessárias para um 

determinado trabalho não garante que ele irá realizá-lo da melhor forma possível, pois o 

conceito oriundo da escola norte-americana tinha como ponto inicial uma situação e a 

adequação da pessoa à mesma. Zarifian (2012) vai mais além na crítica quando afirma 

que as competências reconhecidas são uma maneira de ajustar as capacidades das 

pessoas às tarefas, influenciadas totalmente no modelo taylorista, que julga a pessoa 

enquanto um ser totalmente passivo aos requisitos de qualificação predefinidos, 

devendo ela adaptar-se para parecer competente. 

Zarifian, em meados dos anos 80, foi o pesquisador que impulsionou estudos 

relacionados ao tema na França. Tais pesquisas foram realizadas pelo Centro de Estudos 

e Pesquisas sobre as Qualificações (Cereq), que tinha como público-alvo pequenas e 

médias empresas do setor de móveis que viviam um momento de mudanças, tanto 

estruturais (com o aumento da complexificação da produção) quanto gerenciais (que 

deixaram de levar em consideração apenas as habilidades corporais dos funcionários e 

passaram a solicitar também o entendimento do processo de trabalho) (Zarifian, 2012). 

Além disso, outra mudança que vinha ocorrendo nessas empresas era vista como 

uma nova forma de avaliar as competências, que antes tinha uma abordagem mais 

categorizada e homogeneizada, mas que agora propunha avaliar e classificar as 

competências específicas de cada um, portanto, um enfoque individualizado (Zarifian, 

2012). 

Tais pesquisas sedimentam o terreno para que no início dos anos 90 o acordo A 

CAP 2000 seja assinado. Esse acordo defende uma mudança de paradigma: passar da 

lógica do posto de trabalho (viés da corrente americana) para a lógica da competência. 

Em outras palavras: objetiva uma nova construção da qualificação, possuindo alguns 

pontos inovadores, como: remuneração baseada na competência conquistada pelo 

indivíduo e mudança de visão sobre as competências, não vendo-as mais apenas como 

adaptáveis à organização, mas como capazes de transformá-la (Zarifian, 2012). 

Além disso, Zarifian (2012) chegou à conclusão de que o trabalho vinha 

sofrendo mudanças, deixando de ser algo estático, padronizado, reduzido a uma lista de 
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tarefas relacionadas ao emprego. Para ele, o trabalho tornou-se uma extensão da 

competência pessoal diante de uma situação. Essa ideia é sustentada com base nas 

mudanças que ocorreram na concepção de trabalho, que fizeram surgir características 

como: 

- Serviço: a modificação no estado ou nas condições de atividade; 

- Evento: o acaso, o que ocorre de maneira imprevista, o que faz com que a 

competência individual não fique fechada em definições prévias de tarefas a serem 

executadas, pois o trabalhador terá que saber lidar com tais eventualidades; 

- Comunicação: que relaciona-se com o evento. Quanto mais acentuado um 

evento, maior a necessidade de comunicação. 

Com base nisso, o autor critica a visão tradicional de experiência, que defende 

que o ocupante mais antigo de um posto de trabalho é o mais competente. Para Zarifian 

(2012), nem sempre o mais experiente é o mais competente. O grau de experiência não 

depende mais da duração no posto de trabalho, mas da variedade de eventos enfrentados 

no trabalho, que torna a pessoa mais competente. 

Por mais que essa situação histórica tenha encontrado resistência, por ir de 

encontro a aspectos dominantes do sistema produtivo vigente, ela serve de base para os 

estudos da corrente francesa sobre competências, que para Le Boterf (2003) não seria 

um estado, um conhecimento que a pessoa detém, pois ninguém é competente a priori, 

sendo necessário haver uma ação para que se possa ter uma ideia das competências de 

um indivíduo em um contexto. 

Portanto, competência seria colocar em prática o seu saber em um determinado 

contexto, sofrendo influência das relações de trabalho, cultura e valores da empresa, 

imprevistos, limitações de tempo e recursos, enfim, saber utilizar seu repertório 

individual em diferentes contextos (Le Boterf, 2003). Para Zarifian (2012, p. 68), 

“competência é ‘o tomar iniciativa’ e ‘o assumir responsabilidade’ do indivíduo diante 

de situações profissionais com as quais se depara”. Ou ainda, é uma compreensão de 

situações que se apoiam em conhecimentos adquiridos, transformando-se à medida que 

aumenta a variação das situações, tendo uma capacidade de se recompor em função de 

novas contingências (Zarifian, 2012). 

Para Zarifian (2012), o conceito de competência não se restringe a substituir o 

conceito de posto de trabalho. No conceito de posto de trabalho a atividade é objetivada, 

formalizada, separada do assalariado e engessada em uma série de tarefas as quais os 

indivíduos devem submeter-se. Já com o conceito de competência, o trabalho é a 
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materialização da ação humana, possuindo uma dinâmica estabelecida pelos indivíduos, 

dominando e aperfeiçoando suas ações profissionais. O que diferencia competência de 

um trabalho taylorizado voltado para a qualificação é que a competência expressa uma 

autonomia do indivíduo que se engaja voluntariamente na melhoria do valor produzido, 

gerando valor econômico para a empresa e valor social para o trabalhador (Zarifian, 

2012). 

Le Boterf (2003) sustenta a ideia de que competência é uma disposição, e não 

uma simples ação, é a capacidade de adaptar-se e improvisar enquanto outras pessoas 

apenas repetem, sendo essa improvisação fruto de uma preparação advinda dos 

conhecimentos e habilidades do indivíduo, formada por três eixos: a pessoa (a sua 

biografia), sua formação educacional e sua experiência profissional, que permitem, para 

Zarifian (2012) desenvolver polivalência, flexibilidade e autonomia de decisão na 

organização do trabalho. 

A corrente francesa, portanto, enaltece o contexto enquanto influenciador para a 

eficácia na realização de uma tarefa, sendo a competência geradora de valor econômico 

para a organização e de valor social para o trabalhador (Zarifian, 2012), pois tal escola 

ressalta a conexão que há entre trabalho e educação, no qual as competências são fruto 

de uma educação sistematizada (Vieira & Garcia, 2006). Além disso, para a abordagem 

francesa, a competência é realmente a competência do indivíduo, e não a qualificação 

de um emprego, no qual sua mobilização não pode ser imposta, sendo manifestada e 

avaliada em uma situação profissional e prática (Zarifian, 2012). 

Similar à abordagem francesa, Leite e Goulart (2006) afirmam que o conceito de 

competência envolve um saber pessoal que mobiliza raciocínios e estratégias que são 

capazes de criar uma ação em um contexto específico. Em uma proposta semelhante, 

Sandberg (2000) afirma que as competências de uma pessoa não são um simples 

conjunto de atributos específicos (conhecimento, habilidades e atitudes) estáticos, pois 

elas são utilizadas para a realização de um trabalho, sendo selecionadas de acordo com 

o significado que o trabalho assume para o trabalhador, não sendo, portanto, fixas, pois 

levam-se em consideração as concepções de trabalho. 

Por mais que essa abordagem enalteça as competências individuais e o saber 

tomar iniciativa e assumir responsabilidades diante de uma situação de trabalho, um 

fator fundamental debatido por Zarifian (2012) refere-se à importância que a empresa 

possui nesse tema, pois é ela quem cria as condições favoráveis ao desenvolvimento da 

competência, e para fazer com que o indivíduo desenvolva suas competências, ela 
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precisa dar garantias ao mesmo, referentes a formas que possam ajudá-lo a desenvolver-

se profissionalmente, apoiando-o para que aproveite suas capacidades de aprendizagem, 

aumentando assim a auto-confiança do trabalhador. 

 

1.3.3 Corrente Integradora 

 

Percebe-se que a construção teórica sobre o tema competência se deu a partir de 

1973 com McClelland e, desde então, vem ganhando novas abordagens e visões, 

chegando à criação de uma terceira abordagem que tem como pretensão unir as duas 

linhas anteriormente descritas, entendendo a competência como a junção de 

conhecimentos, habilidades e atitudes demonstrados através do desempenho 

profissional em uma situação de trabalho (Freitas & Brandão, 2006). 

Definições como essa defendida pela abordagem integradora são as que 

demonstram ter maior aceitação no meio acadêmico e organizacional, na medida em 

que consideram diversas dimensões do trabalho - afetiva, cognitiva e psicomotora -, 

associando a competência ao desempenho, dentro de um contexto de estratégia 

organizacional, agregando valor econômico ou social aos indivíduos e às empresas 

(Carbone, Brandão, Leite & Vilhena, 2009; Brandão & Guimarães, 2001). A figura 2 

apresenta, de forma esquemática, a abordagem integradora: 

 

 

Figura 2: Abordagem Integradora. 

Fonte: Brandão, 2009. 
 

O conceito de Fleury e Fleury (2001a) é similar ao que esta nova linha defende, 

definindo competências como um saber agir de forma responsável, abarcando várias 

características que agregam valor para a organização e para a pessoa, como: 

mobilização, integração e transferência de conhecimentos, recursos e habilidades. 
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Condizente com essa visão, Dutra (2004) afirma que as pessoas possuem 

determinado conjunto de conhecimentos, habilidade e atitudes, mas o simples fato delas 

o possuírem não garante que a organização beneficie-se diretamente deles. Em outras 

palavras, o indivíduo pode ter um potencial que jamais será desenvolvido se não for 

aplicado. 

Como argumento para a abordagem integradora, Ducci (1996) diz que a 

capacidade de um indivíduo produzir é definida em termos da sua real performance, e 

não apenas dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, que são necessários, mas 

não suficientes para a eficácia em um contexto de trabalho. Portanto, competência é 

mais do que a soma desses componentes, mas sim, a interação e prática dos mesmos em 

uma situação. 

Portanto, agir de maneira competente abarca conhecer a prática, relacionar-se 

com os envolvidos nela e atuar em um contexto local, temporal, cultural ou emocional 

(Bitencourt, Azevedo & Froehlich, 2013); é agir localmente, preocupando-se com 

efeitos globais (Zarifian, 2012). 

 

1.4 Relação Entre Competências Individuais e Organizacionais 

 

Dentro desse debate acerca do nível individual e da conceituação da 

competência, faz-se importante citar o estudo de Dunford, Snell e Wright (2001), que 

fizeram uma revisão da RBV aplicada ao nível individual. Para os autores, a vantagem 

competitiva, ponto primordial da RBV, pode ser alcançada através de fatores 

intimamente relacionados à competência humana existente dentro de uma organização, 

com o termo “competências essenciais” aproximando-se de “qualidades da pessoa”. 

O estudo de Dunford, Snell e Wright (2001) faz uma relação entre as 

competências organizacional e individual. Outros trabalhos (Bitencourt, Azevedo & 

Froehlich, 2013; Dutra, 2004; Fleury & Fleury, 2001b) também analisam tal aspecto. 

Para Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013), as competências individuais se ligam às 

organizacionais na medida em que as competências organizacionais: são sustentadas e 

formadas pelas competências individuais; servem de parâmetro para a seleção e 

desenvolvimento das competências individuais; ambas influenciam-se e precisam de um 

alinhamento para contribuir com a vantagem competitiva da organização. Seguindo a 

mesma linha de raciocínio, Dutra (2002) afirma que as competências individuais são a 

base para se compreender os objetivos organizacionais. 
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Fleury e Fleury (2001b) categorizam uma série de competências individuais que 

estão relacionadas com a organização: a) competências de negócio, divididas em visão 

estratégica e planejamento; b) competências técnico-profissionais e c) competências 

sociais, dividas em comunicação, negociação e trabalho em equipe. Para os referidos 

autores, essas competências, relacionadas com a estratégia de negócio, resultam nas 

competências essenciais da organização. Tal categorização condiz com a afirmação de 

Michaux (2011), onde explica que as competências organizacionais se apoiam em 

competências individuais (assim como mencionado por Dutra, 2004), capital social e 

outros fatores organizacionais e tecnológicos de fácil reprodução. 

Além disso, Zarifian (2012) aborda a influência da competência individual sobre 

a organização, afirmando que a competência dos assalariados deve ir muito além da 

simples regulação diária da distribuição do trabalho em uma organização. É preciso 

conhecer os parâmetros e princípios de funcionamento da organização. 

 

1.5 Concluindo 

 

Por meio desse embasamento teórico, percebe-se claramente a quantidade de 

conceitos diferentes e divergentes existentes acerca do tema competência, e sobre esta 

situação, Fleury e Fleury (2001a) alertam que o assunto realmente tem uma ampla gama 

de definições, justificando essa diversidade de perspectivas ao alegar que competência é 

ainda um conceito em construção. 

Hoffman (1999 como citado em Lima & Borges-Andrade, 2006), a partir de uma 

revisão de literatura sobre o tema, chegou à conclusão de que não existe uma única 

definição que seja totalmente aceita, considerando três significados que podem ser 

encontrados para o termo: 1) competências como desempenho observável, vertente mais 

ligada ao Behaviorismo; 2) competência como um padrão de qualidade do desempenho 

de pessoas, de orientação individual, no qual prevalece a busca por maior eficiência; 3) 

competências enquanto atributos subjacentes de uma pessoa, relacionados aos CHAs da 

corrente americana. 

Apesar da inexistência de uma definição aceita de forma geral, Guimarães et al. 

(2006) expressam que, dentre as diversas maneiras de se conceituar competências, as 

formas que parecem possuir maior aceitação são aquelas que consideram as várias 

dimensões do trabalho e buscam relacionar a competência à capacidade e ao 

desempenho, acrescentando que as competências individuais podem ter outras 
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tipologias e possibilidades de classificação, como a de Cockerill (1994), que classifica-

as como técnicas (relevantes para profissionais em nível operacional) e gerenciais 

(relevantes para supervisores ou diretores), e Sparrow e Bognanno (1994 como citado 

em Guimarães et al., 2006), que classifica as competências conforme a relevância ao 

longo do tempo: emergentes (que tendem a crescer no futuro); declinantes (que tendem 

a diminuir); estáveis (as que permanecem relevantes) e transitórias (que são importantes 

apenas em alguns momentos). 

Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013) afirmam que competências devem se 

relacionar com o desenvolvimento das pessoas, com o objetivo de que a organização 

obtenha desempenho mais eficaz, agregando valor aos colaboradores, como os 

funcionários, acionistas e clientes. Corroborando com essa citação, para Barbosa (2003), 

a busca do indivíduo por sua capacitação é uma tendência organizacional atual, fato que 

aliado à intensificação do trabalho experimentada nas últimas décadas, nos remetem à 

atenção ao conceito de competências, perspectiva multivariada e de diferentes 

concepções, denunciando assim a carência de concordância acerca da definição 

conceitual do construto. 

O trabalho de Ruas (2005) converge com o que foi dito por Barbosa (2003), ao 

apontar que as diferentes abordagens sobre competências derivam da própria evolução 

do conceito que está imerso em um contexto organizacional em constante mudança, ou 

seja, diferentes períodos requerem diferentes ênfases na aplicação do conceito de 

competências. Além disso, Ruas (2005) afirma que não há como dizer que uma corrente 

é mais correta do que a outra. Isso depende das condições, circunstâncias e objetivos em 

que as competências serão aplicadas. 

Um dos pontos críticos, levantado por Lima e Borges-Andrade (2006), refere-se 

ao entendimento de que o conceito de competência pode ser usado em qualquer nível 

(individual, coletivo ou organizacional), porém, quando ele ultrapassa o nível 

individual, sua conceituação assume uma característica metafórica, pois organizações 

não são pessoas que aprendem ou que possuem competências. São apenas as pessoas 

quem aprendem e são capazes de possuir competências, transferindo-as para os outros 

níveis (coletivo e organizacional) por meio de processos sociais, ou como diria Le 

Boterf (2003, p. 11), “a competência não tem existência material independente da 

pessoa que a coloca em ação. O que o mercado de trabalho vai solicitar são profissionais 

que fazem uso de sua personalidade. [...] A competência é uma abstração, certamente 

útil, mas uma abstração. Somente as pessoas existem”, ressaltando ainda que cada 
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pessoa possui suas próprias competências, cabendo à organização saber aproveitá-las 

(Leite & Goulart, 2006). 

Do mesmo modo, Sveiby (1998) considera que as competências individuais 

devem ser o foco de análise, pois produtos físicos, recursos, relações, são resultados da 

ação humana e dependem das pessoas para continuarem existindo, sendo elas os únicos 

e verdadeiros seres atuantes. 

Em uma linha de raciocínio diferente, Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013) 

afirmam que a competência não está na organização nem no grupo ou no indivíduo que 

realiza a prática. Ela encontra-se “na trama de relações estabelecida que acaba por 

estruturar as práticas” (p. 167). 

Como pode-se perceber, desde a discussão sobre os níveis, passando pelas 

abordagens e chegando na conceituação de competências, há uma grande diversidade 

ainda não totalmente esclarecida pelos pesquisadores. Dias et al. (2008) afirmam que 

essa diversidade não ocorre apenas teoricamente. Na prática, ou seja, no ambiente 

organizacional, também é difícil se chegar a um consenso do que realmente seria 

competência, o que faz com que Barbosa (2003) prefira falar de competências enquanto 

um mosaico, considerando suas diferentes definições, entendimentos e até pontos 

críticos. 

Relacionado com o debate, está também a noção de como a aprendizagem 

influencia diretamente as competências. Zarifian (2012) ressalta essa importância ao 

citar que a aprendizagem deve ser ininterrupta e relacionada com o conhecimento, 

habilidade, atitude e a disponibilidade do indivíduo em aprender. Freitas e Brandão 

(2006) afirmam que é por meio da aprendizagem que os indivíduos adquirem as 

competências, sendo estas últimas uma manifestação do que foi aprendido pela pessoa, 

entrando em discussão um conceito de fundamental importância para o debate: o 

processo de mudança, pois é através da mudança que é percebido o nível de 

desempenho da pessoa antes e após a aprendizagem. 

Assim sendo, os conhecimentos, habilidades e atitudes demonstrados após o 

processo de aprendizagem refletem as competências adquiridas pelos indivíduos no 

decorrer da mudança, assim como também é por meio do processo de mudança que 

ocorre no ambiente de trabalho onde o profissional consultor está inserido que pode-se 

avaliar o trabalho deste profissional. Portanto, percebe-se que o conceito de mudança 

está atrelado aos dois temas de maior importância para este trabalho: as competências e 

a consultoria empresarial. 
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Vale ressaltar que essa relação entre aprendizagem e competência não se 

estabelece apenas no nível individual. Fleury e Fleury (2001b) expõem que, para 

entender como podem ser desenvolvidas as competências em uma organização, faz-se 

necessário compreender o trajeto da aprendizagem individual para a aprendizagem em 

grupo, até chegar finalmente na aprendizagem na organização. 

