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RESUMO 

No ambiente atual e globalizado em que vivemos, é cada vez mais comum 

que as empresas busquem uma consultoria externa para dar um upgrade em seus 

negócios.  Hoje, melhorar a gestão de uma empresa deve ser sinônimo de 

economia, eficiência e conquista de novos mercados. E isso pode ser feito a partir 

da contratação de uma consultoria, modalidade da gestão que vem crescendo, se 

especializando e expandido no mercado, oferecendo vantagens que tem contribuído 

e muito, para o crescimento e competitividade das empresas. Este estudo tem como 

objetivo investigar os diferentes tipos de consultoria contratados órgãos público mais 

especificamente as prefeituras na microrregião de Jales, para melhor compreender o 

crescimento desta modalidade se serviço nestas instituições e para aprofundar no 

assunto fazer uma analisar da expansão das consultorias nas prefeituras da 

microrregião de Jales, investigar os tipos de consultoria contratadas por estas 

prefeituras, diagnosticar se há dificuldade de contratação desse tipo de serviço e 

avaliar o seu Feedback.  

 

Palavra Chave: Serviços, Consultor, Público, Terceirização. 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre os vários tipos de serviços oferecidos na atualidade, a consultoria é o 

que mais vem se expandindo. É o ramo profissional de análise e formulação de 

saídas acerca de um tema ou particularidade.  

Sendo assim, consultoria é um serviço prestado de forma, autônoma e 

qualificada para diagnosticar e averiguar problemas que diz a respeito de política, 

organização, procedimentos e métodos, de forma a sugerirem a ação apropriada e 

proporcionarem assistência na implementação dessas sugestões. 

O setor de consultoria se espalhou mundialmente, em taxas significativas, 

criando empresas e empregos, originando associações setoriais e se estruturando. 

Resultados de levantamentos e pesquisas apontam para uma gama de motivos que 

levam as organizações, empresas, associações, órgãos governamentais, institutos e 

fundações a contratar consultores.  

 

 



OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo investigar os diferentes tipos de consultoria 

contratados por órgãos público mais especificamente as prefeituras na microrregião 

de Jales, para melhor compreender o crescimento desta modalidade de serviço 

nestas instituições e para melhor compreender o assunto, buscou-se analisar a 

expansão dos serviços de consultorias nas prefeituras da microrregião de Jales 

através de uma pesquisa de campo com o intuito de investigar os tipos de 

consultoria são contratadas por estes órgãos e diagnosticar se há dificuldade na 

contratação desse tipo de serviço e avaliar o seu Feedback. 

 

METODOLOGIA 

Foi aplicada em uma primeira etapa uma pesquisa bibliográfica que auxilio no 

embasamento teórico e em seguida foi aplicada uma pesquisa quanti-qualitativa / 

exploratória, pois esta permitiu chegar a um resultado completo, que mostra um 

caráter estatístico de maior aprofundamento do tema investigado. 

A pesquisa foi aplicada nas prefeituras da microrregião de Jales, no foi 

aplicada 6 questões, sendo 2 questões de múltipla escolha, e 1 questão semiaberta 

e 3 questões abertas. Ela contou com uma amostra de aproximadamente 96% do 

total de prefeituras. 

 

DESENVOLVIMENTO 

  

A origem das empresas de consultoria 

Quando o termo consultoria é empregado, na maioria das vezes tem-se a 

ideia de que sua utilização é algo um pouco recente. Entretanto, fazendo uma 

análise da história da humanidade perceber-se que ela existe desde tempos 

imemoriais. Segundo Pereira (1999) a consultoria na numa forma mais ampla, pode 

ser avaliada como uma das mais antigas do mundo, se analisarmos a origem da 

palavra, que vem do latim consultare, que significa: dar ou receber conselhos, 

aconselhar e também ser aconselhado.  

De acordo com Crocco e Guttmann (2005), o mundo dos negócios era 

formado por um Estado estruturado de forma absolutista, por artesãos e por 

comerciantes. Com o passar do tempo, cada vez mais as atividades são 

segmentadas, pois o Estado se modifica, abandonando o absoluto, e iniciando um 



processo de criação de indústrias e de prestação de serviços, fazendo que as 

mudanças sejam percebidas de forma cada vez mais intensa e rápida. 

