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A Percepção da Efetividade de Processos de Consultoria em ME E EPPs 
 

Resumo  
Micro e pequenas empresas no ano de 2010 representavam 6,1 milhões de 

estabelecimentos no Brasil, respondendo por 14,7 milhões de empregos, sendo que, 

dados recentes mostram que a cada 100 empreendimentos criados, 73 sobrevivem 

no primeiro ano. Empresas podem desenvolver doenças organizacionais, tendo uma 

diversificação de origens, de fatores econômicos e financeiro a questões 

comportamentais. Para buscar o desenvolvimento e a sobrevivência de seus 

negócios micro e pequenos empreendedores têm como alternativa, a contratação de 

serviços de consultoria. Consultoria trata de um conjunto de atividades logicamente 
estruturadas, a fim de propor mudanças auxiliando clientes na tomada de decisão. 

Este trabalho tem como objetivo geral, identificar através do método dedutivo 

exploratório e descritivo, precedido de fundamentação teórica, a percepção de micro 
e pequenos empreendedores quanto à efetividade dos processos de consultoria 

contratados na busca da resolução de suas necessidades e expectativas.  

 
Palavras-chave – Consultoria, Micro e Pequenas, Empreendedores. 
 

Introdução 
O SEBRAE (2011) destaca em sua pesquisa realizada em 2011 a taxa de 

sobrevivência de micro e pequenas empresas, na indústria é de 75,1%, a do 

comércio 74,1%, assim como, empresas do setor de serviços 71,7% e a da 

construção civil 66,2%. Koteski (2004) descreve que este segmento em termos 

estatísticos, representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB)1, gerando 14 milhões de 

empregos, ou seja, 60% do emprego formal no país, e constitui 99% dos 6 milhões 

de estabelecimentos formais existentes, respondendo ainda por 99,8% das 

empresas que são criadas a cada ano no Brasil. 
Muitos destes novos empreendedores buscam desenvolver novos negócios 

de acordo com suas experiências profissionais, assim como, negócios com o aporte 

de suas competências técnicas, ou até mesmos diante de oportunidades de 

mercado deslumbrados segundo suas percepções. Em muitos casos a elaboração 

                                                
1 O PIB representa o valor de mercado do produto final produzido dentro das fronteiras de um país. 



de um plano de negócios, assim como, de um planejamento prévio para 

consolidação destes novos empreendimentos não são estruturados, motivados por 

diferentes condicionantes, sejam elas técnicas, financeiras ou culturais. 
Este cenário pode vir a contribuir para o insucesso em novos 

empreendimentos, sejam relacionados ao contexto econômico, mercadológico ou 

gerencial destes novos empreendimentos. As alternativas comumente adotadas por 

parte destes empreendedores são contratações de serviços de consultoria. 

Para Oliveira (2004) consultoria empresarial pode ser motivada pela busca 

do tratamento de doenças organizacionais com origens econômicas, financeiras, 

técnicas, mercadológicas, administrativas e comportamentais.  

Esta pesquisa tem como objetivo, identificar junto à micro e pequenos 

empreendedores, a efetividade quanto aos resultados obtidos através de processos 

de consultoria, quanto à implementação e operacionalização de intervenções 

apontoados pelas empresas de consultoria, e consequentemente, os resultados 
obtidos a partir dos mesmos. Contribuindo para o campo científico, assim como, 

para micro e pequenos empreendedores na elaboração de critérios na contratação 

de consultorias e nas tomadas de decisões em implementações de intervenções em 

suas organizações. 

 
Objetivos 

A pesquisa empreendida tem como objetivo geral identificar a percepção da 

efetividade dos processos de consultoria empreendidos junto à micro e pequenas 

empresas, quanto aos resultados obtidos a fim de atender necessidades e 

expectativas dos micro e pequenos empreendedores que contratam serviços desta 

natureza. 