Um dos grandes desafios impostos para as empresas atuais imersas em um 

ambiente organizacional complexo está relacionado às formas de criar oportunidades e 

experiências de aprendizagem para que as competências sejam desenvolvidas, e 

algumas das estratégias que podem ser utilizadas pelas organizações referem-se ao 

desenvolvimento de ações de treinamento, desenvolvimento e educação alinhadas tanto 

às estratégias quanto às necessidades de aprendizagem dos colaboradores, ações estas 

que podem abarcar a disponibilidade de livros, revistas, publicações internas, cursos 

auto-instrucionais, vídeos, filmes, sites, estágios e sessões de orientação profissional, 

entre outros, cabendo escolher quais as mais adequadas (Brandão, 2009). 

Contudo, de acordo com Pantoja (2005), existem outras formas de promover o 

desenvolvimento de competências através de práticas não formais de aprendizagem, 

seja por meio de orientações recebidas de superiores e colegas, observações acerca do 

comportamento no trabalho ou ainda por meio de reflexões sobre as consequências do 

seu próprio comportamento. 

Le Boterf (2003) ainda cita que o desenvolvimento das competências do 

profissional depende de alguns fatores, como: interesse da pessoa no aprendizado, um 

ambiente de trabalho incentivador e um sistema de formação que esteja disponível à 

pessoa, podendo, a partir desse ponto de vista, conceituar competência como o 

somatório de conhecimentos, habilidades e atitudes alcançados pelo indivíduo no 

processo de aprendizagem (Freitas & Brandão, 2006). 

Falando especificamente do Brasil, Brandão (2009) alega que houve um 

aumento no número de pesquisas realizadas nos últimos anos. Apesar da corrente 

americana ser uma visão teórica bastante conhecida e difundida no país, com o 

Ministério da Educação [MEC] conceituando competências como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (Barbosa, Ferraz & Lopes, 2002), alguns 

pesquisadores (Brandão, 2009; Fernandes, 2013) afirmam que há uma convergência 

entre pesquisadores nacionais que compreendem as competências enquanto uma 

mobilização de capacidades expressadas em conhecimentos, habilidades e atitudes em 

um determinado contexto profissional, com o intuito de agregar valor ao indivíduo e à 
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organização. Portanto, pesquisadores brasileiros seguem a linha de raciocínio da 

corrente integradora. Além disso, há também a convergência de que a evolução da 

competência se dá à medida que as situações vão demandando maiores níveis de 

complexidade para o indivíduo (Fernandes, 2013). 

Contudo, Brandão (2009) cita alguns limites das pesquisas nacionais, dentre elas 

a carência em investigações empíricas e a falta de validação estatística de instrumentos 

de pesquisa utilizados, limitações estas que o presente trabalho busca dirimir com a 

validação de uma escala de competências de consultores em Gestão de Pessoas. 

Tendo em vista os três níveis de competência (organizacional, coletivo e 

individual), o foco desse trabalho será o nível individual, sendo ele primordial pois o 

enfoque do mesmo é uma categoria profissional que não se encontra necessariamente 

atrelada a uma organização ou a um grupo, trabalhando frequentemente de forma 

autônoma: consultores de Gestão de Pessoas. 

Além disso, falando especificamente sobre as três abordagens existentes no 

tocante às competências individuais (corrente americana, francesa e integradora), a 

presente pesquisa toma como base a abordagem integradora, por demonstrar uma maior 

amplitude de aspectos e unir os diversos conceitos existentes na abordagem americana e 

francesa, utilizando-se da psicometria para a criação de uma escala ainda inédita no 

contexto científico. 
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2. CONSULTORIA 

_____________________________________________ 

 
O termo consultoria, apesar do uso constante na atualidade, possui um histórico 

mais antigo, com pesquisadores (Valadares, 2002; Donadone, 2003; Donadone, Silveira 

& Ralio, 2012) buscando fazer esse resgate. Valadares (2002) faz uma analogia do 

conselheiro do rei na Idade Média com o profissional consultor da atualidade, 

afirmando que foi nas primeiras décadas do século XX que o número de consultores 

cresceu, resultado de alguns fatores como: globalização, exigências de competitividade 

que se impuseram às empresas ao redor do planeta e expansão industrial, que fez com 

que as empresas precisassem de uma ajuda externa com algumas questões gerenciais, 

principalmente de ordem contábil, de direito e de engenharia. Tudo isso acarretou em 

um aumento de complexidade operacional, gerando demandas por serviços 

especializados (McKenna, 2003 como citado em Oliveira, 2005), comparecendo como 

países de destaque quanto à origem das empresas de consultoria, os Estados Unidos e a 

Inglaterra (Donadone, 2003). 

Donadone et al. (2012) afirmam que as empresas de consultoria da década de 20 

eram basicamente formadas por contadores e engenheiros. Porém, na década de 30, 

muito influenciadas pela depressão econômica, as empresas começaram a buscar 

consultores para tratar de problemas relacionados à estratégia, estrutura organizacional e 

financeira, havendo um crescimento muito grande de empresas de consultores nas duas 

décadas seguintes, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, no qual 

empresas de consultoria passaram a prestar serviços ao setor público em práticas 

gerenciais. 

O período do pós-guerra fez aumentar ainda mais o mercado de consultoria já 

em expansão, muito por conta das empresas que, por influência do Toyotismo, 

começaram a atuar em escala global, algo permitido por recentes avanços em tecnologia 

da informação, o que incrementou a necessidade do auxílio de profissionais externos à 

organização (Donadone et al., 2012). 

O ápice da área, de acordo com Oliveira (2005), ocorre na década de 90, quando 

a mídia começa a dar destaque ao setor. Além disso, a criação de novas técnicas 

gerenciais incorpora e amplia o portfólio oferecido pelas empresas de consultoria, sendo 

algumas delas multinacionais de grande porte. 
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Contudo, de acordo com Oliveira (2005), o grande boom dos serviços de 

consultoria já passou, restando às empresas do ramo buscar novas soluções e mercados 

nesse início de novo milênio, marcado pela desaceleração econômica e por resultados 

não tão bons, os quais geraram ceticismo sobre a eficácia dos consultores. 

Apesar dessa situação, Oliveira (2007) aponta algumas tendências que podem 

gerar o aumento da demanda por serviços de consultoria, dentre elas: busca por novos 

conhecimentos e inovações; consolidação da vantagem competitiva empresarial; 

consequência dos processos de terceirização; necessidade de um processo de melhoria 

contínua sustentada. Além disso, a fusão entre empresas de consultoria, a consolidação 

do setor, a internacionalização do serviço e a inclusão de professores e universidades na 

realização dos serviços aumentam ainda mais os aspectos positivos relacionados à área. 

Todos esses fatores estão convergindo para a recuperação do setor nos últimos anos, não 

apenas no exterior, como também no Brasil. 

Falando especificamente do país, Donadela et al. (2012) afirmam que o Brasil é 

um dos principais centros para as empresas de consultoria, tanto é que grande parte das 

empresas multinacionais do ramo possuem escritórios no país, muitas delas tornando-se 

o pólo da empresa na América do Sul. Além das multinacionais, os autores também 

citam as consultorias nacionais e universitárias (que possuem uma metodologia mais 

científica, formadas por professores e alunos de pós-graduação) como tipos de empresas 

atuantes na área. 

Contudo, vale ressaltar que até então estamos falando de consultoria enquanto 

uma prática relacionada a um profissional que não tem vínculo empregatício com a 

empresa, o consultor externo. Porém, deve-se deixar claro que também existem 

consultores que possuem tais vínculos, chamados de consultores internos. Segundo 

Mancia (2010), a consultoria interna, de uma forma mais abrangente, foi desenvolvida 

nos Estados Unidos na década de 70 e no Brasil em meados dos anos 80, em indústrias 

gaúchas. 

Entretanto, Johri, Cooper e Prokopenko (1998) afirmam que, já na década de 50, 

tais práticas eram adotadas na Europa e nos Estados Unidos, desenvolvendo-se até 

chegar a se tornar, nos anos 80, o segmento que mais crescia entre as modalidades de 

consultoria. Sua consolidação veio na década de 90, por conta da demanda por 

mudanças culturais, estruturais e novas práticas que dessem conta da competitividade 

organizacional. 
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Especificamente no Brasil, para Oliveira (2007), a consultoria empresarial 

interna começou a ser utilizada a partir da década de 60 devido à expansão empresarial, 

à necessidade de atualização das técnicas de gestão, à evolução tecnológica, à busca 

pela melhoria no conhecimento das pessoas e na relação organização-cliente, visando 

um processo de melhoria contínua e sustentada. 

 

2.1 Consultoria Empresarial 

 

Para Oliveira (2007), consultoria empresarial é um processo interativo, 

caracterizado por ser um conjunto estruturado de atividades sequenciais de um agente 

de mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os 

executivos e profissionais da organização nas tomadas de decisão, não tendo, entretanto, 

o controle direto da situação, pois quem tem esse controle é o executivo da empresa-

cliente. 

Semelhante a esta ideia, Quintella (1994) entende a consultoria como a venda de 

benefícios dos conhecimentos de um indivíduo ou firma para auxiliar seu cliente a 

identificar necessidades, recomendar soluções e acompanhar a implementação dessas 

recomendações. De uma maneira clara e resumida, Valadares (2002) define os 

consultores como especialistas contratados por empresas que têm o intuito de resolver 

problemas referentes à gestão ou produção. 

Oliveira (2007) expõe os motivos que levaram ao crescimento da demanda por 

serviços de consultoria, sendo alguns deles os seguintes: necessidade de melhorias 

organizacionais contínuas; obtenção de novos conhecimentos e inovações para enfrentar 

a globalização; necessidade das empresas firmarem vantagens competitivas. 

Wooldridge (1997 como citado em Huber, 2012) relaciona o crescimento e a 

consolidação da consultoria a dois aspectos: complexidade e incerteza. A primeira cria 

confusão, enquanto que a segunda cria medo, e ambas criam uma demanda crescente 

para conselhos externos. Além disso, Canback (1998) afirma que a contratação desses 

serviços é mais barata do que a internalização dos mesmos por parte da organização 

sendo, portanto, mais um dos motivos de busca pelo serviço. 

Em contrapartida, Canback (1998) cita as maiores chances de aprendizado, um 

crescimento profissional veloz e um ambiente de trabalho estimulante e desafiador 

como os motivos que atraem profissionais para ingressarem no mercado de consultoria. 
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Mocsányi (1997) menciona também que a consultoria atrai profissionais 

desempregados, pois esta seria uma forma deles reinserirem-se no mercado de trabalho. 

Contudo, Valadares (2002) expõe que, por mais que a área atraia profissionais 

desempregados, ela não é destino obrigatório para todos, até porque são poucas as 

pessoas que realmente planejam tornarem-se consultores; muitos entram no mercado 

por ter surgido uma oportunidade momentânea. Além disso, pode-se incluir também a 

reinserção de profissionais aposentados, experientes na área e que desejem ainda 

manter-se ativos em uma atividade laboral. 

Haja vista tais informações, Turner (1982, como citado em Quintella, 1994) nos 

apresenta uma hierarquia de objetivos de uma consultoria, sendo os cinco primeiros 

objetivos tradicionais e os três últimos adicionais: 1. Prover informação; 2. Dar a 

solução de um problema; 3. Fornecer diagnóstico capaz de redefinir problemática; 4. 

Recomendar ou prescrever; 5. Acompanhar a implementação; 6. Criar acordo, suporte, 

consenso e compromisso; 7. Facilitar a aprendizagem; 8. Melhorar a eficácia. 

Como uma possível consequência disso, Oliveira (2005) observa os consultores 

como responsáveis diretos (porém não únicos) pela constante atualização das teorias 

administrativas, muito por conta da contribuição quantitativa e qualitativa que o serviço 

presta. 

No tocante aos tipos de consultoria existentes, Schein (1972) apresenta-nos três. 

No tipo compra de serviços especializados, o cliente informa ao consultor qual 

problema deve ser solucionado, ainda que nem sempre a situação percebida pela 

empresa-cliente seja o real problema. No segundo tipo, médico-paciente, o consultor 

define os problemas da organização e indica possíveis soluções. No último tipo, 

processos, o mais comumente indicado, o consultor tem um papel de 

facilitador/mediador, em que as soluções são encontradas e implementadas em conjunto 

com a empresa-cliente. 

Além dos tipos de consultoria, a prática também é classificada de acordo com a 

forma de organização dos consultores. Para Holtz (1997) e Huber (2012), a empresas 

podem organizar-se da seguinte forma: autônomos ou independentes; agências de 

emprego que fornecem trabalhadores temporários (consultores associados) para a 

empresa contratante; grandes corporações, também com consultores associados; 

híbridas, fornecem profissionais e realizam projetos para a empresa-cliente. 

Apesar de Canback (1998) e Oliveira (2007) citarem o consultor como um 

agente externo à empresa, vale ressaltar que outros pesquisadores, dentre eles o próprio 
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Oliveira (2007), afirmam existir também o consultor interno. Consultor externo, para 

Oliveira (2007), é o profissional autônomo ou de uma empresa de consultoria, enquanto 

que consultor interno é um funcionário da empresa-cliente que realiza serviços para 

diversas áreas da organização, sendo, de acordo com Kurb (1986), mais apropriado para 

problemas políticos e de relações internas, podendo ser exemplificado na forma de um 

assessor interno no serviço público, que faz esse papel de consultor interno. 

Cada tipo de consultor possui suas vantagens e desvantagens. Grocco e 

Guttmann (2005) apontam como vantagens do consultor interno: alto grau de 

conhecimento dos fatores informais existentes na empresa; maior acesso a pessoas e 

grupos da organização; presença constante nos projetos e trabalhos em andamento. 

Também apresentam algumas desvantagens: risco de haver uma menor aceitação nos 

escalões hierárquicos superiores; experiência limitada, muitas vezes em função do 

tempo de trabalho na empresa; menor liberdade de ação. 

Quanto à consultoria externa, Grocco e Guttmann (2005) apresentam as 

seguintes vantagens: maior experiência e conhecimento diversificado; maior acesso a 

diferentes pessoas e níveis hierárquicos da empresa; maior imparcialidade e 

possibilidade de crítica. Por outro lado, algumas desvantagens são: menor acesso e 

liberdade em relação aos colaboradores; presença pré-programada; falta de visão do 

conjunto. 

Concordando com isso, Oliveira (2005) afirma que consultores externos não são 

indicados em assuntos que envolvem ativos financeiros da organização, pois trata-se de 

uma questão bastante particular, para a qual um agente externo não teria conhecimento 

suficiente para propor soluções eficazes. Oliveira (2007) afirma que, para melhor 

usufruir das vantagens de um serviço de consultoria, uma empresa pode ter um 

consultor interno trabalhando simultaneamente com um consultor externo. 

Independentemente do tipo de consultor (externo ou interno), Quintella (1994) 

afirma que, assim como psicólogos e orientadores em geral, os consultores precisam 

desenvolver um laço de confiança que seja capaz de gerar mudanças nos clientes. Tem-

se aqui uma palavra-chave no processo de consultoria: mudança. Para Leite, Carvalho, 

Oliveira e Rohm (2010), as necessidades de mudança nas organizações ampliam 

consideravelmente a importância de um trabalho de consultoria, pois o consultor deve 

ser, prioritariamente, um facilitador dos processos de mudança necessário para o melhor 

desempenho da empresa. Sendo assim, a mudança é uma das principais atribuições e 
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responsabilidades do consultor, pois tudo o que abarca a atuação dele envolve a 

transformação, seja processual, política ou comportamental. 

Oliveira (2007) cita que o diferencial de um consultor se encontra na maneira 

como ele consegue solucionar determinado problema da empresa-cliente, com respostas 

rápidas, estruturadas e inovadoras para o problema. Além disso, para conseguir resolver 

as demandas da empresa, Quintella (1994) recomenda que o consultor seja adaptável à 

cultura da empresa-cliente. 

Cabe aqui listar algumas qualidades básicas do perfil do consultor, que segundo 

Kuczmarski (s/d como citado em Quintella, 1994), são: poder de análise; habilidade de 

orientar, de levantar dados e de negociação; criatividade; conhecimento; capacidade de 

ouvir; espírito de equipe; comunicabilidade. Portanto, o estilo de atuação representa 

uma grande vantagem competitiva do consultor, resultante de características 

comportamentais, de habilidades e de conhecimento, bem como de sua ética (Oliveira, 

2007). 

Além das características acima mencionadas, Block (2004) cita os seguintes 

conhecimentos técnicos que são necessários para o consultor empresarial: conhecimento 

na área de especialidade; conhecimento em administração geral; ser pró-ativo; 

generalista; empreendedor; racional; visão de longo prazo; voltar-se às necessidades de 

mercado; ter conhecimento de política econômica internacional; habilidade para falar 

em público, dentre outros. 

Leite et al. (2010) também apresentam algumas características do consultor, 

dentre elas: observador atento e discreto; empático; bom pensador analítico; criativo; 

bom administrador do tempo e otimista. Além disso, Cruz e Andrade (2010), em uma 

pesquisa feita com consultores de Recursos Humanos, afirmam que a inteligência 

emocional é outra característica bastante encontrada nos profissionais. 

Para Valadares (2002), o bom profissional na consultoria é aquele que busca 

novas informações e tecnologias, que constantemente se desenvolve e que sabe 

trabalhar com imprevistos. Além disso, relacionar-se bem com as pessoas de todos os 

níveis hierárquicos da empresa é um ponto positivo, pois assim ele conseguirá a 

colaboração necessária para pôr em prática suas ideias. 

Junqueira (1999) ainda afirma que o consultor deve assegurar o sigilo do 

processo, expor à empresa suas possíveis dificuldades e limitações, considerar os 

aspectos referentes à cultura e às políticas dessa organização e transferir-lhe os 

conhecimentos necessários para a implementação de mudanças. Favorável a essa ideia, 
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Valadares (2002) alega que consultores, além de atuar como professores, instruindo e 

facilitando os trabalhos de grupo, também devem ajudar as empresas a se 

transformarem em organizações de aprendizagem. 

Kotler, Hayes e Bloom (2002) também apresentam características do serviço dos 

consultores, afirmando que eles devem possuir recursos e custos adequados, experiência 

comprovada, adequação cultural, conhecimentos atuais e técnicos que atendam às 

necessidades do cliente. 