Para Silva et all (2016) somente no início do século XX, a consultoria passou 

a receber padrões das atividades hoje, bem definida e caracterizada, principalmente 

nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental aconteceram 

importantes progressos na sistematização do trabalho de consultoria, com conexão 

de modo eminente e científica acompadrada ao conhecimento e baseada em 

teorias, mas continuamente com enfoco nas soluções práticas. Portanto a 

consultoria estabelece no trajeto do conhecimento e da experiência de um homem 

em prol de uma finalidade humana. Fundamentalmente, é procura constante do 

conhecimento preparado para o benefício dos outros. 

 

O mercado de consultoria: crescimento e desenvolvimento. 

O crescimento do mercado, ligado aos processos de fusão e alianças entre as 

organizações e a obrigação de desempenho em escala mundial exacerbaram ainda 

mais a tendência e o aumento expressivo do volume e do faturamento das 

consultorias.  

A consultoria empresarial é um dos segmentos de prestação de 
serviços que mais têm crescido no mundo, inclusive no Brasil, onde 
com o crescimento do parque industrial e a necessidade de 
atualização do conhecimento, das técnicas e metodologias de gestão 
empresarial, resultante da globalização, foram fatores que 
impulsionaram para esse crescimento. (BELFORT, 2014, p.6) 

Segundo Block (2004, p.230) “os serviços de consultoria têm crescido 

também por causa do interesse no aumento da qualidade, no melhor serviço ao 

cliente e em mudar culturas em direção a ambientes de trabalho mais orientados à 

equipe e ao envolvimento ”. A consultoria se apresenta ao mundo administrativo 

como ferramenta que impulsiona e acelera o desenvolvimento, assim como, um 

instrumento apropriado para encontrar e sanar problemas nos processos e 

procedimentos organizacionais.  

 

Consultoria no setor público 

Os desafios no setor público, atualmente, estão crescendo por diversos 

ângulos. Perda de controle, pressão por diminuição de gastos, que estão cada vez 

maiores, corrupção, mudanças de leis e regulamentos, falta de planejamento, faz 



com que a situação do município fique dramática, ressaltando a urgência e 

intensidade de aquisição e atualização de conhecimento. 

Para Cristello (2011) o conhecimento, com a rapidez das mudanças, acabou 

se tornando arcaico, incompleto ou até inadequado. Com isso, as prefeituras vêm 

contratando pessoas ou empresas para a realização de atividades que enxergam 

como fundamentais para capacitação de recursos federais ou estaduais ou para 

auxiliarem seus colaboradores a compreender melhor suas tarefas e manter ou 

aumentar seus resultados. 

De acordo com Mckenna (1996), a inclusão das consultorias no setor público 

deu início durante a II Grande Guerra, quando o governo dos Estados Unidos 

contratou vários consultores para reorganizar as formas de gerenciamento das áreas 

militares, racionalizar a produção civil e dar apoio à ampliação da administração 

federal acrescida naquele período.  

As organizações que proporcionam estes tipos de serviços de consultoria são 

altamente particularizadas e focadas neste setor. A razão é que a consultoria 

necessária por parte dos setores públicos é muito mais complicada do que a 

determinada no setor empresarial. No entanto, os setores públicos também 

desfrutam de serviços de consultoria. 

Apesar das semelhanças, existem diferenças claras entre o setor público e 

uma empresa privada. De acordo com o Clube da Consultoria Unicamp (2016) a 

diferença mais evidente é que o setor público geralmente visa não um lucro. Em 

vários casos, o setor lida com uma renda fixa para a gestão do orçamento o que é 

muito diferente do que ele faz no mundo dos negócios.  

Tanto para o consultor externo como para interno, tem que entender o 

ambiente em que se trabalha no Serviço Público, pois este é regido por princípios e 

regras, e só é presumível fazer ou deixar de fazer de acordo com o que é previsto 

em lei. Num ambiente dependente às normas, em função do princípio da legalidade, 

os processos administrativos se contêm a uma burocracia planejada, que também 

decorre de princípio constitucional. 