Dentre os objetivos específicos estão elencados: a elaboração de pesquisa 

bibliográfica para fundamentação da pesquisa, contato com micro e pequenas 

empresas, elaborar e envio de carta convite às micro e pequenas empresas, 

formular instrumento de coleta de dados, aplicar o instrumento de coleta de dados 

junto à micro e pequenas empresas, coletar e analisar dados e conclusão da 

pesquisa. 

 
Metodologia 



Esta pesquisa será desenvolvida através do método indutivo, exploratório 

descritivo, tendo a operacionalização da coleta de dados através do método 

quantitativo. Neste sentido, permitindo através da observação a formulação de 
enunciados acerca do tema da pesquisado. Neste prisma, Silvio Oliveira diz que: “O 

método indutivo possibilita o desenvolvimento de enunciados gerais sobre as 

observações acumuladas de casos específicos ou proposições que possam ter 

validades universais.” (2004, p. 60). 

A presente pesquisa apresenta caráter exploratório e descritivo. Exploratório, 

pelo fato de abordar um tema de pouca abordagem no meio cientifico. “Exploratório 

dada à ênfase à descoberta de práticas ou diretrizes que precisam modificar-se e na 

elaboração de alternativas que possam ser substituídas.” (OLIVEIRA, 2004, p. 134).     

Descritivo em virtude de buscar identificar junto à micro e pequenas 

empresas, as percepções dos empreendedores quanto à efetividade dos serviços 

contratados de consultoria. Neste sentido, Sylvia Roesch ressalta que. 
“Pesquisas de caráter descritivo não procuram explicar alguma coisa 
ou mostrar relações causais, como as pesquisas de caráter 
experimental. Censos, levantamentos de opinião publica ou 
pesquisas de mercado procuram fatos descritivos; buscam 
informação necessária para a ação ou predição.” (ROESCH, 2004, p. 
137). 

 
Micro e pequenas empresas no Brasil 

No âmbito de micro e pequenas empresas no Brasil, Koteski (2004) destaca 

que segmento em termos estatísticos, esse empresarial representa 25% do Produto 

Interno Bruto (PIB)2, gera 14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego formal 
no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, 

respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo 

dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro (SEBRAE). 

O SEBRAE em parceria com o Dieese3 através de tratamento de dados com 

base na RAIS4 publicou no anuário 2010/20115 a classificação no que condiz ao 

porte de empresas, conforme o número de pessoas ocupadas e variando conforme 

                                                
2 O PIB representa o valor de mercado do produto final produzido dentro das fronteiras de um país. 
3 Dieese - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.  – 
www.dieese.org.br 
4 RAIS – Relação Anual de Informações Sociais – www.rais.gov.br 
5 Foram excluídas divisões relacionadas a agropecuária, devido o setor encontrar-se sub-
representado na RAIS. 



o setor de atividade econômica. Esta classificação quanto ao porte de empresas 

segundo SEBRAE (2011) pode ser observado através da tabela abaixo. 

Porte 
SETORES 

Indústria6 Comércio ou Serviços7 

Micro Empresa até 19 pessoas ocupadas até 9 pessoas ocupadas 

Pequena Empresa de 20 a 99 pessoas ocupadas de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média Empresa de 100 a 499 pessoas ocupadas de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande Empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Tabela 1 – Classificação de Porte de Empresas. Fonte: SEBRAE Elaboração DIEESE (2010/2011, p. 
13). 

