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Resumo 
 

O objetivo desta dissertação é compreender como ocorre a aprendizagem dos integrantes de 

organizações não-governamentais (ONGs) e o que aprendem, na relação com consultores 

organizacionais. Para isso, foram pesquisados integrantes de ONGs de Recife/PE. A estratégia 

metodológica utilizada foi pautada numa perspectiva qualitativa. O principal instrumento para 

coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, conduzida com os profissionais pesquisados. 

A partir disso, foram descritos e interpretados os significados através da análise pragmática de 

conversação. Os resultados da pesquisa revelaram que para que a aprendizagem ocorra de 

forma ampla é importante que o consultor adote uma postura de abertura e transparência e crie 

confiança na relação com os integrantes das ONGs, propiciando um ambiente favorável ao 

diálogo e à reflexão, e também que ele seja flexível em relação aos seus métodos, adaptando-

os às diferentes realidades das organizações; sistemático e investigativo durante o processo e; 

propicie uma maior participação dos membros das organizações. O consultor ao adotar essas 

posturas e trazer uma visão externa, imparcial e crítica, para relação de consultoria, propicia 

que os integrantes das ONGs adotem uma prática reflexiva aberta à mudança de pensamento e 

posturas. As reflexões realizadas a partir da experiência da relação com consultores 

possibilitaram que os integrantes das ONGs aprendessem aspectos relacionados à prática de 

contratação de consultoria e ao próprio processo. Foi possível, ainda, perceber mudanças nas 

organizações a partir do trabalho de consultoria. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de adultos. Aprendizagem no contexto organizacional. 

Organizações não-governamentais. Consultoria organizacional. 

 



Abstract 
 

The subject of this dissertation is to understand how learning occurs among the participants of 

a non-profit organization and what have them learnt from the relationship with the 

organizational consultants. In order to get that, a research with NPO’s employers from 

Recife/PE was conducted. The methodological strategy used in the research was based in a 

qualitative perspective. The primary instrument used for gathering the data was a semi-

structured interview conducted among the researched employers. On top of that, the meanings 

were exposed and interpreted through the pragmatic analysis of the conversation. The results 

of the research showed that, in order to have the learning occurring in a more wide way, it is 

important that the consultant adopt a posture of openness and transparency and make himself 

trusted in the relationship with the NPO’s employers, propitiating a environment favorable for 

dialogue and reflection, as well he should be flexible with his process, adapting them to the 

different realities of the organizations; systematic and investigative during the process and; 

propitiate a wider participation among the members of the organization. The consultant 

adopting this position and bringing an external view, impartial and critic to the consultancy 

relationship, allow the NPO’s members to adopt a reflexive practice opened to think and 

posture changing. The reflections performed from the experience acquired during the 

relationship with the consultants, made the NPO’s members capable to learn aspects related 

with the practice of hiring a consultancy and the process itself. Even was possible to perceive 

changes in the organizations made from the consultancy work. 

 

Keywords: Adults learning. Learning in the organizational context. Nonprofit organizations; 

Organizational consultancy. 
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1  Introdução 

A indústria de consultoria teve um crescimento acelerado a partir da década de 90, 

período no qual as grandes consultorias expandiram e consolidaram suas atividades em todo 

mundo. Entre 1991 e 1998 as cinco maiores firmas de consultoria viram seus faturamentos, 

em média, dobrarem; e mesmo nos períodos em que a economia e os negócios tiveram baixos 

níveis de crescimento, a indústria de consultoria prosperou (WOOD JR.; CALDAS, 2005). 

Dessa forma, nos anos 90 as empresas de consultoria ganharam destaque no mercado 

empresarial e se manifestaram como um dos setores mais dinâmicos do período. 

Muitos consultores acreditam que este crescimento é sustentável no longo prazo, uma 

vez que o mundo dos negócios tende a se tornar cada vez mais complexo; mais países estão se 

inserindo na economia de mercado, o que aumenta a demanda por serviços profissionais de 

consultoria; e os consultores aprenderam a convencer as pessoas de que são indispensáveis 

(WOOD JR.; PAES DE PAULA, 2004). 

Com o crescimento vertiginoso da indústria de consultoria, os clientes habituaram a 

contratar esse tipo de serviço, tornando-se, entretanto, mais exigentes ao longo do tempo, já 

que algumas experiências negativas relacionadas com os projetos de consultoria foram 

difundidas, gerando uma onda de críticas aos consultores e fazendo surgir certo consenso de 

que muitas firmas de consultoria não realizam o que prometem (WOOD JR.; CALDAS, 

2005). 

Wood Jr. e Paes de Paula (2004) apresentam vários casos em que muitas organizações 

gastaram tempo, energia e milhões de dólares em projetos de consultoria que fracassaram. No 

Brasil, os autores afirmam que a crítica que aparece na mídia de negócios se refere ao fato de 

que as empresas brasileiras têm expectativas muito altas em relação às consultorias, como 

também destacam o problema da transplantação de tecnologias gerenciais importadas. 