 

PESQUISA NA MICRORREGIÃO DE JALES 

Segundo a  Constituição Brasileira no art. 25, §3° (1988),  a microrregião é um 

ajuntamento de municípios limítrofes, ou seja, de uma região. No Brasil, há um total 

de 558 microrregiões. Essas regiões são subdivisões das Mesorregiões, em um total 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%B5es


de 137, no estado de São Paulo possui um total de 15 mesorregiões com 63 

microrregiões. Dentre as 15 mesorregiões do estado de São Paulo, a de São José 

do Rio Preto é composta pela união de 109 municípios agrupados em 

oito microrregiões. (IBGE, 2010). A microrregião de Jales é uma 

das microrregiões de São Paulo que pertence à Mesorregião de São José do Rio 

Preto de acordo ainda com o IBGE (2010) a microrregião de Jales tem uma 

população de 149.197 habitantes e está dividida em 23 municípios.  

 

APRESENTAÇÃO DOS GRÁFICOS DA PESQUISA 

 

Gráfico 01: Utilização de serviços de consultoria externa pela prefeitura. 
Fonte: A própria Autora 

 

O gráfico 01 mostra que 82% das prefeituras entrevistadas possuem contrato 

com empresas de consultoria, apenas 18% disseram que não possuem contrato 

com empresas de consultoria externa. 

 

Sim 

Tempo de utilização dos serviços de consultoria externa 
contratadas 

Porcentagem 

1 ano 1 

2 anos 1 

3 anos 3 

Acima de 3 anos 13 

TOTAL 18 

Não 

Qual o motivo da não contratação serviços de 
consultoria externa 

Porcentagem 

Falta de Recurso Financeiro 2 

Há uma estrutura funcional dentro dos quadros da 
prefeitura. 

2 

TOTAL 4 

 Tabela 1: Justificativas da respostas apresentadas no gráfico1. 
 

 

A tabela 1 apresenta as justificativas das prefeituras pesquisadas, onde as 

que responderam sim, disseram quanto tempo faz uso dos serviços de consultoria 
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externa. Dessas uma respondeu 1 ano, uma respondeu 2 anos, 3 responderam 3 

anos e 13 acima de 3 anos.  

Das prefeituras que responderam negativamente, obteve duas respostas, 

onde duas prefeituras responderam que não contrata por falta de recurso financeiro, 

e outras duas responderam que já possuem uma estrutura funcional dentro dos 

quadros da prefeitura. 

Gráfico 02: Áreas da prefeitura que mais busca consultoria externa. 
Fonte: A própria Autora 

 

O Gráfico 02 apresenta as áreas das prefeituras que mais contratam serviços 

de consultoria externa.  A área de consultoria mais buscada pelas prefeituras é a 

contabilidade com 25%, depois área de educação com 23%, 14%, vem as empresas 

de consultoria na área de Recursos Humanos em seguida com 12%, vem as 

empresas de consultoria na área financeira, na sequência tem as consultorias 

jurídicas com 10%, e por fim as empresas contratadas nas áreas de saúde e 

licitação com 6% e obras e compras com 2% cada. 

 
Gráfico 03: Quais as circunstancias para a contratação do serviço de consultoria. 
Fonte: A própria Autora 

 

O Gráfico 03 apresenta o motivo mais comum de se contratar que as 

prefeituras têm para a contratação de uma empresa de consultoria. 11% das 
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entrevistadas dizem que é quando se inicia um novo projeto e 89% que é na 

dificuldade de realização de determinada tarefa. 

 
Gráfico 04: Os benefícios dos serviços de consultoria para as prefeituras. 
Fonte: A própria Autora 

 
O Gráfico 04 apresenta os tipos de benefícios que as consultorias externas 

trazem para as prefeituras. 35% das prefeituras pesquisadas disseram que o maior 

benefício é a otimização do tempo,  25% das prefeituras apreciam a eficiencia nos 

resultados que a consultoria externa traz para os setores que as utilizam, 10% 

disseram que as consultorias externas são sempre uma empresa atualizada, com 

novas informações, trazendo mais conhecimento, também 10% disseram que as 

ações desenvolvidas por essas consultorias sejam conforme a legislação vigente, e 

também com 10%  dissseram a melhoria no atendimento. 

Ainda à o fato das consultoria axiliar na tomada de decisão onde a esta busca 

pontos especificos e prioritarios para a gestão publica, e na redução de gastos com 

funcionarios, pois um funcionario especializado custa mais aos cofres publicos, faz 

com que esses beneficios, ambos com 5% de acordo com as prefeituras 

pesquisadas, sejam predominante na contratação dos serviços de consultoria. 