Ainda dentro do perfil do consultor, alguns pesquisadores (Mocsányi, 1997; 

Oliveira, 2007) afirmam que tanto o jovem recém-formado como o executivo 

aposentado podem ter um bom perfil para consultoria, desde que em ambos existam o 

estilo empreendedor e o conhecimento. Contudo, uma pesquisa feita por Kilimnik e 

Sant’Anna (2008) comprovou que a maior quantidade de profissionais se encontra em 

uma faixa etária acima dos 45 anos (44,8%). Consultores até 30 anos ainda são escassos 

(apenas 3,7%). 

Além de comentar sobre o perfil do consultor, Quintella (1994) nos apresenta 

um quadro com seus papéis, bem como suas referidas funções: 

 
Tabela 2: Papéis e funções do consultor: 

Papéis Funções 

1. Refletor 1. Levantar questões e dar feedback 

2. Especialista em processo 2. Observar processos e aperfeiçoá-los 

3. Descobridor de fatos 3. Coletar dados e estimular pensamentos 

4. Identificador de alternativas 
4. Encontrar soluções e recursos alternativos e 

auxiliar na avaliação de consequências 

5. Colaborador na resolução de problemas 5. Analisar alternativas e participar de decisões 

6. Treinador/educador 
6. Treinar, educar o cliente e projetar experiências 

de aprendizagem 

7. Especialista técnico 

7. Prover informações e questões para política ou 

prática de decisões em áreas de conhecimento 

substantivo. 

8. Advogado do cliente 
8. Propor diretrizes, influenciar, persuadir, dirigir 

processos de solução de problemas 

Fonte: Quintella, (1994). 
 

Oliveira (2007) acrescenta que um fator muito importante é o consultor saber 

enxergar as lacunas do modelo administrativo da empresa e ocupar esses espaços com 

adequadas metodologias e técnicas, devendo também saber enxergar oportunidades 

onde os outros vêem problemas. Inclusive, Quintella (1994) afirma que um dos pontos 

críticos para a obtenção de bons resultados na consultoria é o conhecimento 

tecnocientífico. 
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Neste ponto, faz-se importante citar algumas técnicas utilizadas no levantamento 

de dados para a ação do consultor: entrevistas para obter maiores esclarecimentos; 

questionários para amostragens mais amplas e quantitativas; anotações; reuniões para 

sensibilização dos participantes, obtenção de sugestões e tomada de decisões; trabalhos 

de grupo para resolução de problemas e observação (Quintella, 1994). Também são 

utilizadas pesquisas de opinião e de clima para verificar as expectativas dos membros da 

empresa (Leite et al., 2010). 

As responsabilidades do consultor e da empresa-cliente, para Oliveira (2007), 

são basicamente duas: o desenvolvimento de um projeto de consultoria, onde o 

consultor é o responsável direto pela sua produção, baseando-se em metodologias e 

técnicas, e a implementação de um projeto de consultoria, onde o executivo da empresa-

cliente é o responsável pelos resultados apresentados, pois é ele quem tem a autonomia 

para pô-lo em prática, tendo o consultor a responsabilidade pela idealização, 

estruturação e desenvolvimento do mesmo. 

Helou (2008) compactua com essa ideia, afirmando que não compete ao 

consultor a autoridade direta para tomada de decisões acerca de mudanças e 

implementações. Seu serviço preza pela qualidade, conhecimento profissional e 

habilidades relevantes para a solução de determinado problema organizacional. Em 

complemento, Mocsányi (1997) cita como responsabilidade do consultor a convocação, 

informação e treinamento das pessoas envolvidas na implementação do plano proposto 

e aprovado pela diretoria da organização. 

No tocante ao projeto de consultoria, Leite et al. (2010) dividem-no em três 

fases: levantamento (onde se conhecerá todas as áreas envolvidas e atividades 

desenvolvidas); diagnóstico e desenvolvimento (fase em que se formulará um 

diagnóstico e as estratégias de desenvolvimento do projeto); e implantação e 

implementação (pôr em prática o projeto), enquanto que Oliveira (2007) é mais sucinto 

e divide o projeto em apenas duas fases: caracterização (onde se encontra a 

identificação do problema-alvo, a definição dos objetivos e parâmetros e a combinação 

dos recursos necessários) e a execução (onde supervisiona-se a equipe de trabalho, 

acompanha-se suas atividades e faz-se a avaliação final dos trabalhos executados). 

Já com relação ao processo de consultoria, Leite et al. (2010) afirmam que o 

mesmo apresenta cinco fases: demonstração de gap (partir da situação atual para depois 

ver como mudá-la); identificação de causas (pesquisando-as em várias categorias, como 

recursos físicos, humanos, processos, dentre outros); seleção de intervenções (quais as 
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adequadas para resolver o caso); gestão da mudança (a ação propriamente dita) e 

avaliação (através de relatórios periódicos e feedbacks), enquanto que Oliveira (2007) 

dessa vez estende-se mais, dividindo o que ele chama de intervenção do consultor em 

sete etapas: identificação da situação; entrada (quando se elabora o contrato de 

trabalho); auditoria de posição (momento em que se realizam entrevistas e 

levantamentos); planejamento (quando se definem as estratégias para desenvolver e 

operacionalizar o serviço); ação (onde operacionaliza-se o plano de trabalho); 

acompanhamento e avaliação (controle dos resultados) e conclusão (desligamento do 

processo). 

Relacionado à ética do profissional, Leite et al. (2010) mencionam que aceitar 

apenas trabalhos que tenha competência e meios de realizar, estabelecer junto ao cliente 

expectativas realistas quanto a benefícios, prazos e resultados dos serviços, manter as 

informações sigilosamente e não impor suas próprias convicções ao cliente são alguns 

dos preceitos relacionados ao tópico. Portanto, para ganhar a confiança e respeito do 

cliente, o consultor deve aprender os problemas e conhecer a realidade do negócio do 

cliente, utilizar ferramentas validadas, evitar chegar com uma solução pronta e ser 

proativo em sugestões. Além disso, a seriedade e a determinação no alcance do 

resultado eficaz devem estar presentes no decorrer do processo de consultoria e nas 

interações cliente/consultor (Oliveira, 2007). 

De acordo com Oliveira (2007), a experiência profissional para atuar como 

consultor pode estar baseada em um tripé: sustentação conceitual, experiência com foco 

de atuação e publicações com apresentações (artigos, livros, palestras, etc.). Em 

consonância, Quintella (1994) cita que as atividades vitais para o consultor são: 

participação regular em cursos e seminários; uso de sistemas de informação científicos e 

tecnológicos; participação ativa em sociedades profissionais; presença em congressos, 

dentre outros. 

Para Oliveira (2007), os serviços de consultoria devem ter algumas 

características, como: importância (ser valorizado pelo segmento escolhido); diferencial 

(ser reconhecido dentre os outros serviços ofertados no segmento de mercado); 

comunicabilidade (ser expresso de modo simples e efetivo); originalidade (que não pode 

ser facilmente copiado por outros consultores); acessibilidade (estar dentro das 

expectativas de preço) e lucratividade (a empresa-cliente terá valor agregado e lucros 

adicionais ao adotar serviços oferecidos pelo consultor), buscando, de acordo com 
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Valadares (2002), capacitar o próprio cliente, no sentido de criar condições para que ele 

se torne independente e autônomo. 

Ligado a isso, Oliveira (2005) alerta para a seguinte situação: se uma empresa 

busca serviços de consultores externos para resolver algum problema, isso se dá pelo 

fato da própria empresa não ser capaz de realizar determinada tarefa sozinha. Pensando 

por esse lado, seria fácil imaginar a empresa enquanto vulnerável e dependente do 

consultor externo. Porém, o grande número de empresas de consultorias existentes e sua 

ampla concorrência são fatores que contrabalanceiam esta situação, dando a empresa-

cliente certo poder de barganha. 

Além disso, Oliveira (2007) afirma que, para que o trabalho de consultoria tenha 

qualidade, este deve ser interligado com os outros sistemas e atividades da empresa, 

sendo primordial para o consultor uma abordagem generalista, mesmo que este seja um 

especialista, ou seja, um modelo de consultoria deve garantir a inclusão de todos os 

fatores e pessoas que são essenciais ao seu sucesso, além também de contemplar 

objetivos e prazos alcançáveis, até porque as causas de um determinado problema não 

se encontram apenas em uma área, englobando vários aspectos, como o conhecimento, 

motivação, estrutura, etc. 

Outra característica relacionada ao processo de consultoria refere-se aos clientes 

que procuram tais serviços. Valadares (2002) afirma que muito por causa do alto custo, 

raramente micro e pequenas empresas contratam tais serviços. Portanto, para suprir essa 

demanda mercadológica, consultores vendem projetos às instituições que auxiliam esse 

nicho de mercado, como o SEBRAE, SENAI e o SENAC. As médias empresas, de 

acordo com Mocsányi (1997), não contratam os serviços com a mesma frequência que 

as grandes empresas o fazem, porém, aquelas que fazem parte de associações 

empresariais contam com treinamentos específicos periódicos realizados por 

profissionais consultores. 

Ainda que seja para uma empresa de grande porte, contratar um serviço de 

consultoria externa não é algo de baixo custo para a organização. Além disso, como 

Oliveira (2005) ressalta, a profundidade do conhecimento sobre a empresa-cliente por 

parte do consultor externo é inferior ao conhecimento que os próprios gestores dela 

possuem. Pensando nisso, alguns autores discutem o porquê da contratação desse 

serviço. Quintella (1994) aponta algumas necessidades que justificam a contratação, 

dentre elas: de qualificação, de um ponto de vista imparcial, de aprendizagem e 

desenvolvimento. Ainda sobre este aspecto, o referido autor afirma que pesquisas 
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constataram que, atualmente, as empresas não utilizam mais a consultoria apenas para 

resolver problemas. Suas ações são basicamente: corretiva, preventiva, progressiva 

(aperfeiçoamento) ou criativa. 

Bower (1982 como citado em Canback, 1998) aponta algumas razões que 

justificam a contratação de um serviço de consultoria, dentre elas: ter à disposição 

profissionais capacitados com competências que não estão disponíveis na empresa; 

experiência variada advinda de outros serviços prestados; profissionais com tempo 

disponível para estudar o problema em foco; profissionais que possuem habilidade para 

gerar ações dentro da empresa a partir de suas recomendações. Greiner e Meztger (1983 

como citado em Canback, 1998) identificam outras, como: complementação das 

habilidades dos gestores clientes; apresentação de ideias novas, abordagens modernas e 

habilidades técnicas pouco encontradas. 

Outro ponto de vista sobre o assunto é apresentado por Oliveira (2007). Para o 

referido autor, as principais causas de contratação de uma consultoria podem estar 

relacionadas ao auxílio profissional especializado por um determinado período de 

tempo, à sustentação e parceria para a adoção de medidas drásticas necessárias para a 

sobrevivência da empresa-cliente, à preparação para a busca de novas oportunidades de 

negócios e/ou à estruturação das informações essenciais para a otimização do processo 

decisório dos executivos da empresa. 

Já Oliveira (2005), em sua pesquisa com executivos de variadas empresas, 

observou que entre os maiores motivos para contratação do consultor estão os seguintes: 

manter-se em igualdade com os concorrentes; acompanhar as tendências de mercado; 

recorrer a uma voz imparcial para legitimar uma tomada de decisão, dentre outros. Com 

relação aos motivos de recontratação do serviço, estão: reputação da empresa no 

mercado (sucesso em trabalhos anteriores); preço dos serviços; conhecimento dos 

consultores; agregação de valor na solução do problema, entre outros. Já os motivos que 

levam uma empresa à não-contratação do serviço são os seguintes: casos anteriores de 

fracasso; preferência por gerar o conhecimento internamente; resistência à mudança; 

falta de conhecimento de empresas que possam auxiliar com o problema; não considera 

o serviço uma prioridade ou escassez de recursos para tal finalidade. 

Oliveira (2007) ressalta que a identificação da necessidade de consultoria parte 

da empresa-cliente e não da empresa de consultoria. Porém, se for o caso, o consultor 

pode auxiliar a empresa-cliente e identificar alguns problemas que, para Mello (1978), 
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podem ser de ordem administrativa, econômica, financeira, técnica, mercadológica e 

comportamental. 

Jay (s/d como citado em Quintella, 1994) aponta algumas falhas que o 

contratante pode cometer no ato da contratação de uma consultoria, dentre elas: não 

identificar necessidades e requisitos; apresentar inconstância nas decisões e nos 

objetivos; não enfrentar objetiva e abertamente críticas e preocupações; não reconhecer 

a responsabilidade da influência da consultoria. 

Além disso, podem ocorrer também problemas no relacionamento 

cliente/consultor, como os seguintes: o tipo de negócio do cliente ser contrário aos 

valores do consultor; o cliente buscar os propósitos do consultor, mas por meios 

desviantes; o cliente buscar resultados quantificáveis em curto prazo, enquanto que o 

consultor possui uma orientação de resultados qualitativos e de longo prazo, dentre 

outros (Valadares, 2002).  

O consultor não está na empresa para tomar informações, poder ou tornar 

público os problemas da organização. Está como recurso de inteligência, restando ao 

gestor saber como utilizá-lo, estando disposto a interagir aberta e produtivamente (Leite 

et al., 2010). 

No tocante às falhas que podem surgir por parte do consultor, Jay (s/d como 

citado em Quintella, 1994) cita as seguintes: recorrer a soluções pré-fabricadas; usar um 

consultor de alto nível para venda do projeto e utilizar consultores inexperientes na 

execução; comprometer-se a realizar projetos em demasia; criticar pessoas dentro do 

ambiente de trabalho e usar o nome do cliente sem permissão. 

Como exemplo, Valadares (2002) cita que é até comum o cliente esperar que o 

consultor diga o que ele deve fazer. Porém, como o consultor não possui soluções pré-

fabricadas para os problemas organizacionais, o cliente tende a achar o consultor 

incompetente. Como resultado, o profissional de consultoria pode cair numa armadilha 

de buscar soluções rápidas e fáceis, de curto prazo, o que costuma ser perigoso, pois 

pode comprometer o desenvolvimento da organização a longo prazo. 

Similarmente, Bonantini, Quiroga, Mandolesi e Cattaneo (2011) afirmam que a 

consultoria não é um oráculo que tem o poder de intervir em qualquer questão 

problemática que a organização possa ter, pois o consultor possui uma expertise, 

devendo trabalhar sobre os problemas que ela permite abordar, não fornecendo 

soluções, mas envolvendo os participantes da organização na construção de ferramentas 

para encontrar as soluções. O consultor é um técnico que segue o caminho da demanda 
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da empresa através de uma análise e diagnóstico como ferramentas de trabalho na 

intervenção. 

Por fim, em consonância com o que foi dito acima, faz-se interessante comentar 

o que não é consultoria. Para Kurb (1986), consultoria certamente não é uma solução 

milagrosa para os problemas que até então ninguém conseguiu resolver. Ela não se 

encaixa no ambiente onde existe passividade gerencial ou funcional. Pode-se apontar, 

portanto, que o consultor não pode ser confundido com uma terceirização de serviços, 

mas deve ser comparado a uma função educativa e estratégica de gestão (Leite et al., 

2010). 

 

2.2 Consultoria em Gestão de Pessoas 

 

A área de Gestão de Pessoas vem evoluindo à medida que a Administração e o 

cenário mundial atualizam-se. De acordo com Chiavenato (2010), desde o período da 

Revolução Industrial aos dias atuais podem-se visualizar três grandes eras 

organizacionais: Industrialização Clássica, quando ocorreu a intensificação da 

produção; Industrialização Neoclássica, período de forte amplitude das transações 

comerciais (de locais para regionais e até internacionais) e; Era da Informação, 

momento em que vivemos, no qual as principais características são a velocidade de 

informações retidas pelas empresas, bem como a importância dada ao conhecimento. De 

acordo com Goulart (2014), a necessidade de tornar as pessoas produtivas, oferecendo o 

melhor de si para o rendimento do trabalho, levou as organizações a investirem numa 

área técnico-científica. 

Dessa forma, a área que atualmente conhecemos como Gestão de Pessoas 

assumiu diferentes posições nesses contextos. Na fase da Industrialização Clássica, a 

área recebia o nome de Relações Industriais, possuindo departamentos que 

simplesmente cumpriam exigências legais e burocráticas. Na fase Neoclássica, além das 

tarefas já realizadas, a área agora chamada de Recursos Humanos, desenvolvia funções 

operacionais e táticas, como recrutamento, seleção, treinamento, avaliação, dentre 

outras atividades (Chiavenato, 2010). 

Finalmente, na Era da Informação, a área passou a se chamar Gestão de Pessoas, 

para a qual as técnicas de trabalho procuram abarcar os trabalhadores, ganhando espaço 

uma tendência de valorização do ser humano, um conjunto organizado de práticas, 

políticas e processos de gestão, ou seja, uma nova designação para as ações relacionadas 
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ao gerenciamento da competência dos funcionários nesta era em que a informação e o 

conhecimento são importantes (Goulart, 2014). 

As pessoas se tornaram agentes ativos, considerados parceiros da empresa que 

ajudam a administrar recursos organizacionais. As práticas mais burocráticas da área 

são transferidas para terceirizadas, ficando as equipes de Gestão de Pessoas focadas em 

uma consultoria interna, assumindo atividades estratégicas mais globais, como: 

participação no planejamento organizacional; análise do mercado de Gestão de Pessoas; 

desenvolvimento de equipes de trabalho; avaliação de desempenho; programas de 

qualificação profissional, qualidade de vida, segurança no trabalho e integração com a 

comunidade, dentre outras funções (Chiavenato, 2010; Goulart, 2014). 

Focando a consultoria na área de Gestão de Pessoas, Leite et al. (2010) 

asseguram que tal ramo se desenvolveu nas organizações à medida em que a área de 

Recursos Humanos deixou de ser técnico-burocrática e tornou-se humana e 

desenvolvimentista, atuando efetivamente no Recrutamento, Seleção, Treinamento, 

Desenho de Cargos e Salários, entre outros. 

Além destes aspectos, a evolução tecnológica e a ênfase na qualidade também 

contribuíram para que as atividades de consultoria na área fossem percebidas como 

ações estratégias, possibilitando à Gestão de Pessoas melhoria e desenvolvimento 

organizacional (Leite et al., 2010). 

Postos esses argumentos, Bastos, Morais, Santos e Faria (2005) julgam que há 

uma inserção cada vez maior do psicólogo organizacional e do trabalho em níveis mais 

estratégicos na empresa, ampliando os vínculos com profissionais e equipes de trabalho, 

inclusive exercendo papéis de consultores e assessores, no intuito de lidar com as 

mudanças que transcorrem atualmente nas organizações. 