Koteski (2004) aponta fatores de grande participação na economia brasileira 

por parte de micro e pequenas empresas, ressaltados através de um estudo 
elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

que aponta que este cenário é resultante da globalização, onde esta conjuntura leva 

grandes empresas a buscarem maior eficiência terceirizando o apoio ao negócio 

principal, assim como, aliado ao espírito empreendedor do brasileiro onde pesquisas 

da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) apontam que o Brasil está em 6◦ lugar 

entre os 31 países mais empreendedores do mundo. 
O SEBRAE (2011) destaca em sua pesquisa realizada em 2011 a taxa de 

sobrevivência das empresas sob o ponto de vista setorial, indústria, comércio, 

serviços e construção civil. Apresentando taxas de sobrevivência da indústria em 

75,1%, a do comércio 74,1%, das empresas do setor de serviços 71,7% e a da 

construção civil 66,2%. Nesta mesma pesquisa o SEBRAE (2011b) verifica as taxas 

de sobrevivência a nível regional, uma vez que, é maior na região sudeste (76,4%), 

única região que apresenta taxa de sobrevivência superior à média nacional 

(73,1%). Na sequência, vêm as regiões sul (71,7% de sobrevivência para empresas 

com até 2 anos), nordeste (69,1% de sobrevivência), centro-oeste (68,3%) e norte 

com taxa de sobrevivência de 66%.  

  
Consultoria definições e dimensões 

Para Oliveira (2004) consultoria empresarial é um processo interativo de um 

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

auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, 

não tendo, entretanto, o controle direto da situação. 
                                                
6 As mesmas delimitações foram utilizadas para o setor de construção. 
7 O setor serviços não inclui administração pública e serviço doméstico. 



Segundo Ozaki (2012) consultoria é um processo, trata de um conjunto de 
atividades logicamente estruturadas. É, também, um processo interativo, porque 

exerce reciprocidade entre duas ou mais pessoas ou atividades empresariais. Pela 
definição, é preciso ressaltar que a consultoria deve propor mudanças, auxiliando os 

clientes na tomada de decisão. Neste sentido Schlindwein apud Parreira diz “o ato 

de um cliente fornecer, dar e solicitar, pedir pareceres, opiniões, estudos, a um 

especialista contratado para que este auxílio apoie, oriente o trabalho 

administrativo”. (Schlindwein apud Parreira, p. 82, 2012).  

Caldas (1999) coloca que desde os anos 70 e 80 empresas gastam milhões 

de dólares na busca frenética pelo Santo Graal da competitividade local e global. 

Neste sentido Ramos apud Kubr (2002) alerta que antes de qualquer coisa, para 

que, a consultoria não é uma solução miraculosa para problema algum, não sendo 

efetiva onde há passividade gerencial ou funcional.  

Em comum entre diferentes autores, é o fato que a consultoria é um 
processo estruturado, onde há interdependência de esforços entre agentes internos 

e externos a organização, onde o papel do agente externo é através de suas 

competências técnicas e experiências, fornecer o aporte as organizações através de 

metodologias estruturadas, condições de suprir deficiências e gerar resultados. 

 
Tipificações de consultorias 

Para Oliveira (2004) a definição de consultoria é complexa em virtude de 

diferentes tipos de consultoria, mas quanto a sua estrutura pode ser tipificada como 

consultoria de pacote e consultoria artesanal. A Consultoria de pacote é realizada 

através da transferência de estruturas, metodologias e técnicas administrativas, sem 

a preocupação da otimização a empresa, apresentam vantagens como rapidez na 

realização e menor custo, para tanto, pode não apresentar o nível de treinamento 

conceitual, metodológico e na tarefa que se espera de um serviço de consultoria.  

No que condiz a consultoria artesanal para Oliveira (2004), procura-se 

atender às necessidades da empresa-cliente por meio de um projeto baseado em 

metodologia e técnicas administrativas especificamente estruturadas, precedida  de 

abordagens e modelos aplicados em outras empresas. Este tipo de consultoria 

apresenta vantagens como melhor treinamento dos envolvidos, menor resistência  e 
qualidade dos trabalho, para tanto, pode gerar maior dependência da empresa-

cliente em relação à empresa de consultoria. 