 

 

Gráfico 05: Os fatores negativos das contratações dos serviços de consultoria externa.  
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O Gráfico 05 apresenta os fatores negativos que as contratações dos serviços 

de consultoria trazem para as prefeituras. 5% das prefeituras entrevistadas disseram 

que a consultoria externa deixa o serviço público mais cômodo, sem gana de buscar 

conhecimento, dependendo constantemente de uma empresa ou profissional que 

não faz parte do quadro de funcionários, 11% das prefeituras falaram que o fato de 

contratar uma empresa especializada, deixa de fora mão-de-obra do município que 

se possa investir. 6% disseram que a falta de vínculo com o profissional que vai 

prestar o serviço, fazendo com que o funcionário não possua responsabilidade com 

setor que está prestando o serviço, e sim com a sua empresa. 28% disseram que o 

impacto financeiro é um dos fatores mais negativos e 50% das prefeituras 

pesquisadas disseram que as consultorias não trazem fatores negativos, ou seja, 

para elas as consultorias são totalmente benéficas para o serviço público. 

Gráfico 06: Dificuldades enfrentadas pelas prefeituras na contratação dos serviços de consultoria.  
Fonte: A própria Autora 

O Gráfico 06 apresenta as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras nas 

contratações de um serviço de consultoria externa.  4% das prefeituras entrevistadas 

diz que achar uma empresa de consultoria idônea, é muito difícil. 13% das 

prefeituras acham que a o alto custo das consultorias é uma dificuldade muito 

grande para as prefeituras, assim como 25% delas acredita que a dificuldade está 

na falta de recursos financeiros que as prefeituras enfrentam hoje em dia devido à 

crise. Porém 50% das empresas acreditam que a maior dificuldade é achar uma 

empresa ou profissional especializado. E apenas 8% acredita que não existe 

nenhuma dificuldade em contratar um serviço de consultoria. 
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ANALISE DOS RESULTADOS  

O tema abordado justificou-se pelo grande crescimento das contratações de 

empresas de consultoria pelas prefeituras, causado principalmente, pelos benefícios 

que essas empresas trazem para o setor público.  

A partir dos gráficos apresentados, podemos observar que, das 22 prefeituras 

entrevistadas da microrregião de Jales, 18 possuem contratos com empresas de 

consultoria externa, nas mais diversas áreas, e que a maioria dessas cidades, 

possui uma população menor que 10.000 habitantes. As duas maiores cidades da 

microrregião, não possui vínculo contratual com nenhuma empresa de consultoria.  

Portanto pode observar que as cidades menores necessitam mais de ajuda, 

abrindo assim mais portas para que empresas de consultoria cresçam e se 

desenvolvam nessa região. 

  

CONCLUSÃO 

A partir do que foi estudado, torna-se possível, juntamente com a análise e 

interpretação dos resultados, obter algumas conclusões a respeito do crescimento e 

desenvolvimento da consultoria no setor público na microrregião de Jales. 

A consultoria veio crescendo ao longo dos anos, e se desenvolvendo no que 

se conhece hoje. Com isso se tornaram mais populares, e passaram a ser mais 

desenvolvidas, deixando de ser privilegio apenas de grandes empresas e passando 

a atuar em empresas pequenas e setores públicos. 

Na microrregião de Jales, apesar de nem todas as cidades utilizarem os 

serviços, as que utilizam se satisfazem com os serviços prestados por essas 

consultorias. 

Além disso deve-se destacar que a participação das consultorias externas no 

setor público tem uma configuração bem específica. Ela se coloca em um campo de 

força político muito mais complexo, que a condiciona. Distinto do que acontece 

quando ela age no setor privado, onde obtém um poder muito maior, e pode 

determinar boa parte das mudanças estruturais e estratégicas da organização. No 

ambiente público, ela pode encontrar espaços de um lado e limitações de outro. Isso 

diminui e diferencia bastante sua função. 

 Conclui-se que as empresas de consultoria conseguiram um espaço muito 

amplo no mercado, e vem se destacando cada vez mais nos setores públicos, 

virando tendência nas prefeituras da região. 
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