Contudo, apesar da maior inserção em níveis estratégicos, percebe-se ainda uma 

falha no processo de formação desse psicólogo, que ainda padece de um viés clínico, 

buscando levar tais moldes para as empresas, além de uma profunda inspiração em 

técnicas relacionadas à autoajuda, fugindo do padrão científico no qual sua prática deve 

se embasar. 

Leite et al. (2010, p. 24-25) afirmam que tal modalidade “não é apenas uma 

técnica, uma atividade, um cargo ou função, mas um novo recurso que contribui para a 

melhoria da qualidade de vida e de trabalho da equipe de empregados de uma 

organização”. 
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Zapata, Rivillas e Cardona (2010) percebem que a consultoria na área de gestão 

humana pode colaborar na definição do perfil estratégico empresarial direcionado à 

inovação, servindo também de apoio para rever, orientar e implementar cada processo 

da área de acordo com a estratégia adotada. 

Assim como a consultoria empresarial, a consultoria em Gestão de Pessoas 

também apresenta a modalidade interna (composta por profissionais da própria 

empresa) e externa (consultoria de profissionais que não fazem parte do quadro de 

colaboradores da empresa). 

 

2.2.1 Consultoria Interna em Gestão de Pessoas 

 

Alguns autores (Daldon, s/d; Girardi, Lapolli & Tosta, 2009; Mancia, 2010; 

Silva, 2013) afirmam que a consultoria interna na área é uma tendência surgida nos 

Estados Unidos que vem crescendo atualmente nas organizações que buscam 

conhecimento e inovação, prova disso é a oferta crescente de cursos de formação de 

consultores internos, bem como publicações de artigos sobre o modelo, muitos deles 

apresentados em congressos e encontros de RH em que o assunto é tratado sob a égide 

de melhores práticas empresarias. Porém, ainda assim, o quantitativo de empresas que a 

utilizam é pequeno. 

No Brasil, o emprego da consultoria interna em Gestão de Pessoas está 

relacionado às transformações que ocorreram devido ao período pós-globalização da 

década de 90, quando as empresas começaram a buscar formas inovadoras para agregar 

valor aos negócios, procurando aproximar-se dos colaboradores, estimulando-os a 

conhecer a cultura organizacional e a participar da construção da estratégia (Leite et al., 

2010; Mancia, 2010; Orlickas, 2012; Silva, 2013). 

A implantação de um processo de consultoria interna de Gestão de Pessoas 

possui como uma das principais finalidades a descentralização das informações da 

empresa, facilitando a comunicação. Também oferece ao cliente interno um melhor 

atendimento com orientação e apoio constantes, conseguindo detectar seus interesses e 

necessidades, desenvolvendo estratégias globais e aprimorando os produtos oferecidos 

aos recursos humanos (Menezes, Ecard & Andrade, s/d). 

Em consonância com o acima citado, a consultoria interna prestada pelo RH 

facilita a manutenção da flexibilidade organizacional, pesquisando novos modelos que 

otimizem a articulação dos recursos da empresa, preparando-a para mudar ou se adaptar 
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aos novos desafios do ambiente (Câmara, Guerra & Rodrigues, 1997 como citado em 

Girardi et al., 2009). 

No tocante à conceituação, Girardi et al. (2009) alegam que por mais que haja 

certa discordância entre as concepções encontradas na literatura, pode-se notar uma 

convergência na concepção da atividade enquanto parceria entre a organização e um 

profissional (um agente facilitador) que está apto a orientar, gerar mudanças e 

desenvolver soluções que agreguem valor à organização. 

A consultoria interna é conceituada de uma forma mais abrangente por Orlickas 

(2012), que a define como uma prestação de serviço oferecida por um colaborador 

interno à empresa, qualificado e especialista em uma área de conhecimento, que tem o 

propósito de levantar as necessidades organizacionais, indicando soluções, 

recomendando ações e, se possível, ajudando na implantação (pois aquele que tem o 

direito de implantar o projeto é apenas o cliente), e acompanhando-as. 

É uma atividade meio que oferece um suporte às atividades fins, envolvendo 

mudança, conhecimento técnico, pesquisa e desenvolvimento, auxiliando a empresa-

cliente a entender e agir sobre as situações que ocorrem no ambiente de trabalho. Além 

disso, busca facilitar a comunicação organizacional e antecipar tendências, sempre 

alinhadas às estratégias empresariais (Orlickas, 2012). 

Contudo, outros autores também possuem suas conceituações: França (2007) 

caracteriza-a como uma função dos Recursos Humanos onde são realizadas atividades 

de apoio, orientação e supervisão para as demandas da organização. Gil (2001) 

conceitua a consultoria interna como uma prestação de serviços focada na identificação 

e exame de problemas que estão relacionados à política, organização e métodos na área 

de Gestão de Pessoas, recomendando ações preventivas e corretivas. Já para Leite et al. 

(2010), refere-se a uma intervenção planejada na organização e nos seus processos de 

mudança, afetando diretamente as pessoas e grupos, agregando valor à organização, por 

se tratar de um agente interno conhecedor da empresa e de suas demandas, contribuindo 

de modo estratégico no processo produtivo eficaz da empresa (Girardi et al. 2009). 

De acordo com Mancia (2010), os benefícios que o modelo de consultoria 

interna traz para as organizações são inúmeros, abrangendo desde a redução de custos 

em projetos realizados internamente, até soluções de problemas adequados à realidade 

vivida, respostas mais rápidas a problemas de caráter emergencial, possibilidade de 

monitoração da implementação de um projeto e conhecimento e familiaridade com as 

estruturas e funcionamento da empresa, seja no aspecto formal ou informal. 
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Como informado, tal atividade é feita por um profissional que já faz parte da 

empresa, porém, como diz Menezes et al. (s/d), até então, esse profissional ocupava 

cargos como analista de recursos humanos, supervisor de seleção/treinamento ou 

gerência de recursos humanos, aplicando testes psicológicos, conduzindo entrevistas, 

fazendo levantamento se diagnósticos de treinamento, ministrando cursos, dentre outras 

ações que apresentavam uma atuação especializada. 

Contudo, ao tornar-se consultor interno, esse profissional amplia a sua atuação, 

tornando-se multifuncional, exercendo atividades como: adaptar os produtos de RH às 

necessidades dos colaboradores; propor soluções para eventuais conflitos; estabelecer 

metas de RH para a área; planejar carreira e benefícios oferecidos e identificar 

necessidades de treinamento, atividades essas compartilhadas com o cliente (Menezes et 

al., s/d). 

Em complemento, Orlickas (2012) assegura que o consultor interno atua de 

forma diferenciada quando sua ação volta-se para a orientação sobre como conduzir 

todos os processos de RH. Ele instrui o cliente no tocante às técnicas de entrevistas, 

formas de elaborar diagnósticos de treinamento, maneiras como admitir, formas mais 

adequadas de ministrar cursos. 

Com relação aos tipos de consultorias internas existentes na área, Eltz e Veit 

(1999) identificam dois: consultoria vital, que objetiva modificar aspectos abrangentes e 

de importância estratégica, e a consultoria focal, que tem o intuito de corrigir 

ocorrências específicas de caráter aparente e pouco profundo, consideradas importantes 

pelo cliente, mas não vitais. Para Block (2004), o objetivo final da consultoria interna 

pode ser: objetivos de negócio, objetivos de aprendizagem e/ou objetivos de 

desenvolvimento organizacional. 

Independentemente do tipo de consultoria, Orlickas (2012) apresenta alguns 

pontos que são fundamentais para a implantação de uma consultoria interna em Gestão 

de Pessoas, dentre eles: 

- Conscientização dos colaboradores: precisam receber as informações referentes 

à necessidade, objetivo e consequências do processo de implantação da consultoria 

interna, seja por meio de workshops (treinamentos) ou seminários; 

- Aplicação da técnica do Job Rotation: consiste na rotatividade do consultor por 

vários departamentos da organização, no intuito de conhecê-las, ampliando seu 

conhecimento sobre a empresa como um todo; 
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- Definição do papel do consultor interno: como sabe-se, o consultor interno é 

um profissional que já pertencia à empresa, agora exercendo uma nova função. 

Portanto, no intuito de evitar possíveis distorções no futuro, deve ficar claro que sua 

função enquanto consultor é de assessoramento estratégico aos clientes internos, 

colaborando e acompanhando a solução de problemas e as tendências da área, 

assessorando as áreas no levantamento de necessidades de treinamento, colaborando na 

identificação de novos talentos, oferecendo suporte na execução de programas 

específicos de cargos, salários, benefícios, buscando ouvir os colaboradores em suas 

necessidades, dentre outras funções; 

- Revisões e Avaliações: corrige e aperfeiçoa o processo, adequando as 

organizações nas novas situações vividas. 

Além disso, Oliveira (2007) argumenta que a interação do consultor interno de 

Gestão de Pessoas com a organização deve ser bastante sólida e muito bem planejada, 

sustentada na confiança e nas informações fiéis para que o trabalho se desenvolva 

eficazmente. Deve o consultor também atuar como um agente de desenvolvimento 

organizacional, desenvolvendo comportamentos, atitudes e processos que possibilitem 

uma mudança planejada, visando uma melhor adequação ao mercado, à tecnologia e ao 

ritmo de mudanças do ambiente organizacional. 

Menezes et al. (s/d), pactuando com tais pontos, inclui que todo esse processo 

envolve a possível administração da resistência à mudança, sendo este um grande 

desafio a ser vencido para o sucesso da implantação de consultoria interna de Gestão de 

Pessoas, no qual a própria organização deve colaborar permanecendo aberta às 

mudanças, o que facilita a atuação dos consultores internos. 

Outras questões que sobressaem para os consultores internos de Gestão de 

Pessoas (Orlickas, 2012) são as seguintes: ataque ao trabalho dos consultores sob a 

alegação de não terem alcançado os resultados propostos; pressão por soluções 

imediatistas; falta de uma postura firme do cliente; prolixidade no fornecimento de 

informações; alegação de que outras organizações já tentaram projetos similares que 

não deram certo; monitoramento de focos de insatisfação, dentre outros. 

Ainda, o consultor deve considerar também outros aspectos fundamentais, como 

a cultura de cada indivíduo, sua experiência profissional e histórico organizacional, 

como fatores que podem ser determinantes ao tipo e ritmo das mudanças programadas 

(Leite et al., 2010). 



56 
 

Além disso, o consultor interno está envolvido diretamente com o projeto a ser 

implantado, pois enquanto funcionário da empresa, possui metas a atingir e também 

pode enfrentar resistências, pois embora não seja o responsável pela implementação do 

projeto, deverá fazer o acompanhamento direto do mesmo (Silva, 2013). 

Pensando nesses e em outros pontos, alguns autores abordam quais 

competências um consultor interno em Gestão de Pessoas necessita ter. Tais aspectos 

estão relatados no seguinte quadro comparativo: 

 

Tabela 3: Quadro Comparativo sobre Competências do Consultor Interno: 

Autores Competências do Consultor Interno 

Orlickas (2012) 

- Atuação multidisciplinar: atuação diversificada e visão generalista; 

- Facilitador da mudança interna; 

- Comprometimento em relação aos resultados da empresa; 

- Manter-se atualizado aos acontecimentos mundiais e às mudanças das situações 

internas ou externas à empresa; 

- Demonstrar isenção e racionalidade: analisar o contexto de forma neutra; 

- Negociador; 

- Enfatizar as pessoas: vê-las enquanto maior ativo das empresas, abrindo espaço para 

o desenvolvimento profissional e pessoal; 

- Disposto a assumir riscos: administrando possíveis fracassos e aprendendo a lidar 

com a frustração; 

- Pensar de forma estratégica; 

- Facilidade em dialogar e se relacionar; 

- Administrar as resistências: buscar minimizar reações defensivas; 

- Reconhecer suas próprias limitações. 

Kurb (1986) 

- Promover a integração; 

- Resolver problemas de um cliente; 

- Realizar um diagnóstico que pode gerar a redefinição do problema; 

- Fazer recomendações baseadas no diagnóstico; 

- Prover assistência na implementação das recomendações; 

- Conseguir consenso e comprometimento em torno da ação corretiva; 

- Facilitar a aprendizagem do cliente, ensinando-o como resolver problemas 

semelhantes no futuro; 

- Promover de forma permanente a efetividade organizacional. 

Daldon (s/d) 

- Conhecimento técnico, 

- Bom relacionamento interpessoal com seus clientes e envolvidos, 

- Habilidade em consultoria de uma forma mais ampla. 

- Necessidade de dar atenção tanto ao problema técnico-administrativo quanto aos 

relacionamentos. 

Block (2004) 

- Habilidade técnica, envolvendo especialização em determinada área; 

- Habilidade interpessoal, tratando da comunicação e relacionamento; 

- Habilidade de consultoria, situada na competência, cumprimento e execução de 

todas as fases do projeto de Consultoria. 

 

Exposto isso, vale ressaltar a diferença que há entre os papéis do consultor 

interno da área de Gestão de Pessoas e o próprio gestor de pessoas: 
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Figura 3: Diferença entre Consultor Interno e Gestor de Pessoas 

Fonte: Silva (2013) 

 

Desta forma, Daldon (s/d) alega que o consultor interno de Gestão de Pessoas 

deixa de ser apenas um especialista em algumas atividades (como recrutamento e 

seleção ou treinamento) e passa a acompanhar os resultados gerais da empresa como um 

todo, estando ao lado das equipes e gestores, acompanhando os processos em busca dos 

objetivos empresariais, sendo um facilitador da cultura organizacional, desenvolvendo, 

influenciando e assessorando seu cliente. 

Em suma, o perfil do consultor interno de Gestão de Pessoas é caracterizado por 

uma percepção abrangente de administração e de mercado, tendo visão generalista ou 

especialista, a depender do foco e do nível de intervenção, envolvendo pensamento 

estratégico, habilidades de negociação, liderança e educação. Sua ênfase recai sobre as 

pessoas, atuando com racionalidade e isenção, disciplina, criatividade, perseverança, 

habilidade para assumir riscos e enfrentar resistências, além de comprometimento com 

os resultados e comportamento ético (Mocsányi, 1997; Eltz & Veit, 1999; Junqueira, 

1999; Oliveira, 2007; Leite et al., 2010; Orlickas, 2012). 

Outro aspecto bastante importante que deve ser relatado versa sobre a relação 

entre consultor e cliente. Para Menezes et al. (s/d) é imprescindível que no começo 

dessa relação seja estabelecido com clareza o que será entregue como resultado, bem 

como sanadas as dúvidas que possam haver, para assim eliminar possíveis expectativas 

irreais de ambas as partes, mantendo-se um diálogo aberto e transparente entre os 

envolvidos. 

Ou seja, ainda para Menezes et al. (s/d), cabe ao consultor apresentar com 

antecedência as ações e resultados esperados, e cabe à empresa assessorar o 

fornecimento de todas as condições para a sua realização, além da avaliação e 

verificação da coerência entre o planejamento realizado e as ações propostas e 
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implementadas (Girardi et al., 2009), posicionamento este que deve ocorrer durante toda 

a realização do projeto, para que o consultor obtenha informações frequentes e 

atualizadas, podendo assim assegurar o alcance dos objetivos da consultoria (Leite et 

al., 2010). 

Concluindo, Johri et al. (1998) ressaltam que a consultoria interna proporciona 

mudanças na organização, solucionando possíveis problemas nos setores sem a 

necessidade de criação de assessorias ou a contratação de serviços externos, como uma 

consultoria externa. O consultor interno, em determinados momentos, será um 

especialista no intuito de solucionar e recomendar com base no seu conhecimento 

técnico; em outras situações, atuará como um facilitador, contribuindo para que o 

cliente resolva seus próprios problemas, auxiliando a diagnosticá-los e solucioná-los 

(Daldon, s/d). 

 

2.2.2 Consultoria Externa em Gestão de Pessoas 

 

Na consultoria externa, da mesma forma que na consultoria interna, o trabalho 

do consultor consiste em dar apoio a indivíduos ou empresas, sendo o profissional 

consultor aquele que tem influência sobre um cliente, um grupo ou uma organização-

cliente, mas não tem poder direto para realizar mudanças ou implementar programas 

(Oliveira, 2007; Silva, 2013). Contudo, faz-se importante deixar claro a diferença que 

há entre as duas modalidades: 

 

 
Figura 4: Diferença entre Consultor Externo e Consultor Interno. 

Fonte: Silva (2013). 
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Além dessas diferenças, Goulart e Marques (s/d) apresentam outras 

características que, na concepção deles, divergem entre as duas modalidades. De acordo 

com tais autores, enquanto a consultoria interna pode ser utilizada em trabalhos que 

envolvem as relações entre os grupos, com um enfoque na parte técnica e 

comportamental, a consultoria externa pode ser utilizada quando se objetiva trabalhar 

com a alta gestão da empresa, bem como com as atividades que a organização não 

domina, precisando assim de um apoio para melhor gerir. 

Enquanto a consultoria interna tem como definição uma atividade meio, que se 

orienta para subsidiar as atividades fins, a consultoria externa tem como atividade meio 

os projetos que a empresa não consegue dominar, como processos de recrutamento, 

planejamento estratégico, dentre outros. Portanto, há a possibilidade de se trabalhar com 

os dois tipos de consultoria concomitantemente, com as mesmas fazendo um trabalho 

em conjunto de forma a atingir os objetivos com maior eficiência e eficácia (Goulart & 

Marques, s/d; Orlickas, 2012). 

Com relação ao critério de escolha entre uma ou outra modalidade de 

consultoria, Schneider e Poli (s/d) acreditam que pode-se ter tanto um consultor interno 

quanto externo, o que definirá isso é a estrutura da organização e a necessidade pela 

qual ela está passando no determinado momento em que decide-se pela busca desse 

serviço. Pelo fato de algumas empresas não conhecerem o papel de recursos humanos, 

elas podem iniciar os trabalhos com uma consultoria externa para entender esta 

necessidade e apropriar-se dos valores, para então contratar um consultor interno que 

dará permanência a estas atividades. Pode ocorrer também a situação inversa: uma 

empresa pode iniciar com um consultor interno e perceber que há a necessidade de 

implementação de novas ferramentas, estratégia e competitividade no negócio, devendo 

assim contratar um consultor externo. 

Frequentemente, as empresas recorrem a consultores externos de Gestão de 

Pessoas quando ainda não possuem uma estrutura sólida de consultores internos ou não 

têm um quadro capacitado de consultores internos, recorrendo ao externo para 

complementar o seu conhecimento. Há ainda aquelas que recorrem a consultores 

externos mesmo tendo um quadro significativo de consultores internos, fazendo isso por 

ter o consultor externo como um prestador de serviço que faz parte de sua cultura 

(Mancia, 2010). 