Boog (2002) descreve que é necessário ter em mente que existem 

consultorias especializadas em processos e outras em intervenções, diante disto, 

antes de chamar uma consultoria se faz necessário saber para quê, a fim de apoiar 
uma intervenção ou criar um processo. Neste sentido, Yaeko Ozaki diz que: 

A função de consultoria envolve duas modalidades: consultoria de processo e de conteúdo. 
A consultoria de processo conduz o cliente a levantar e entender questões relevantes, pesquisar e 
selecionar opções, avaliar riscos e vantagens; facilita a reflexão, sem impor modelos nem 
direcionamentos à empresa-cliente. A consultoria de conteúdo auxilia no diagnóstico ou na solução 
de uma necessidade. (OZAKI, 2012. P. 7). 

Tipificação da consultoria segundo Schlindwein (2012), variam conforme o 

enfoque que pretende explorar. Os diversos enfoques consideram: a natureza do 

serviço, analisado um conjunto de diferentes etapas e métodos e o modelo de 

intervenção a ser dotado. Schlindwein apud Kubr (1986) propõe os seguintes:  

1) Diagnóstico empresarial: pesquisa os recursos da organização, suas forças e 

fraquezas e identifica problemas-chave que impactam no desempenho do negócio.  

2) Pesquisas e estudos especiais: focado em assunto de importância para a 

organização cliente, submete-se  um relatório final, discutindo-o com o cliente.  
3) Elaboração de soluções específicas: necessita mais que um diagnóstico, precisa 

de soluções específicas, recebendo uma solução adequada para seu problema.  

4) Assistência na implementação: após o diagnóstico e a elaboração da solução, a 

empresa-cliente pode precisar de apoio na implantação. Pode envolver seleção e 

treinamento de pessoal, mobilizando pessoas em direção aos resultados esperados. 

5) Aconselhamento: o consultor atua no sentido estrito da palavra: respondendo a 
perguntas, quando solicitado. A decisão caberá ao cliente. 

 
Motivações para contratação de processos de consultoria 

Oliveira (2004) coloca que a identificação das necessidades de consultoria é 

uma iniciativa e prerrogativa da empresa-cliente, entretanto o consultor pode auxiliar 

na identificação de problemas e doenças. No quadro logo abaixo são apresentados 
alguns exemplos de doenças e sintomas empresariais.. 

Exemplos de doenças e sintomas empresariais 

Doenças Sintomas 

Econômicas 
- Retorno nulo ou irrisório sobre o capital investido 
- Retorno baixo sobre o ativo total 

Financeiras 

- Despesas financeiras elevadas 

- Alta necessidade de capital de giro 
-Alta influência de capital de terceiros 



Técnicas 
- Alto nível de reclamações e devoluções de clientes 

- Alta dependência de tecnologia externa 

Mercadológicas 

- Processo de distribuição inadequado 

- Preços de inadequados para os produtos e serviços vendidos 
- Falta de competitividade no mercado 

Administrativas 
- Inadequada utilização de recursos disponíveis 

- Trabalhos repetidos 

Comportamentais 

- Falta de motivação 

- Baixo nível de coesão 

- Alto nível de atritos 

- Alto nível de rejeição às mudanças 

Tabela 2 – Doenças e Sintomas Empresariais. Fonte: Adaptado Oliveira (2004, p. 81). 

Crocco (2005) aponta que existem três motivos genéricos que se desdobram 

em específicos e que são usados isolados ou em conjunto para contratação de uma 

consultoria. A necessidade de maior conhecimento, não sabendo o que realmente 

precisa ou o que aplicar, falta de tempo e políticas empresariais. 

Mesmo diante da diversidade de enfoques motivadores a contratação de 
uma consultoria, percebe-se objetivos em comum entre gestores e organizações, 

que orbitam entre a manutenção ou alavancagem dos diferenciais competitivos a 

sobrevivência de suas organizações. 