Entretanto, percebe-se que, independentemente do tipo de consultoria utilizada 

(interna ou externa), um fator primordial é a interação constante com os contratantes, no 
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sentido de estarem atentos a possíveis modificações no ambiente de trabalho feitas pelo 

consultor, no intuito de prossegui-las ao final do contrato de serviço do profissional. 

Porém, existem casos em que o cliente não busca entender o que foi feito, querendo 

apenas que o profissional faça. Isso torna-se um alerta ao consultor, no intuito de 

procurar despertar no seu cliente o interesse pela aprendizagem do processo. 

Contudo, também é uma crítica ao gestor, pois ele pode fazer a contratação de 

um profissional com um know-how super valorizado e que imponha métodos que não 

condizem com a realidade da empresa, mas que como o cliente carece do conhecimento 

devido, aceita, não antevendo possíveis problemas. 

Outro aspecto que independe da consultoria ser interna ou externa está 

relacionado à definição de um RH estratégico na empresa, um setor que participa da 

elaboração da visão, missão e planejamento estratégico da empresa, realizando suas 

atividades e colaborando para que os planos aconteçam de acordo com o que foi 

previamente estabelecido, buscando também atingir as metas estabelecidas pela empresa 

(Schneider & Poli, s/d). 

A consultoria externa é empregada, sobretudo, para transferir conhecimentos e 

tecnologia, bem como para apoiar processos de mudança que podem ocorrer na 

organização, além de focar também a implementação do modelo de gestão, apoiando 

processos decisórios e sendo também coadjuvante nas estratégias da empresa, podendo 

agir ainda na elaboração dos objetivos estratégicos e auxiliando os gestores, bem como 

a alta direção, na definição das suas práticas. No setor de Gestão de Pessoas, a 

consultoria pode agir como uma assistência aos gestores e à direção, assumindo várias 

vezes o papel de mediador dos interesses da área (Goulart e Marques, s/d). 

No tocante à implementação do projeto de consultoria, o consultor externo pode 

apresentar uma vantagem em relação ao consultor interno: uma maior imparcialidade 

com o projeto e a empresa-cliente, por não estar envolvido no dia-a-dia desse cliente 

(Huber, 2012; Silva, 2013). Por não estar envolvido com a estratégia da empresa e por 

não existir uma relação hierárquica, o consultor externo ainda tem maiores 

oportunidades do que o consultor interno no tocante a dar opiniões, propor mudanças e 

correr riscos (Huber, 2012). 

Levando em consideração toda essa bagagem teórica, se faz importante destacar 

a importância da produção de uma escala para a que versa sobre competência dos 

consultores em Gestão de Pessoas, destacando a carência de um instrumental confiável 

que facilite a realização de investigações empíricas sobre o tema, auxiliando 
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organizações e profissionais que possuem interesse em avaliar a eficácia dos consultores 

em gestão de pessoas, permitindo haver um feedback e possível correção de deficiências 

identificadas. 
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3. OBJETIVOS 

_____________________________________________ 
 
Objetivo Geral: Elaborar e validar uma escala de competências para consultores em 

Gestão de Pessoas. 

 

Objetivos Específicos: 

- Investigar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários às práticas dos 

consultores em Gestão de Pessoas; 

- Levantar informações acerca dos comportamentos e realizações dentro do 

contexto de trabalho que sejam expressão das competências; 

- Analisar as propriedades psicométricas da escala de competências aplicada aos 

participantes; 

- Verificar os possíveis erros e distorções existentes na escala. 

- Relacionar os escores na escala de competências às variáveis do indivíduo. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

_____________________________________________ 

 
A pesquisa foi de caráter multimétodos, distribuída em fases sequenciais. No 

primeiro momento foi feito um levantamento de informações empíricas acerca dos 

elementos que constituem as competências do consultor em gestão de pessoas, através 

de um grupo focal com consultores da área de gestão de pessoas para debater sobre as 

competências que podem ser caracterizadoras da profissão. A partir das considerações 

obtidas com essa reunião, e com o auxílio do embasamento teórico, a escala sobre as 

competências do consultor foi elaborada, tomando o cuidado de conceber itens e 

distribuí-los em dimensões hipotéticas ilustrativas da abrangência semântica do 

construto. 

Na sequência, foi realizada a etapa da validação empírica da escala. Após ter 

sido construída a escala, mediante a realização do levantamento bibliográfico e da 

discussão com o grupo focal de consultores, para a fase de validação foi providenciada 

amostra de profissionais de diversas áreas relacionadas à consultoria de gestão de 

pessoas, dentre eles: administradores, psicólogos organizacionais, consultores, 

estudantes do último ano de administração e psicologia, pós-graduandos, professores, 

dentre outros, de qualquer região do país, os quais participaram via on-line respondendo 

à escala elaborada. Esta etapa contribuiu para a verificação das qualidades psicométricas 

do instrumento (validade e confiabilidade). 

Para uma melhor compreensão dos passos feitos no desenvolvimento da 

pesquisa, segue um fluxograma de todo o processo metodológico: 

 

Levantamento 
de Informações 

Empíricas 
Grupo Focal 

Elaboração da 
Escala 

Análise 
Semântica 

Análise de 
Juízes 

Coleta de 
Dados on-line 
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4.1 Grupo Focal 
 

O grupo focal, para Gomes (2005), é uma técnica qualitativa caracterizada pela 

formação de um conjunto de sujeitos reunidos por um pesquisador com a finalidade de 

debater acerca de um tema específico, o objeto da pesquisa. 

Para uma boa realização desta atividade, faz-se necessário cuidar de alguns 

pontos importantes, dentre eles a seleção dos participantes. Gatti (2005) cita como 

ponto de fundamental importância para essa etapa que os sujeitos devam possuir 

características que os qualifiquem para a discussão, como, por exemplo, ter alguma 

vivência com o tema, pois a sua participação no debate vai estar ancorada nessa 

experiência. 

Em concordância, Kind (2004) aponta alguns motivos que podem justificar a 

escolha dessa técnica, dentre eles: a interação entre os participantes, que pode gerar 

respostas interessantes e originais; o tema não pode ser tão delicado, pois isso 

dificultaria as respostas, devendo ser algo possível de ser debatido entre todos os 

envolvidos. 

Pelo fato de um grupo focal possuir um assunto específico a ser tratado e reunir 

participantes com uma experiência prévia na temática, a sua composição tenderá a ser 

um tanto homogênea. Porém, é muito importante haver certa variação entre essas 

pessoas, como diversas faixas etárias, condições sociais e anos de experiência, para que 

assim surjam opiniões diferentes (Gatti, 2005). 

O papel do moderador na atividade também é outra questão bastante importante. 

Algumas das suas principais contribuições consistem em: introduzir o assunto e propor 

algumas questões; garantir que todos tenham a oportunidade de se expressar, evitando 

possíveis monopolizações da discussão por algum dos participantes; não expor suas 

opiniões pessoais ou criticar algum comentário dos participantes (Gatti, 2005). 

Finalmente, Barbour (2009) acrescenta que, para conduzir um grupo focal, é 

preciso: elaborar previamente um roteiro, sendo ele flexível ao rumo que o debate no 

grupo esteja tomando; selecionar materiais que incentivem a interação, como atividades 

em grupo; assegurar que os participantes discutam entre si, e não apenas com o 

moderador. 

Diante disso, esta atividade tinha como objetivo principal levantar informações 

empíricas acerca dos elementos que constituem as competências do consultor em gestão 

de pessoas, assentado na prática profissional dos participantes. Para tanto, foi realizado 
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um Grupo Focal no início de Setembro de 2013 com a finalidade de investigar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários às práticas dos consultores em Gestão 

de Pessoas, bem como identificar os comportamentos e realizações que dentro de um 

contexto de trabalho sejam expressão da competência, com o intuito de elaborar um 

conjunto de itens operacionalizando competências de consultores em Gestão de Pessoas 

e reuni-los em formato de escala. 

 

4.1.1 Participantes 

 

Quatro profissionais de Gestão de Pessoas, sendo três psicólogos e um 

administrador com variados graus de qualificação, como: certificação em Coaching, 

especialização em RH, mestrado em Psicologia Social, e também com várias 

atribuições, como: líder de Gestão de Pessoas de uma empresa privada, professor de 

pós-graduação, coordenador de curso do ensino superior, porém todos atuantes em 

consultoria na área (Coaching, Recrutamento e Seleção, dentre outras funções do RH). 

 

4.1.2 Instrumento 

 

O roteiro do grupo focal (Apêndice 1) compreendia cinco questões abertas que 

buscavam colher informações dos participantes acerca do tema proposto. Porém, antes 

da primeira questão, foi apresentada uma vinheta hipotética, que de acordo com Gatti 

(2005) caracteriza-se como a construção de um cenário hipotético que objetiva refletir 

sobre algo que está relacionado ao assunto do grupo focal. 

A vinheta utilizada neste grupo focal foi simples e objetiva: “jovem recém-

formado em Administração querendo trabalhar em consultoria de Gestão de Pessoas”. 

Logo após essa vinheta, foi introduzida a primeira questão do roteiro ao grupo: “O que 

ele precisa para realizar bem o trabalho?” Esta forma de condução no início do grupo 

focal, com uma questão mais abrangente, mostrou-se eficaz, pois conseguiu ambientar 

os participantes na discussão da temática. 

Adicionalmente, o roteiro incluiu quatro perguntas mais específicas, que 

procuravam saber o que o consultor faz dentro de uma empresa; o que é preciso saber 

para dar conta dessas atividades; se a situação de trabalho pode influenciar a atuação do 

consultor na empresa, deixando claro que no decorrer da discussão poderiam surgir 

outras questões, sendo essa, para Gatti (2005), uma grande característica do grupo focal, 
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tornando-se de fundamental importância aproveitar esses momentos por trazerem novas 

explicações e argumentos quanto ao tema proposto. 

 

4.1.3 Procedimento 

 

Iniciando as atividades desta etapa da pesquisa, buscou-se contatos de possíveis 

participantes para a realização do grupo focal. Como se tratava de uma atividade que 

visava discutir sobre competências do profissional de consultoria em Gestão de Pessoas, 

esses participantes contatados teriam que atuar na área, ou já terem a experiência prévia 

de trabalho como consultores. Portanto, via e-mail ou indicação de pessoas que 

conheciam algum profissional, procurou-se a adesão de alguns participantes para a 

atividade, que foi realizada no início de Setembro de 2013. 

A reunião durou cerca de duas horas e contou com a presença de quatro 

participantes, todos eles atuantes em consultoria. Nesse encontro foram discutidos os 

mais variados aspectos referentes às competências em consultoria de Gestão de Pessoas, 

sendo realizada, no final, uma dinâmica que apresentava uma série de cartelas com 

afirmações do que poderia ou não ser considerado uma competência do profissional. 

Cabia aos participantes, em comum acordo, hierarquizar as frases por grau de 

importância, onde a cartela que ficasse no topo seria a competência mais importante 

para o consultor e a cartela que se localizasse abaixo seria a de menor prioridade para o 

profissional, e assim sucessivamente. 

 

4.1.4 Análise dos Dados 

 

Realizada a atividade prática, o próximo passo concretizado consistiu em 

analisar o conteúdo dos dados obtidos com o Grupo Focal, transcrevendo as falas de 

todos os envolvidos na pesquisa, destacando delas as partes mais importantes que 

poderiam ser utilizadas como itens para a escala de competências em consultoria, 

instrumento este que tem também aspectos que foram recolhidos da referência 

bibliográfica sobre o tema. 

Feita a transcrição, reuniu-se o material surgido no Grupo Focal com as 

referências bibliográficas da área, criando um esboço da escala com 113 itens, 

distribuídos nas seguintes dimensões hipotéticas: Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes (Apêndice 2). 
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Finalizando essa etapa, foi feito um refinamento na escala através da exclusão de 

itens muito similares, alcançando um total de 82 itens, os quais foram submetidos à 

próxima etapa: a validação teórica e empírica. 

 

4.2 Validação Teórica e Empírica da Escala 
 

4.2.1 Análise Semântica 

 

De acordo com Pasquali (1999), esta análise tem como objetivo principal 

verificar se os itens pertencentes à escala estão claros para todas as pessoas da 

população a qual o instrumento se destina. Havendo itens incompreensíveis como 

resultado desta averiguação, pode-se proceder de duas formas: excluir o item da escala 

ou redigi-lo de uma forma mais compreensível. 

Para isso, foi feita uma pesquisa com três participantes escolhidos por 

conveniência, desde que tivessem nível de escolaridade entre ensino superior 

incompleto e pós-graduação. Esta variação de escolaridade foi definida em função da 

provável formação educacional da população desta pesquisa: consultores em Gestão de 

Pessoas. 

Após realizada essa etapa, houveram alguns itens que suscitaram correções na 

sua redação, e outros em que a exclusão foi o mais oportuno. Ao final, restaram 78 itens 

a serem submetidos a uma nova análise, desta vez de juízes (Apêndice 3). 

 

4.2.2 Análise de Juízes 

 

Esta etapa, segundo Pasquali (1999), consiste em avaliar se os itens estão se 

referindo corretamente às dimensões hipotéticas - nesta pesquisa, as dimensões são: 

conhecimentos, habilidades e atitudes (Apêndice 2). Para a sua realização, foi 

necessário misturar os 78 itens que estavam separados por suas dimensões. Feito isso, 

solicitou-se a colaboração de quatro juízes, peritos na área organizacional, para que eles 

lessem todos os itens e atribuíssem cada um deles a sua respectiva dimensão. O critério 

de correção desta análise seria 75% de concordância interna entre juízes acerca da 

destinação do item para determinado fator hipotético, mesmo que este fator diferisse do 

fator imaginado pelo pesquisador como aquele ao qual o item pertenceria. 

Realizada esta etapa, verificou-se que em 13 itens houve divergência no 

julgamento dos juízes, gerando congruência inferior a 75%. Eliminando-os, restaram 65 
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itens na escala, que seriam utilizados com a amostra de validação (Apêndice 4). A 

Tabela 3 sintetiza os fatores hipotéticos, suas definições constitutivas e itens 

componentes após a Análise de Juízes: 

 

Tabela 3: Dimensões hipotéticas e itens 

Dimensão Definição Itens 

Conhecimentos Competências assentadas em um 

apanhado de saberes teóricos, técnicos e 

empíricos, relativos ao exercício 

profissional, acumulados pelo indivíduo 

ao longo da formação e atuação na 

carreira. 

1, 9, 17, 19, 28, 32, 33, 

34, 39, 45, 47, 48, 53, 

56, 60, 63. 

Habilidades Competências traduzidas pela 

capacidade de tornar o conhecimento 

previamente acumulado uma ação, de 

utilizar o conhecimento para agir diante 

de uma determinada situação. 

2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 

21, 29, 31, 35, 37, 38, 

40, 42, 43, 44, 46, 49, 

50, 51, 55, 57, 58, 61, 

65. 

Atitudes Competências que denotam uma 

predisposição do indivíduo acerca de 

um objeto, manifestando seus 

sentimentos e cognição em 

determinadas convicções, crenças e 

posturas profissionais. 

3, 5, 6, 10, 13, 15, 18, 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 30, 36, 41, 52, 54, 

59, 62, 64. 

 

4.2.3 Instrumentos para Coleta de Dados  

 

Para a coleta de dados utilizou-se a Escala de Competências do Consultor em 

Gestão de Pessoas (ESGP) (Apêndice 4) composta por 65 itens que mensuram, através 

de três fatores hipotéticos, as características que compete ao consultor em Gestão de 

Pessoas possuir ou não. As respostas estavam dispostas em escala Likert de 

concordância com 5 pontos, variando desde discordo totalmente a concordo totalmente.  

Além dele, solicitou-se o preenchimento de alguns dados sociodemográficos que 

buscaram caracterizar a amostra nas seguintes variáveis: sexo, idade, escolaridade, área 

de formação, profissão ou ocupação, rendas individual e familiar mensal. 

 

4.2.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi totalmente on-line, transcorrida em um período de 5 

meses, de maio até outubro/2014. Como apoio para a coleta dos dados, foi solicitado 

ajuda de Conselhos Regionais de Psicologia e Administração na divulgação da 
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pesquisa. Ao entrar em contato via e-mail com os mesmos, foi enviada a carta de aceite 

do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, bem como o link de acesso ao 

questionário para a propagação do mesmo via mala direta, entre os e-mails dos 

associados. 

 

4.2.5 Aspectos Éticos 

 

Antes de responder ao questionário on-line, era solicitado que o participante 

aderisse a um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 5) para a 

participação na pesquisa. Este documento assegurava ao participante aspectos como 

sigilo das informações, anonimato, liberdade de recusa ou abandono durante a execução 

da pesquisa, riscos e benefícios atrelados à participação. Este projeto de pesquisa foi 

autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CAEE nº 32811514.6.0000.5546). 

Havendo o aceite, podia-se começar a responder o questionário que continha os 

65 itens da escala, bem como um formulário de dados sociodemográficos e 

ocupacionais, que possibilitou a caracterização do perfil dos participantes (Apêndice 4). 

 

4.3 Análise dos Dados 
 

4.3.1 Amostra 

 

A amostragem foi por conveniência e contou com a participação de pessoas que 

se encaixassem em pelo menos um dos seguintes critérios de inclusão: 

a) Ser estudante do último ano dos cursos de Administração, Psicologia ou 

Engenharia de Produção; 

b) Ser profissional formado em alguma das seguintes áreas: Administração, 

Psicologia ou Engenharia de Produção; 

c) Ser estudante de pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho 

ou Administração;  

d) Ser consultor em gestão de pessoas; 

e) Ser professor dos cursos de Administração, Psicologia ou Engenharia de 

Produção; ou 

f) Ser gestor de alguma organização. 
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Essas características foram selecionadas sob a justificativa de ilustrarem pessoas 

que estão mais atreladas a área de consultoria em Gestão de Pessoas, podendo contribuir 

da melhor forma para a pesquisa. 

Participaram do estudo 238 pessoas, das quais houve predominância das mulheres 

(75,6%) e variação nos graus de escolaridade: Ensino Superior incompleto (16,8%); 

Ensino Superior completo (21%); Pós-Graduação Latu Sensu (45,4%) e Pós-Graduação 

Stricto Sensu (16,8%). 

No tocante à formação profissional, a amostra se distribuiu da seguinte forma: 

profissionais formados na área de saúde e humanidades (81,1%), profissionais da área 

de negócios (18,9%). Contudo, no tocante à profissão exercida, 39,9% eram 

profissionais administrativos e de gestão; 9,2% eram profissionais educacionais; 36,6%, 

profissionais da saúde e 14,3% de outras profissões. 

A média de idade dos respondentes foi de 32,19 anos (DP = 8,89), variando de 20 

a 56 anos. A renda individual teve uma mediana de R$ 2.800,00, com o menor valor 

relatado R$ 200,00 e o maior R$ 15.000,00. Já a renda familiar dos respondentes obteve 

uma mediana de R$ 6.000,00, sendo R$ 900,00 o menor valor relatado e R$ 35.000,00 o 

maior. 

 
4.3.2 Procedimento de Análise dos Dados  

 

Para a análise dos dados foi utilizada a ferramenta estatística Statistics Package 

for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Os dados obtidos foram examinados quanto 

a erros de digitação, dados faltosos e casos extremos (outliers), com o objetivo de 

preparar o banco de dados para análises multivariadas. 

As respostas dos participantes foram submetidas às seguintes técnicas: 

a) Análise Fatorial Exploratória: extração por Componentes Principais na 

solução inicial, para estimar o número de fatores e fatorabilidade da matriz de 

correlações; extração por Eixos Principais com rotação Varimax, a fim de definir a 

estrutura fatorial da medida. Foram considerados, para efeitos de validação, somente 

itens com cargas fatoriais superiores a 0,40, agrupados em fatores teoricamente 

interpretáveis e cujos índices de confiabilidade fossem superiores ou próximos à 0,70. 

b) Análise Paralela: para auxiliar na determinação do número de fatores 

definitivos na estrutura do construto. 

c) Coeficiente Alpha de Cronbach: para apurar a precisão dos fatores extraídos. 
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d) Adicionalmente, os dados foram submetidos aos seguintes testes inferenciais: 

Teste U de Mann-Whitney; Anova Kruskall-Wallis; Correlação de Spearman. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_____________________________________________ 
Os resultados relacionados ao constructo competências do consultor em Gestão 

de Pessoas decorrem de algumas análises: análise fatorial exploratória; análise paralela; 

consistência interna (alfa de Cronbach), além de cálculos descritivos, testes de 

associação e comparação entre médias.  

O teste de adequação da amostra resultou em coeficiente KMO = 0,83 que, em 

conjunto com o resultado do Teste de Esfericidade de Bartlett (χ²(2080) = 5916,63; p < 

0,001), corroboraram a fatorabilidade da ESGP. A solicitação de solução inicial por 

meio de extração dos componentes principais (Principal Component Analysis – PC) 

apontou a possibilidade de retenção de até 20 fatores pelo critério de eigenvalue > 1 

(critério de Kaiser, 1960), contabilizando 65,73% de variância explicada. O gráfico 

Scree Plot (critério de Cattell, 1966) sinalizava para a existência de 3 fatores. Efetuou-

se Análise Paralela e, pelo critério de Horn (1965), recomendou-se a possibilidade de 

aceitar 6 fatores.  

Investigou-se a possibilidade de várias soluções fatoriais utilizando método de 

extração por componentes principais (PC) ou por eixos principais (Principal Axis 

Factoring - PAF), rotação ortogonal ou oblíqua, cargas fatoriais entre 0,30 e 0,40, desde 

solicitação de 2 até 5 fatores. Tais soluções, em geral, apresentavam problemas na 

interpretação dos fatores resultantes. Por fim, optou-se pela solução mais parcimoniosa 

e de melhor interpretabilidade, qual seja: estipulação de três fatores, extração dos eixos 

principais com rotação ortogonal, critério de carga fatorial acima de 0,40 para 

permanência do item no fator (r² = 25,93%). 

Nesses moldes, a ESGP, que a princípio tinha 65 itens (Apêndice 4), reduziu-se 

para 36 itens com a saída daqueles que não alcançaram o critério de carga fatorial. 

Adicionalmente, 3 itens estavam com cargas fatoriais elevadas em mais de um fator, 

sendo portanto eliminados pela dubiedade. Foram avaliadas as correlações inter-item 

com a finalidade de melhorar o coeficiente alfa de Cronbach, a partir do que mais 2 

itens caíram. Ao final, permaneceram 31 itens na escala, distribuídos de acordo com a 

Tabela 5. Para o cômputo dos escores fatorias e coeficientes de confiabilidade, os itens 

negativos foram invertidos. A matriz de cargas fatoriais pode ser visualizada no 

Apêndice 6. 
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Tabela 5: Estrutura fatorial, coeficientes de confiabilidade e escores alcançados pela amostra na ESGP 

Fatores  Definição  r²  Eingenvalue  Nº de 

itens  

α  M  DP  

1. Práticas  

 

Capacidade de 

agir de forma 

competente, 

atuando de 

forma a 

alcançar a 

eficiência e 

eficácia 

necessárias nas 

atividades de 

trabalho.  

11,70% 7,61 17 

 

(15, 39, 

40, 42, 

43, 44, 

45, 46, 

47, 48, 

49, 55, 

58, 59, 

62, 64, 

65)  

0,87  4,31  0,47  

2. Postura  

 

Predisposição 

do indivíduo 

acerca de algo, 

demonstrando 

um caráter 

ético manifesto 

em 

determinadas 

convicções, 

crenças e 

posturas 

profissionais.  

8,12%  5,28 8 

 

(08,      

-18, 20, 

-22, 30, 

50, 51, 

57)  

0,71  4,77  0,34  

3. 

Repertório 

Intelectual  

 

Aspectos 

conceituais, 

relativos a um 

apanhado de 

saberes 

teóricos, 

técnicos e 

empíricos, 

relativos ao 

exercício 

profissional, 

acumulados 

pelo indivíduo 

ao longo da 

formação e 

atuação na 

carreira. 

6,11%  3,97  6  

 

(10, 12, 

25, 29, 

32, 33)  

0,68  4,45  0,44  

 

Para uma melhor comparação entre quais foram os fatores do modelo hipotético 

e quais fatores surgiram no modelo empírico, segue um quadro comparativo com os 

fatores: 
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Tabela 6: Quadro Comparativo entre o Modelo Hipotético e o Modelo Empírico: 

Modelo Hipotético 

Conhecimentos Competências assentadas em um apanhado de saberes teóricos, técnicos e 

empíricos, relativos ao exercício profissional, acumulados pelo indivíduo ao 

longo da formação e atuação na carreira. 

Habilidades Competências traduzidas pela capacidade de tornar o conhecimento 

previamente acumulado uma ação, de utilizar o conhecimento para agir diante 

de uma determinada situação. 

Atitudes Competências que denotam uma predisposição do indivíduo acerca de um 

objeto, manifestando seus sentimentos e cognição em determinadas convicções, 

crenças e posturas profissionais. 

Modelo Empírico 

Práticas  Capacidade de agir de forma competente, atuando de forma a alcançar a 

eficiência e eficácia necessárias nas atividades de trabalho. 

Postura Predisposição do indivíduo acerca de algo, demonstrando um caráter ético 

manifesto em determinadas convicções, crenças e posturas profissionais. 

Repertório Intelectual  Aspectos conceituais, relativos a um apanhado de saberes teóricos, técnicos e 

empíricos, relativos ao exercício profissional, acumulados pelo indivíduo ao 

longo da formação e atuação na carreira. 

 

A escala desenvolvida apresentou bons indicadores psicométricos, o que pode 

ser atestado pelo KMO (0,83) e Teste de Esfericidade de Bartlett significativo. Além 

disso, outro fator que merece menção refere-se à variância explicada total, que foi de 

25,93%, valor condizente aos resultados geralmente alcançados em pesquisas da área de 

humanas e, em específico, da Psicologia. 

A partir dos resultados analisados, identificou-se que os fatores surgidos na 

análise fatorial exploratória são, de certa forma, semelhantes às dimensões hipotéticas 

concebidas neste estudo. 

A priori, as dimensões hipotéticas criadas possuíam a nomenclatura idêntica aos 

três componentes da competência individual que a corrente americana difundida por 

McClelland (1973) defendia: conhecimento, habilidades, atitudes. Porém, sem deixar de 

lado a importância do contexto, foco da corrente francesa de LeBoterf (2003) e Zarifian 

(2012). Ou seja: as dimensões buscavam fazer parte da corrente integradora, que unia 

conceitos da corrente americana e francesa. 

As três dimensões empíricas surgidas através dos participantes da pesquisa 

foram nomeadas Práticas, Postura e Repertório intelectual. Por mais que não sejam as 

mesmas dimensões hipotetizadas previamente, pelo fato de alguns itens terem se 

agrupado de forma diferente na análise fatorial exploratória, percebeu-se que mesmo 

assim houve semelhanças entre o que foi pensado previamente e o que foi concretizado, 

o que nos leva a afirmar que a constituição fatorial do construto corroborou a hipótese 

constitutiva da dissertação e da literatura especializada na área. Estes resultados apoiam 

o êxito na concepção do presente instrumento. 
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O fator nomeado Práticas foi está constituído de 9 itens que anteriormente 

estavam na dimensão hipotética Habilidades; 4 itens que estavam na dimensão 

Conhecimentos e mais 4 itens da dimensão Atitudes. Por mais que ele seja composto de 

itens que englobam as três dimensões hipotéticas, percebeu-se que, de uma forma geral, 

esse fator Práticas guarda uma ideia da dimensão hipotética Habilidades, porém, não 

seria prudente manter esse nome no fator, pois há itens que vieram originalmente das 

dimensões Conhecimentos e Atitudes, mas que apresentam características relacionadas 

às práticas de trabalho do consultor. Ou seja: a compreensão da amostra, baseada em 

uma visão mais técnica das competências, não foi totalmente semelhante à visão 

científica das dimensões hipotéticas, baseadas na literatura. Ainda assim, como já 

mencionado, apresenta uma relação com as Habilidades, pois tal aspecto não se 

distancia de uma característica prática, mais voltada à ação. O fator Práticas versa sobre 

a aptidão em atuar de forma eficiente e eficaz nas atividades laborais, e seu escore 

médio na amostra (F1 = 4,31) sinaliza que os participantes concordam que esses 

aspectos fazem parte das competências de um consultor em Gestão de Pessoas. 

O segundo fator surgido na amostra foi nomeado como Postura. Tal fator 

recebeu 4 itens que anteriormente estavam na dimensão hipotética Atitudes e 4 itens da 

dimensão Habilidades. Por mais que esse fator tenha reunido exatamente a mesma 

quantidade de itens das dimensões Habilidades e Atitudes, percebeu-se que havia um 

elo entre eles, relacionado a um caráter mais ético, de convicções e crenças, como a 

necessidade de visualizar até onde deve ir sua atuação, aceitar trabalhos que realmente 

tenha competência para realizar, primar pela qualidade, enfim, aspectos que de certa 

forma guardam uma semelhança com o que a dimensão hipotética Atitudes propunha. 

Mais uma vez vemos que, por mais que a amostra não tenha seguido a mesma lógica 

presente no referencial teórico, ainda assim pode-se inferir aspectos que se assemelham. 

Vale destacar que este foi o fator no qual houve maior intensidade na representação 

cognitiva dos participantes (F2 = 4,77) acerca do que seja competência de um consultor. 

Por fim, o fator Repertório Intelectual trouxe características mais conceituais, 

relacionadas a saberes teóricos, aspecto esse que era o embasamento principal da 

dimensão hipotética Conhecimento. Contudo, assim como os outros dois fatores 

surgidos, ele não carrega apenas itens de uma única dimensão hipotética. Nele 

encontram-se 2 itens da dimensão Conhecimentos, 2 da dimensão Habilidades e mais 2 

da dimensão Atitudes. Da mesma forma que o fator 2 (Postura), esse fator também 

carregou uma quantidade similar de itens de mais de uma dimensão hipotética, porém 
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são itens que trazem uma necessidade de se ter um repertório intelectual mais amplo, a 

ponto de conhecer melhor como lidar com uma equipe e com pessoas que são referência 

na área, conhecer formas de negociação, além de aspectos que trazem uma bagagem 

mais conceitual, como publicação de artigos e contribuições para a área acadêmica. 

Assim como os outros dois fatores, nesse último também houve uma grande adesão dos 

sujeitos da pesquisa acerca de sua propriedade para representar competências de um 

consultor em gestão de pessoas (F3 = 4,45). 

Ou seja, enquanto as dimensões hipotéticas sugeriam que as competências de um 

consultor eram representadas por conhecimentos, habilidades e atitudes, os fatores 

encontrados não descartam estes conteúdos, posto que possuem pontos em comum com 

a forma como a organização do construto foi idealizada: Repertório Intelectual 

apresentando uma ideia relativamente semelhante aos Conhecimentos; as Práticas 

guardando uma ideia de Habilidades; e a Postura apresentando pontos em comum com 

as Atitudes. Sendo assim e considerando os escores da amostra em cada fator, percebe-

se que os participantes comungam acerca dos aspectos que compõem as competências 

de um consultor em Gestão de Pessoas, as quais são adequadamente traduzidas por um 

conjunto de práticas (F1 = 4,31), posturas (F2 = 4,77) e saberes (F3 = 4,45), com 

destaque para o segundo fator. 

Conforme a literatura aponta (Fleury & Fleury, 2001; Barbosa, 2003; Hoffman, 

1999 como citado em Lima & Borges-Andrade, 2006), o tema competências é um 

conceito muito abstrato, não apenas relacionado à consultoria, mas de uma forma geral, 

não existindo uma definição única que seja totalmente aceita, envolvendo uma ampla 

gama de significados e diferentes concepções. Justamente por ser abstrato, a presente 

pesquisa corria o risco de não encontrar nenhum tipo de relação entre a hipótese 

(dimensões hipotéticas) e o que seria encontrado na análise (os fatores). Contudo, 

percebeu-se que as dimensões hipotéticas não foram totalmente descartadas, ainda 

encontrando correspondências que corroborassem com a hipótese inicial. Ou seja: por 

mais que tenha havido esse dificuldade real de trabalhar com um tema abstrato, o 

trabalho conseguiu contornar esse problema. 

Os fatores apresentaram bom nível de consistência interna, exceto o Fator 3, o 

qual exibiu um alfa abaixo do mínimo considerado aceitável de 0,70, porém ainda 

próximo (α = 0,68). Provavelmente, tal fato ocorreu por conta da quantidade reduzida 

de itens que há nesse fator - apenas seis. Recomenda-se que em uma segunda utilização 
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desse fator em pesquisa, ele receba acréscimo de itens de maneira a melhor traduzir a 

ideia subjacente ao fator. 

Com o objetivo de averiguar como as variáveis da escala de competências do 

consultor em Gestão de Pessoas se associavam às variáveis sociodemográficas (sexo, 

idade, escolaridade, área de formação, profissão, renda individual e familiar), foram 

utilizados os seguintes testes: correlação de Spearman, ANOVA Kruskall-Wallis e teste 

U de Mann-Whitney.  

O teste U foi utilizado para verificar diferenças significativas entre sexo e área 

de formação em comparação aos três fatores identificados (Práticas, Postura e 

Repertório Intelectual). Primeiramente quanto ao sexo, dentre os resultados 

significativos, encontrou-se relação com o fator Postura (U = 4080,5; z = -2,66; 

p=0,008), denotando que participantes do sexo feminino (mediana = 4,35) atribuem 

maior importância ao fator Postura enquanto representante das competências de um 

consultor comparativamente aos homens (mediana = 4,29). No que tange ao fator 

Repertório Intelectual, foi encontrada diferença marginalmente significativa (U = 

4443,5; z = -1,72; p = 0,086) também sinalizando para a preponderância de mulheres 

(mediana = 4,50) sobre homens (mediana = 4,42) na consideração de que tal fator é 

importante para as atribuições de um consultor. 

Por mais que as mulheres tenham alcançado maiores medianas nesses fatores em 

comparação aos homens, Antonovz, Espejo, Steiner Neto e Voese (2010), analisaram 

uma série de estudos sobre a comparação de gênero, mais relacionada a ética e moral, 

estudos esses que chegaram à conclusão de que não há diferenças significativas entre 

homens e mulheres, havendo uma relação da ética mais próxima com a cultura do que 

com o gênero. Além disso, outra consideração que pode ser feita sobre o resultado é o 

grande número de mulheres que participaram dessa pesquisa (75,6%), fator que pode ter 

influenciado nos resultados diferenciais de gênero. 

Já no tocante à comparação entre a área de formação e os fatores, o único 

resultado significativo ocorreu no fator Postura (U = 3218,0; z = -2,88; p = 0,004). Os 

participantes da área de saúde apresentaram maior mediana no fator Postura (5,0) em 

comparação aos participantes da área de negócios (4,75), o que significa que 

profissionais formados na área da saúde e humanidades demonstram maior exigência de 

certa postura profissional enquanto atributo de um consultor em gestão de pessoas.  

Como vimos, a postura profissional traz uma ideia de convicções e crenças 

éticas e, se formos fazer uma comparação entre as áreas de saúde e de negócios, 
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podemos inferir que a área de negócios é mais objetiva, composta por profissionais que 

se aproveitam das oportunidades surgidas (o que não significa dizer que é uma área que 

não possui uma ética profissional), enquanto que a área da saúde é uma área mais 

responsável pelo cuidado, pela vida do outro ou, como diz Backes, Lunardi e Lunardi 

Filho (2006), é uma área que busca a humanização do trabalhador e do trabalho, sendo 

esse um dos motivos que podem embasar cientificamente os resultados encontrados. 

Outro teste utilizado foi o ANOVA Kruskall-Wallis para a comparação de mais 

de dois grupos sem equilíbrio na distribuição quantitativa. Relacionando escolaridade 

com os fatores, os resultados podem ser visualizados na Tabela 5. 

 

Tabela 7. Resultados do teste ANOVA Kruskall-Wallis entre escolaridade e fatores da ESGP: 

 Práticas Postura Repertório intelectual 

Qui-quadrado 7,82 7,38 8,14 

Grau de liberdade 3 3 3 

Valor p 0,05 0,06 0,04 

 

Concluiu-se que existem diferenças significativas ou quase entre os níveis de 

escolaridade no que tange aos escores nos fatores. Pessoas que detêm especialização são 

as que mais valorizam o fator Práticas (mediana = 4,5) enquanto ilustrativo das 

competências de um consultor em gestão de pessoas. Por outro lado, os participantes de 

nível superior completo e incompleto são os que menos priorizam os fatores Postura 

(mediana = 4,75) e Repertório intelectual (mediana = 4,25), respectivamente. O outro 

cruzamento que utilizou o teste ANOVA Kruskall-Wallis foi entre profissão e fatores, 

porém não houve nenhum resultado significativo. 