 
Resultados 

A população de amostra da pesquisa foi constituída por micro e pequenas 
empresas do setor de comércio e serviços, a coleta de dados ocorreu através de 

questionário constituído de perguntas objetivas de múltipla escolha. A amostra foi 

composta por 12 empresas localizadas nos munícipios de Marau, Passo Fundo e 

Sarandi situadas no estado do Rio Grande do Sul. Foram enviados convites para 30 

empresas, 40% deram retorno do instrumento de coleta de dados. As empresas que 

compuseram o universo pesquisado 66,67% são de serviços e 33,33% do comércio, 
sendo 83% microempresas e 33,33% pequenas empresas.                     

As doenças organizacionais motivadoras da contratação de consultoria, 

16,67% apontaram razões econômicas como baixo retorno sobre o ativo total, 

33,33% fatores financeiros, como despesas elevadas e alta necessidade de capital 

de giro, 41,67% fatores mercadológicos como falta de competitividade no mercado e 

8,33% questões comportamentais, como baixo nível de coesão e alto nível de 

rejeição a mudanças do quadro funcional. Dos tipos de consultoria contratados, 25% 



das empresas utilizaram consultoria de pacote e 75% artesanal. Das necessidades a 

serem atendidas antes da contratação da consultoria, 66, 67% das empresas não 

havia identificado e 16,67% disseram que os processos de intervenção apontados 
pelo consultor não estavam de acordo com seu entendimento antes da consultoria.     

Das empresas, 75% tiveram dificuldades na operacionalização dos 

processos apontados pelo consultor, de mesma forma que, 75% responderam que 

não foi estruturado um projeto com premissas, requisitos, cronograma, orçamento e 

indicadores de performance para avaliar os resultados obtidos através da 

consultoria. Das empresas, 25% atenderam suas expectativas quanto aos 

resultados obtidos e 41,67% que refletiram nos resultados financeiros de suas 

empresas. Das empresas 58,33% responderam que ao término da consultoria 

sentiram-se dependentes do consultor. Das empresas, 33,33%, voltaram a contratar 

consultorias e 33,33% responderam que em suas percepções a consultoria gerou a 

contrapartida que justificou o investimento, de mesma forma, 33,33% 
recomendariam consultorias a outros empresários. Em uma escala de satisfação no 

dos processos de consultoria em suas empresas, 25% das empresas apontaram 

como muito satisfeitas, 8,33% como satisfeitas e 66,67% como péssimo. 

Percebe-se nos resultados, correlação entre o percentual de 25% 

contraentes de consultoria, tidas como artesanal, que houve um projeto estruturado 

com premissas, requisitos e indicadores, de mesma forma que, não tiveram 
dificuldades na operacionalização dos processos apontados pelos consultores, 

assim como, foram atendidas expectativas, respaldado pelo percentual de empresas 

tidas como muito satisfeitas para com  consultorias  prestadas em suas empresas. 

 
Considerações Finais 

Através da pesquisa, foi factível perceber êxito nos processos de consultoria, 

segunda a percepção de uma minoria de empresas. Nesta minoria, não de forma 

absoluta, encontram-se organizações que utilizaram-se de serviços de consultoria 

artesanal, como verificando junto a pesquisa bibliográfica, consultorias desta 

natureza apresentam vantagens como melhor treinamento dos envolvidos, menor 

resistência e melhor qualidade dos trabalhos.  

É plausível que seja levado em consideração quanto ao êxito na 
implementação de processos de consultoria variáveis não abordadas nesta 

pesquisa, como o grau de maturidade das empresas, a capacidade de investimentos 



das mesmas, a cultura organizacional e as competências técnicas e 

comportamentais dos consultores que desenvolveram os processos de consultoria. 

Diante da representatividade das micro e pequenas empresas na economia 
de nosso país, aponta-se como motivador e necessário, estudos complementares de 

caráter indutivo e experimental na implantação de processos de consultoria em 

micro e pequenas empresas, a fim de, contribuir para com o arcabouço técnico e 

teórico ao meio acadêmico, consultores, micro e pequenos empresários. 
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