Com relação aos resultados que apontaram que os participantes de pós-

graduação lato sensu valorizam de forma mais significativa o fator Práticas, pode-se 

fazer a inferência de que tal resultado apareceu por conta do viés mais prático e 

comportamental que esse tipo de especialização gera, o que pode ser corroborado com a 

pesquisa de Erdmann (2009), bem como com o enfoque do estudo de Antonello e Ruas 

(2005) sobre comunidades de práticas em cursos de pós-graduação lato sensu. 

Utilizando a correlação de Spearman, as variáveis idade, renda individual e 

renda familiar foram associadas aos três fatores da escala (Tabela 6), encontrando 

correlação positiva e significativa, ainda que fraca, entre a idade e o fator Práticas (ρ = 

0,208; p = 0,001), demonstrando que quanto maior a idade do indivíduo, mais ele 
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acredita que, para que seja demonstrada a competência de um consultor, ele precisa 

atuar de forma a alcançar a eficiência e eficácia nas atividades de trabalho.  

No tocante ao fator Postura, foram encontradas correlações positivas e 

significativas, porém também fracas, relacionadas à idade (ρ = 0,128; p = 0,049) e à 

renda familiar (ρ = 0,224; p = 0,002), o que significa que quanto maior a idade e a renda 

familiar do indivíduo, mais ele acredita que um consultor competente precisa apresentar 

um caráter ético manifesto em convicções e posturas profissionais. 

As únicas correlações significativas referentes ao fator Repertório Intelectual, 

ainda que fracas novamente, relacionaram-se mais uma vez à idade (ρ= 0,171; p = 

0,008) e à renda familiar (ρ= 0,150; p = 0,044), o que significa que quanto maior a idade 

e a renda familiar do indivíduo, mais firme o entendimento de que um apanhado de 

saberes teóricos, técnicos e empíricos acumulados ao longo da formação e carreira são 

necessários para definir um profissional competente em consultoria. 

Em síntese, os resultados mostraram que os fatores surgidos a partir da análise 

fatorial exploratória apresentam uma qualidade psicométrica satisfatória, acolhendo os 

critérios estatíticos cabíveis, contando com uma amostra teve uma predominância de 

mulheres (75,6%), com média de idade de 32,19, com pós-graduação latu sensu 

(45,4%), e uma renda individual de mediana R$ 2.800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

_____________________________________________ 
A presente dissertação teve por objetivo geral a elaboração e validação de uma 

escala de competências para consultores em Gestão de Pessoas. De acordo com os 

resultados obtidos, percebe-se que esse objetivo foi alcançado, pois além da escala 

validada apresentar bons indicadores psicométricos, atendendo a exigências da técnica 

estatística, a escala conseguiu abarcar um leque de itens que versam sobre as principais 

características comportamentais, atitudinais e teóricas do consultor em Gestão de 

Pessoas, mostrando que os três fatores resultantes do procedimento de análise fatorial 

não contrariam a maneira como a literatura da área vem entendendo este conceito. 

No que se refere aos objetivos específicos, pode-se concluir que também foram 

atendidos a contento, pois os dois primeiros objetivos (investigar os conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessários às práticas dos consultores em Gestão de Pessoas e 

levantar informações acerca dos comportamentos e realizações dentro do contexto de 

trabalho que sejam expressão das competências) foram atendidos mediante a produção 

da ESGP, enquanto os dois próximos objetivos (analisar as propriedades psicométricas 

da escala de competências aplicada aos participantes e verificar os possíveis erros e 

distorções existentes na escala) foram atendidos nos procedimentos metodológicos 

usados no decorrer da pesquisa. Finalmente, o objetivo final de relacionar os escores na 

escala de competências às variáveis do indivíduo foram parcialmente atendidos e 

debatidos no tópico de Resultados e Discussão, no qual algumas das relações não foram 

elaboradas por não encontrar uma fundamentação teórica consistente para tal. 

Com essa escala cientificamente validada, o auxílio existente no tocante ao 

trabalho do consultor será mais eficiente, pois esse instrumento científico poderá 

auxiliar profissionais da área a estarem constantemente avaliando sua própria atuação, 

bem como também ajudará gestores empresariais a mensurar os resultados alcançados 

por essa prática profissional na sua organização. Exemplificando, se for constatado que 

há um problema relacionado à Postura, um profissional irá focar uma intervenção 

corretiva nesse ponto, não precisando atacar todos os aspectos que a escala abrange. Ou 

seja: além de resolver uma lacuna teórico-metodológica, por se tratar de uma escala 

inédita no meio acadêmico, também pode ser bastante útil ao ambiente corporativo, ao 

identificar exatamente qual é o déficit de competências do consultor, com vistas a 

iniciativas de qualificação. 
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Além disso, por ter sido realizada de uma forma inteiramente virtual, a pesquisa 

contou com uma amostra de participantes de vários pontos do país, o que minimiza o 

viés de uma cultura local influenciar os resultados finais. 

Contudo, apesar dos pontos positivos que a escala apresentou, algumas 

limitações também compareceram: o fator 3 (Repertório Intelectual), reuniu poucos 

itens, o que pode afetar a transmissão da ideia do fator e sua confiabilidade. Além disso, 

a pesquisa utilizou-se da amostragem por acessibilidade de voluntários, sendo portanto 

não probabilística e podendo ser considerada uma forma pouco rigorosa de amostragem, 

comprometendo o poder de generalização das conclusões alcançadas com os dados 

(Costa Neto, 2012).  

Outra limitação surgiu a nível teórico no tocante à consultoria externa em Gestão 

de Pessoas. As referências bibliográficas focam muito na consultoria externa, mas em 

um nível mais abrangente, empresarial, com pouco caráter e profundidade acadêmica, 

não havendo embasamento suficiente sobre o campo Gestão de Pessoas. Quando 

pesquisado sobre consultoria no campo específico da Gestão de Pessoas, muito do 

encontrado referia-se apenas à consultoria interna. 

Há também outros aspectos à serem destacados: não foi avaliada a experiência 

dos participantes na pesquisa de validação da escala, além do número excessivo de 

participantes da área da saúde, ficando uma pequena porcentagem para os profissionais 

da área de negócios, fator que pode ter sido determinante pelo fato da pesquisa não ter 

conseguido o apoio do Conselho Regional de Administração. Tentou-se entrar em 

contato com o mesmo de forma presencial e virtual, mas não obtendo retorno. 

Como sugestão para novas pesquisas, apontamos a oportunidade de pesquisas 

correlacionais utilizando variáveis do universo organizacional e de pesquisas que façam 

uso de desenho experimental para aumentar o suporte às evidências encontradas na 

literatura. E, para uma nova utilização da escala, sugere-se aumentar a extensão da 

escala para 10 pontos, reformulando alguns itens, mas mantendo a mesma ideia, 

podendo usar até itens invertidos (recodes), pois as médias e medianas foram altas, o 

que pode ter sido ocasionada pela pouca variabilidade dos itens, que forçou os 

participantes a responder nos pontos mais altos. 

Apesar das limitações e sugestões, é importante ressaltar os progressos já citados 

que foram obtidos com a pesquisa, pois o fato de estar disponibilizado um instrumental 

psicológico ainda inédito no meio acadêmico, que mede algo tão abstrato como a 

competência em consultoria na área de Gestão de Pessoas, superou com saldo positivo 
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os obstáculos sinalizados, podendo a ESGP ser utilizada em conjunto com outras 

medidas, como escalas que abordam políticas e práticas de recursos humanos, 

instrumentos que versam sobre o sucesso na carreira, ou ainda escalas sobre a Gestão do 

Conhecimento, envolvimento e satisfação no trabalho. 
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Apêndice 1 
 

Roteiro do Grupo Focal 
 

Vinheta Hipotética: jovem recém-formado em Administração querendo trabalhar em 

consultoria de Gestão de Pessoas. 

 

Questão 1: O que ele precisa para realizar bem o trabalho? 

 

Questão 2: O que o consultor faz nas suas atividades diárias dentro de uma empresa? 

 

Questão 3: E o que é preciso que um consultor saiba para dar conta dessas atividades 

que vocês mencionaram? 

 

Questão 4: Além destas características, vocês acreditam que a situação de trabalho 

(contexto) pode influenciar na atuação do consultor? 

 

Questão 5: Então, pelo que eu estou entendendo, para um consultor ser competente ele 

deve ter XXXXX características, e saber usá-las dentro de um contexto para o alcance de 

certos resultados, é isso? 
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Apêndice 2 

 
Definição Constitutiva e Operacional de Competências em Consultoria de Gestão 

de Pessoas 
 

CONHECIMENTOS: Competências assentadas em um apanhado de saberes teóricos, 

técnicos e empíricos, relativos ao exercício profissional, acumulados pelo indivíduo ao 

longo da formação e atuação na carreira. 

Facilitar a aprendizagem dos membros da organização. 

Publicar artigos e livros na área de Gestão de Pessoas. 

Apresentar trabalhos em congressos e eventos científico-profissionais. 

Proferir palestras sobre temáticas da sua área de atuação. 

Acumular experiência prévia na área. 

Conhecer as atividades, processos e políticas relativos à área de Gestão de Pessoas. 

Saber responder às demandas situacionais em sua inserção na empresa. 

Conhecer o funcionamento de outras áreas da organização que podem influenciar na 

atividade de RH. 

Conhecer o negócio da empresa e as oscilações de mercado. 

Conhecer a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Especializar-se em áreas afins interligadas à sua atuação profissional. 

Conhecer o funcionamento de um processo de ensino-aprendizagem voltado para o 

trabalho. 

Identificar a importância da atividade de Gestão de Pessoas para a empresa. 

Idealizar o projeto de consultoria a ser implantado na organização. 

Planejar a intervenção organizacional. 

Apresentar ideias, abordagens e métodos inovadores. 

Investir na própria aquisição de conhecimentos tecnocientíficos para a atuação profissional. 

Definir apropriadamente o uso de técnicas e ferramentas de acordo com o contexto. 

Saber diferenciar os benefícios que são exigidos por lei daqueles que não o são. 

Demonstrar conhecimento de uma língua estrangeira. 

Optar por uma fundamentação teórica mais conveniente para intervir na situação. 

Contribuir com grupos profissionais na transmissão de conhecimento. 

 

HABILIDADES: Competências traduzidas pela capacidade de tornar o conhecimento 

previamente acumulado uma ação, de utilizar o conhecimento para agir diante de uma 

determinada situação. 

Solucionar problemas de ordem administrativa, financeira, técnica, mercadológica e/ou 

comportamental. 

Melhorar a eficácia organizacional, da equipe e individual. 

Detectar as lacunas do modelo administrativo da empresa. 

Desenvolver o projeto de consultoria a ser implantado na organização. 

Interligar as ações de consultoria a outros sistemas e atividades da empresa. 

Criar resultados na empresa a partir de suas recomendações. 

Favorecer a complementação das habilidades dos gestores clientes. 

Apresentar um serviço diferencial da concorrência. 

Recorrer a soluções pré-fabricadas. 

Tomar decisões acerca de mudanças e implementações no ambiente empresarial. 
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Ser flexível diante da resistência do cliente quanto à sua proposta de intervenção. 

Auxiliar no encaminhamento de soluções que a empresa acredita que não consegue realizar 

sem uma ajuda externa. 

Utilizar os recursos disponíveis para obter os resultados esperados. 

Transmitir a informação com clareza. 

Aliar conhecimento técnico com a experiência. 

Estimular a autonomia da empresa-cliente no encaminhamento das novas rotinas de 

trabalho implantadas pela consultoria. 

Priorizar o equilíbrio entre as necessidades do empregador e dos colaboradores. 

Saber diferenciar entre o real problema da empresa e a queixa formulada pelo contratante. 

Garantir a inclusão dos fatores e pessoas que são essenciais ao sucesso da ação de 

consultoria. 

Conquistar apoio para a adoção de medidas indesejáveis necessárias à sobrevivência da 

empresa-cliente. 

Auxiliar a empresa-cliente na busca de novas oportunidades de negócios. 

Saber avaliar o contexto organizacional em que ele está se inserindo. 

Apresentar capacidade de escutar os outros. 

Apresentar aptidão para o trabalho em equipe quando estiver atuando com outros 

consultores. 

Identificar até onde deve ir em sua atuação na empresa-cliente. 

Reagir às situações de forma emocionalmente inteligente. 

Organizar os procedimentos dos setores da organização. 

Apresentar habilidade de negociação. 

Assessorar a empresa e a equipe a desenvolver novas competências. 

Aumentar a rentabilidade do cliente. 

Saber persuadir os ouvintes através de seu discurso. 

 

ATITUDES: Competências que denotam uma predisposição do indivíduo acerca de um 

objeto, manifestando seus sentimentos e cognição em determinadas convicções, crenças e 

posturas profissionais. 

Comprometer-se a realizar projetos em demasia. 

Exigir autonomia de trabalho dentro da empresa. 

Manter-se imparcial na condução dos processos de Gestão de Pessoas. 

Demonstrar empatia ao relacionar-se com as pessoas dentro da empresa. 

Apresentar características de liderança no decorrer da consultoria. 

Buscar, sem receio, o esclarecimento de dúvidas. 

Permitir-se errar algumas vezes. 

Ser transparente com o cliente ao relatar os problemas encontrados na empresa. 

Atuar apenas na subárea do RH em que mais se identifica. 

Considerar aspectos referentes à cultura e às políticas da organização quando propuser 

intervenções. 

Deixar-se contaminar pela cultura contra-produtiva presente na organização. 

Adotar postura expansiva no trato com os colaboradores. 

Relacionar-se com profissionais que são referência de atuação em Gestão de Pessoas. 

Fiscalizar os colaboradores no momento do desenvolvimento de suas tarefas de trabalho. 

Criticar pessoas por falhas cometidas dentro do ambiente de trabalho. 

Apresentar proposta de serviço sem preocupar-se com o custo final para o cliente. 
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Primar pela qualidade do serviço. 

Pôr em prática o projeto de consultoria sem a necessidade da autorização do cliente. 

Prometer soluções para os problemas ainda não resolvidos na empresa. 

Assegurar o sigilo das informações confidenciais da empresa. 

Respeitar o ponto de vista do outro, mesmo sabendo que é baseado em uma avaliação 

equivocada da situação. 

Realizar uma avaliação do serviço prestado. 

Demonstrar coerência entre as suas metas pessoais e as da empresa-cliente. 

Utilizar o nome do cliente sem permissão. 

Tornar público os problemas da organização. 

Aceitar apenas trabalhos que tenha competência e meios de realizar. 

Evitar impor suas próprias convicções ao cliente. 

Prolongar o seu contrato com a empresa-cliente mesmo já tendo esgotado a razão da sua 

permanência na mesma. 

Deixar claro que não é funcionário daquela empresa. 
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Apêndice 3 

 
Análise de Juízes sobre a Escala de Competências do Consultor em Gestão de 

Pessoas (ESGP) 
 

INSTRUÇÕES 

Essa atividade consiste em uma das etapas de nossa pesquisa sobre competências 

do consultor em Gestão de Pessoas. Solicitamos sua participação por meio de uma 

Análise de Juízes sobre o conteúdo do instrumental desenvolvido para atingirmos 

nossos objetivos. A sua participação consistirá em julgar os itens que estão dispostos na 

tabela abaixo de forma a alocá-los nos fatores que você considerar pertinentes.  

São 78 itens e 3 fatores, conforme pode ser visualizado na tabela. Cada um dos 3 

fatores possui uma definição que encerra sua ideia principal, conforme segue abaixo. A 

partir da leitura dessas definições, você irá avaliar para qual fator cada item deverá ser 

distribuído, tendo como referência a pertinência da ideia que está sendo transmitida no 

item para com o fator. Alguns itens, inclusive, podem trazer uma ideia oposta a 

determinado fator, o que não compromete sua localização no referido fator.  

Por favor, destine cada item a somente um fator e não deixe itens sem destinação 

(marque o fator ao qual você acha que o item pertença nas caselas vazias). Qualquer 

dúvida peça orientação. Aceitamos sugestões. Muito obrigado por sua colaboração! 

 

DEFINIÇÃO DOS FATORES 

CONHECIMENTOS: Competências assentadas em um apanhado de saberes teóricos, 

técnicos e empíricos, relativos ao exercício profissional, acumulados pelo indivíduo ao 

longo da formação e atuação na carreira. 

 

HABILIDADES: Competências traduzidas pela capacidade de tornar o conhecimento 

previamente acumulado uma ação, de utilizar o conhecimento para agir diante de uma 

determinada situação. 

 

ATITUDES: Competências que denotam uma predisposição do indivíduo acerca de um 

objeto, manifestando seus sentimentos e cognição em determinadas convicções, crenças 

e posturas profissionais. 

 

                             Fatores 

 Itens 
Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Organizar os procedimentos dos 

setores da empresa. 
   

Ser flexível diante da resistência 

do cliente quanto à sua proposta 

de intervenção. 

   

Comprometer-se a realizar 

projetos em demasia em várias 

empresas. 

   

Especializar-se em áreas afins 

interligadas à sua atuação 

profissional. 
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Atuar apenas na subárea do RH 

em que mais se identifica. 
   

Prometer soluções para os 

problemas ainda não resolvidos 

na empresa. 

   

Criar resultados favoráveis à 

empresa a partir de suas 

recomendações. 

   

Assegurar o sigilo das 

informações confidenciais da 

empresa. 

   

Criticar pessoas por falhas 

cometidas dentro do ambiente de 

trabalho. 

   

Reagir às situações de forma 

emocionalmente equilibrada. 
   

Apresentar capacidade de 

escutar os outros. 
   

Conhecer as atividades, 

processos e políticas relativos à 

área de Gestão de Pessoas. 

   

Relacionar-se com profissionais 

que são referência de atuação em 

Gestão de Pessoas. 

   

Apresentar um serviço 

diferencial da concorrência. 
   

Apresentar aptidão para o 

trabalho em equipe quando 

estiver atuando com outros 

consultores. 

   

Deixar claro que não é 

funcionário daquela empresa. 
   

Demonstrar empatia ao 

relacionar-se com as pessoas 

dentro da empresa. 

   

Integrar as ações de consultoria 

às atividades dos outros setores 

da empresa. 

   

Realizar uma avaliação do 

serviço prestado. 
   

Estimular a autonomia da 

empresa-cliente no 

encaminhamento das novas 

rotinas de trabalho implantadas 

pela consultoria. 

   

Conhecer a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 
   

Fiscalizar os colaboradores no 

momento do desenvolvimento 
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de suas tarefas no trabalho. 

Utilizar o nome do cliente sem 

permissão. 
   

Investir na própria aquisição de 

conhecimentos tecnocientíficos 

para a atuação profissional. 

   

Aceitar apenas trabalhos que 

tenha competência e meios de 

realizar. 

   

Tornar mais fácil o processo de 

aprendizagem dos membros da 

organização. 

   

Pôr em prática o projeto de 

consultoria sem a necessidade da 

autorização do cliente. 

   

Deixar-se contaminar pela 

cultura improdutiva presente na 

organização. 

   

Detectar as lacunas do modelo 

administrativo da empresa. 
   

Evitar impor suas próprias 

convicções ao cliente. 
   

Considerar aspectos referentes à 

cultura e às políticas da 

organização quando propuser 

intervenções. 

   

Apresentar ideias, abordagens e 

métodos inovadores. 
   

Tornar público os problemas da 

organização. 
   

Recorrer a soluções pré-

fabricadas. 
   

Prolongar o seu contrato com a 

empresa-cliente mesmo já tendo 

esgotado a razão da sua 

permanência na mesma. 

   

Proferir palestras sobre 

temáticas da sua área de atuação. 
   

Apresentar habilidade de 

negociação. 
   

Saber avaliar o contexto 

organizacional em que ele está 

se inserindo. 

   

Primar pela qualidade do 

serviço. 
   

Buscar, sem receio, o 

esclarecimento de dúvidas. 
   

Solucionar problemas de ordem 

administrativa, financeira, 
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técnica, mercadológica e/ou 

comportamental. 

Contribuir com a comunidade 

profissional na transmissão de 

conhecimento. 

   

Publicar artigos e livros na área 

de Gestão de Pessoas. 
   

Aliar conhecimento técnico com 

a experiência construída ao 

longo da profissão. 

   

Escolher apropriadamente o uso 

de técnicas e ferramentas de 

acordo com o contexto. 

   

Diminuir resistências quanto à 

adoção de medidas indesejáveis 

que são necessárias à 

sobrevivência da empresa-

cliente. 

   

Respeitar o ponto de vista do 

outro, mesmo sabendo que é 

baseado em uma avaliação 

equivocada da situação. 

   

Utilizar os recursos disponíveis 

para obter os resultados 

esperados. 

   

Assessorar a empresa e a equipe 

a desenvolver novas 

competências. 

   

Apresentar trabalhos em 

congressos e eventos científico-

profissionais. 

   

Conseguir demonstrar a 

importância da atividade de 

Gestão de Pessoas para o 

contratante. 

   

Ser transparente com o cliente 

ao relatar os problemas 

encontrados na empresa. 

   

Detectar necessidades de 

complementação das habilidades 

dos gestores clientes. 

   

Saber persuadir os ouvintes 

através de seu discurso. 
   

Auxiliar no encaminhamento de 

soluções que a empresa acredita 

que não consegue realizar 

sozinha. 

   

Optar por uma fundamentação 

teórica mais conveniente para 
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intervir na situação. 

Implantar o projeto de 

consultoria na organização. 
   

Conhecer o negócio da empresa 

e as oscilações de mercado. 
   

Idealizar o projeto de consultoria 

a ser implantado na organização. 
   

Tomar decisões acerca de 

mudanças e implementações no 

ambiente empresarial. 

   

Identificar até onde deve ir em 

sua atuação na empresa-cliente. 
   

Saber diferenciar entre o real 

problema da empresa e a queixa 

formulada pelo contratante. 

   

Apresentar proposta de serviço 

sem preocupar-se com o custo 

final para o cliente. 

   

Saber responder aos problemas 

surgidos durante a sua inserção 

na empresa. 

   

Planejar a intervenção 

organizacional. 
   

Manter-se imparcial na 

condução dos processos de 

Gestão de Pessoas. 

   

Melhorar o desempenho 

organizacional, da equipe e 

individual. 

   

Acumular experiência prévia na 

área. 
   

Transmitir a informação com 

clareza. 
   

Auxiliar a empresa-cliente na busca 

de novas oportunidades de 

negócios. 
   

Aumentar a rentabilidade do 

cliente. 
   

Apresentar características de 

liderança no decorrer da 

consultoria. 

   

Demonstrar conhecimento de 

uma língua estrangeira. 
   

Garantir a inclusão dos fatores e 

pessoas que são essenciais ao 

sucesso da ação de consultoria. 

   

Exigir autonomia do seu 

trabalho dentro da empresa. 
   

Conhecer o funcionamento de 

outras áreas da organização que 
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podem influenciar na atividade 

de RH. 

Demonstrar coerência entre as 

suas metas pessoais e as da 

empresa-cliente. 

   

Intermediar as necessidades do 

empregador com as dos 

colaboradores. 
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Apêndice 4 

 
Instrumento 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

Caro(a) entrevistado(a), o presente questionário versa sobre competências de um consultor 

em Gestão de Pessoas. As afirmações que seguem pretendem captar, na sua percepção, o 

quanto as competências descritas fazem parte da atividade do consultor em Gestão de 

Pessoas. Gostaríamos de contar com sua colaboração nesta pesquisa. Nossa intenção é 

saber sua verdadeira opinião. 

 

Preencha o questionário a seguir conforme as instruções. 

O questionário não é um teste de conhecimentos; não existem respostas certas ou erradas. 

Não se identifique, a pesquisa é anônima e os dados serão tratados dentro da mais 

rigorosa ética científica. 

 

Agradecemos sua colaboração. 

Rodrigo Mesquita 

Mestrando em Psicologia Social 

 

 

 

ESCALA DE COMPETÊNCIAS DO CONSULTOR EM 

GESTÃO DE PESSOAS (ESGP) 
 

INSTRUÇÕES 
 

Este questionário é composto por diversas afirmativas relacionadas às competências do 

consultor em Gestão de Pessoas. Estamos interessados em saber se você concorda ou 

não que a frase descrita ilustra uma competência necessária a este profissional. Para dar 

sua resposta, utilize a escala de cinco pontos que está colocada à direita de cada 

afirmativa, marcando com um X o número que expressa a sua opinião. Marque apenas 

um número para cada frase e não deixe nenhuma frase sem resposta. 

 

 

Os números da escala significam o seguinte: 
1= DISCORDO TOTALMENTE 

2= DISCORDO LEVEMENTE 

3= NEM DISCORDO NEM CONCORDO 

4= CONCORDO LEVEMENTE 

5= CONCORDO TOTALMENTE 
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I – Cabe a um Consultor em Gestão de Pessoas... 
1. Organizar os procedimentos dos setores da empresa. 1 2 3 4 5 

2. Ser flexível diante da resistência do cliente quanto à sua 

proposta de intervenção. 
1 2 3 4 5 

3. Comprometer-se a realizar projetos em demasia em várias 

empresas. 
1 2 3 4 5 

4. Criar resultados favoráveis à empresa a partir de suas 

recomendações. 
1 2 3 4 5 

5. Assegurar o sigilo das informações confidenciais da empresa. 1 2 3 4 5 

6. Criticar pessoas por falhas cometidas dentro do ambiente de 

trabalho. 
1 2 3 4 5 

7. Reagir às situações de forma emocionalmente equilibrada. 1 2 3 4 5 

8. Apresentar capacidade de escutar os outros. 1 2 3 4 5 

9. Conhecer as atividades, processos e políticas relativos à área de 

Gestão de Pessoas. 
1 2 3 4 5 

10. Relacionar-se com profissionais que são referência de atuação 

em Gestão de Pessoas. 
1 2 3 4 5 

11. Apresentar um serviço diferencial da concorrência. 1 2 3 4 5 

12. Apresentar aptidão para o trabalho em equipe quando estiver 

atuando com outros consultores. 
1 2 3 4 5 

13. Deixar claro que não é funcionário daquela empresa. 1 2 3 4 5 

14. Integrar as ações de consultoria às atividades dos outros setores 

da empresa. 
1 2 3 4 5 

15. Realizar uma avaliação do serviço prestado. 1 2 3 4 5 

16. Estimular a autonomia da empresa-cliente no encaminhamento 

das novas rotinas de trabalho implantadas pela consultoria. 
1 2 3 4 5 

17. Conhecer a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 1 2 3 4 5 

18. Utilizar o nome do cliente sem permissão. 1 2 3 4 5 

19. Investir na própria aquisição de conhecimentos tecnocientíficos 

para a atuação profissional. 
1 2 3 4 5 

20. Aceitar apenas trabalhos que tenha competência e meios de 

realizar. 
1 2 3 4 5 

21. Tornar mais fácil o processo de aprendizagem dos membros da 

organização. 
1 2 3 4 5 

22. Pôr em prática o projeto de consultoria sem a necessidade da 

autorização do cliente. 
1 2 3 4 5 

23. Deixar-se contaminar pela cultura improdutiva presente na 

organização. 
1 2 3 4 5 

24. Evitar impor suas próprias convicções ao cliente. 1 2 3 4 5 

25. Considerar aspectos referentes à cultura e às políticas da 

organização quando propuser intervenções. 
1 2 3 4 5 

26. Tornar público os problemas da organização. 1 2 3 4 5 

27. Prolongar o seu contrato com a empresa-cliente mesmo já tendo 

esgotado a razão da sua permanência na mesma. 
1 2 3 4 5 

28. Proferir palestras sobre temáticas da sua área de atuação. 1 2 3 4 5 

29. Apresentar habilidade de negociação. 1 2 3 4 5 

30. Primar pela qualidade do serviço. 1 2 3 4 5 

31. Solucionar problemas de ordem administrativa, financeira, 

técnica, mercadológica e/ou comportamental. 
1 2 3 4 5 
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32. Contribuir com a comunidade profissional na transmissão de 

conhecimento. 
1 2 3 4 5 

33. Publicar artigos e livros na área de Gestão de Pessoas. 1 2 3 4 5 

34. Escolher apropriadamente o uso de técnicas e ferramentas de 

acordo com o contexto. 
1 2 3 4 5 

35. Diminuir resistências quanto à adoção de medidas indesejáveis 

que são necessárias à sobrevivência da empresa-cliente. 
1 2 3 4 5 

36. Respeitar o ponto de vista do outro, mesmo sabendo que é 

baseado em uma avaliação equivocada da situação. 
1 2 3 4 5 

37. Utilizar os recursos disponíveis para obter os resultados 

esperados. 
1 2 3 4 5 

38. Assessorar a empresa e a equipe a desenvolver novas 

competências. 
1 2 3 4 5 

39. Apresentar trabalhos em congressos e eventos científico-

profissionais. 
1 2 3 4 5 

40. Conseguir demonstrar a importância da atividade de Gestão de 

Pessoas para o contratante. 
1 2 3 4 5 

41. Ser transparente com o cliente ao relatar os problemas 

encontrados na empresa. 
1 2 3 4 5 

42. Detectar necessidades de complementação das habilidades dos 

gestores clientes. 
1 2 3 4 5 

43. Saber persuadir os ouvintes através de seu discurso. 1 2 3 4 5 

44. Auxiliar no encaminhamento de soluções que a empresa 

acredita que não consegue realizar sozinha. 
1 2 3 4 5 

45. Optar por uma fundamentação teórica mais conveniente para 

intervir na situação. 
1 2 3 4 5 

46. Implantar o projeto de consultoria na organização. 1 2 3 4 5 

47. Conhecer o negócio da empresa e as oscilações de mercado. 1 2 3 4 5 

48. Idealizar o projeto de consultoria a ser implantado na 

organização. 
1 2 3 4 5 

49. Auxiliar na tomada de decisões acerca de mudanças e 

implementações no ambiente empresarial. 
1 2 3 4 5 

50. Identificar até onde deve ir em sua atuação na empresa-cliente. 1 2 3 4 5 

51. Saber diferenciar entre o real problema da empresa e a queixa 

formulada pelo contratante. 
1 2 3 4 5 

52. Apresentar proposta de serviço sem preocupar-se com o custo 

final para o cliente. 
1 2 3 4 5 

53. Saber responder aos problemas surgidos durante a sua inserção 

na empresa. 
1 2 3 4 5 

54. Manter-se imparcial na condução dos processos de Gestão de 

Pessoas. 
1 2 3 4 5 

55. Melhorar o desempenho organizacional, da equipe e individual. 1 2 3 4 5 

56. Acumular experiência prévia na área. 1 2 3 4 5 

57. Transmitir a informação com clareza. 1 2 3 4 5 

58. Aumentar a rentabilidade do cliente. 1 2 3 4 5 

59. Apresentar características de liderança no decorrer da 

consultoria. 
1 2 3 4 5 

60. Demonstrar conhecimento de uma língua estrangeira. 1 2 3 4 5 

61. Garantir a inclusão dos fatores e pessoas que são essenciais ao 1 2 3 4 5 
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sucesso da ação de consultoria. 

62. Exigir autonomia do seu trabalho dentro da empresa. 1 2 3 4 5 

63. Conhecer o funcionamento de outras áreas da organização que 

podem influenciar na atividade de RH. 
1 2 3 4 5 

64. Demonstrar coerência entre os seus princípios pessoais e as 

demandas da empresa-cliente. 
1 2 3 4 5 

65. Intermediar as necessidades do empregador com as dos 

colaboradores. 
1 2 3 4 5 

 

 

É IMPORTANTE QUE VOCÊ TAMBÉM RESPONDA TODAS AS QUESTÕES ABAIXO 

Todas elas representam informações importantes para esta pesquisa. 

Suas respostas serão mantidas ANÔNIMAS e em SIGILO. 
 

DADOS COMPLEMENTARES 

 

Sexo: (     ) Masculino   (     ) Feminino 

Idade:__________ 

Escolaridade: ______________________________ 

Área de formação (curso): ______________________________ 

Profissão ou ocupação: _________________________________________ 

Renda mensal individual (pode ser aproximada): R$__________________ 

Renda mensal familiar (pode ser aproximada): R$__________________ 

 

Muito obrigado por sua participação 

 

Rodrigo Mesquita 

e-mail: rmdj86@hotmail.com 
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Apêndice 5 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: 

 

Prezado participante, 

Estou realizando uma pesquisa que visa a criação de uma escala capaz de 

mensurar as competências do consultor em Gestão de Pessoas. Esta é uma pesquisa de 

dissertação de mestrado em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe, sob a 

orientação da Profa. Dra. Marley Rosana Melo de Araújo. 

A sua participação não é obrigatória e se você for um dos nossos voluntários 

dessa pesquisa, não precisará se identificar. É importante também que você saiba dos 

seguintes critérios: a qualquer momento você pode desistir de participar, pois não 

haverá problema quanto a isso; responda as questões de forma tranquila; não existem 

respostas certas e erradas. 

Além disso, vale a pena ressaltar que os dados coletados nesta pesquisa somente 

servirão de auxílio para fazermos a análise de forma agregada, gerando material para 

publicações acadêmicas e eventuais apresentações em congressos científicos. 

O participante poderá entrar em contato com os pesquisadores caso tenha 

alguma dúvida ou questão que queira esclarecer a respeito da pesquisa, lembrando 

também que o participante poderá ter acesso aos resultados da pesquisa no final do 

processo. 

A pesquisa não envolve prejuízo ao participante no sentido de custos. O único 

inconveniente que ela pode causar seria um eventual desconforto por estar divulgando 

uma provável falta de domínio em algum aspecto profissional, prejuízo este contornado 

pelo sigilo e anonimato na pesquisa. Como benefícios, a mesma não trará retorno 

financeiro, mas disponibilizará o acesso aos resultados. 

Obrigado pela participação. 

 

                     Aracaju, ____ de _________________ de _______. 

 

CONCORDO EM PARTICIPAR DA PESQUISA, ESTANDO CIENTE DOS 

OBJETIVOS E POSSIBILIDADES QUE ME FORAM ESCLARECIDOS. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do participante 

 

_______________________________________ 

Rodrigo Mesquita de Jesus 
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Apêndice 6 
 

Matriz de cargas fatoriais: 
 
 

 

 

ITENS 

Fator 

1 2 3 

44. Auxiliar no encaminhamento de soluções que a empresa 
acredita que não consegue realizar sem uma ajuda externa. ,641   

47. Conhecer o negócio da empresa e as oscilações de mercado. ,615   

55. Melhorar a eficácia organizacional, da equipe e individual. ,611   

46. Desenvolver o projeto de consultoria a ser implantado na 
organização. ,567   

42. Favorecer a complementação das habilidades dos gestores 
clientes. ,559   

65. Priorizar o equilíbrio entre as necessidades do empregador e 
dos colaboradores. ,559   

58. Aumentar a rentabilidade do cliente. ,558   

48. Idealizar o projeto de consultoria a ser implantado na 
organização. ,548   

59. Apresentar características de liderança no decorrer da 
consultoria. ,453   

64. Demonstrar coerência entre as suas metas pessoais e as da 
empresa-cliente. ,451   

39. Apresentar trabalhos em congressos e eventos científico-
profissionais. ,450   

40. Conseguir demonstrar a importância da atividade de Gestão 
de Pessoas para a empresa. ,450   

45. Optar por uma fundamentação teórica mais conveniente para 
intervir na situação. ,448   

62. Exigir autonomia de trabalho dentro da empresa. ,438   

15. Realizar uma avaliação do serviço prestado. ,437   

49. Tomar decisões acerca de mudanças e implementações no 
ambiente empresarial. ,412   

43. Saber persuadir os ouvintes através de seu discurso. ,403   

57. Transmitir a informação com clareza.  ,633  

50. Identificar até onde deve ir em sua atuação na empresa-
cliente.  ,562  

22. Pôr em prática o projeto de consultoria sem a necessidade da 
autorização do cliente.  -,546  

51. Saber diferenciar entre o real problema da empresa e a 
queixa formulada pelo contratante.  ,494  

20. Aceitar apenas trabalhos que tenha competência e meios de 
realizar.  ,470  

18. Utilizar o nome do cliente sem permissão.  -,429  

30. Primar pela qualidade do serviço.  ,410  

08. Apresentar capacidade de escutar os outros.  ,404  

29. Apresentar habilidade de negociação.   ,475 

10. Relacionar-se com profissionais que são referência de 

atuação em Gestão de Pessoas. 
  ,446 

32. Contribuir com a comunidade profissional na transmissão de   ,440 
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conhecimento. 

33. Publicar artigos e livros na área de Gestão de Pessoas.   ,430 

25. Considerar aspectos referentes à cultura e às políticas da 

organização quando propuser intervenções. 
  ,430 

12. Apresentar aptidão para o trabalho em equipe quando 

estiver atuando com outros consultores. 
  ,416 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 