A indústria de consultoria, entretanto, não é homogênea. Caldas et al. (1999, p. 8) 

argumenta que a prosperidade da atividade de consultoria nos últimos anos transformou o 

campo em um habitat multifacetado, abrangendo uma grande diversidade de profissionais e, 

portanto, tornando difícil definir, entender ou adjetivar a categoria “consultor”: “dizer que os 

consultores são charlatães, sanguessugas ou a solução de todos os males pode ser ao mesmo 

tempo verdade e injustiça, dependendo de que tipo de consultor e de que tipo de relação de 

consultoria se está tratando”. 
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Além disso, ressalte-se que “a mídia de negócios tende a enfatizar mais o bom ou o 

mau funcionamento da prática de consultoria, sem dar conta da complexidade e nuanças da 

atividade” (WOOD JR.; PAES DE PAULA, 2004, p. 5). Desse modo, alguns casos de 

fracasso, divulgados pela mídia, terminam deixando uma má fama sobre o trabalho de 

consultoria, pois não retratam, muitas vezes, de forma adequada, o conjunto de suas 

atividades. 

Apesar das críticas e casos de fracassos, o que se observa é um grande número de 

organizações optando por esse tipo de serviço. Afinal, também existem casos de sucesso de 

empresas que contrataram consultoria e alcançaram resultados positivos com esses trabalhos, 

bem como o contexto de problemas e desafios enfrentados no mundo empresarial tem gerado 

a necessidade de contratação de consultores, tanto é que se transformaram em oportunidade 

de negócios para as firmas de consultoria. 

Assim, neste contexto também se inserem as organizações sem fins lucrativos, que 

pertencem ao chamado terceiro setor, e do qual as organizações não-governamentais (ONGs) 

fazem parte1. Chapman (1998) apresenta em seu estudo que os executivos de organizações 

sem fins lucrativos têm trazido consultores para ajudar no desenvolvimento organizacional e 

no processo de mudança das organizações. 

O que ocorre é que o modelo de gestão do terceiro setor caracterizado inicialmente 

pelo amadorismo, o voluntariado e a abnegação de algumas pessoas, não tem sido mais 

adequado às demandas atribuídas a essas entidades, sendo necessário uma maior 

profissionalização das organizações (SCORNAVACCA JR.; BECKER, 2000). Os executivos 

de organizações sem fins lucrativos estão constantemente expostos a desafios e problemas. 

Não apenas precisam fazer mais com menos recurso, como também estão inseridos num 

debate contínuo com respeito aos papéis, valores e transparência de suas organizações na 

sociedade moderna (CHAPMAN, 1998). 

Scornavacca Jr. e Becker (2000, p. 15), no entanto, acrescentam que ainda há uma 

falta de qualificação e familiaridade com as especificidades destas organizações por parte dos 

profissionais, o que dificulta “o processo de transição da ‘era do amadorismo’ para a ‘era do 

profissionalismo’". Dessa forma, afirmam os autores, para a implantação de projetos sociais 

bem estruturados, é necessário existirem profissionais qualificados atuando diretamente nas 

organizações, ou sob a forma de consultorias. 

                                                 
1 As diferenças entre organizações sem fins lucrativos, terceiro setor e organizações não-governamentais serão 
tratadas no capítulo 2, do Referencial Teórico. 
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Drucker (2002) afirma que há 40 anos a palavra “gerência” não era concebida nas 

organizações sem fins lucrativos, porque significava “negócios” e elas não eram empresas 

para ter negócios, já que não tinham “lucros”. Gerência, gestão e administração eram palavras 

pouco utilizadas nesse universo, sendo consideradas algo que se referia apenas ao contexto 

das organizações lucrativas ou das organizações públicas. Mas o próprio autor ressalta que 

exatamente por não terem “lucro convencional” é que precisam ser gerenciadas, a fim de 

poderem se concentrar em sua missão e não deixarem que as ferramentas gerenciais as 

dominem. 

Assim, observa-se que “está ocorrendo um ‘crescimento gerencial’ entre as 

instituições sem fins lucrativos, tanto grandes como pequenas” (DRUCKER, 2002, p. XIV) e 

que a há um aumento da expectativa de profissionalização da gestão das instituições do 

terceiro setor no Brasil (MARCOVITCH, 2005). 

No entanto, o ensino e a pesquisa em Administração não se dedicaram às formações 

organizacionais e necessidades de gestão das organizações sem fins lucrativos, preocupando-

se tão somente em descrever as características e prescrever os procedimentos próprios das 

organizações empresariais capitalistas e das burocracias dos órgãos públicos (FISCHER; 

FALCONER, 1998). Apesar de hoje, cada vez mais, serem realizados trabalhos e estudos 

sobre organizações do terceiro setor. 

Nesse contexto, cada vez mais as ONGs buscam incorporar conceitos e técnicas 

utilizadas na administração, acrescentando à sua atividade instrumentos de gestão que 

assegurem o cumprimento dos seus objetivos institucionais com eficácia e eficiência. A 

consultoria, então, pode apresentar-se como um meio de ajuda na profissionalização das 

ONGs, o que de fato vem ocorrendo, com a contratação de empresas de consultorias ou 

consultores individuais por organizações não-governamentais. 

Ressalte-se que a influência da lógica de mercado no âmbito de uma ONG pode 

ocorrer de várias formas, como, por exemplo, no perfil e na composição das lideranças, na 

formação das pessoas que atuam na instituição, sendo a contratação de consultorias externas 

para realizar determinados trabalhos apenas uma delas (ANDRADE, 2007). 

A questão, então, é o que os integrantes das organizações não-governamentais têm 

aprendido na relação com as consultorias e como ocorre essa aprendizagem, já que a pesquisa 

em administração ainda é escassa quanto ao relacionamento entre consultorias 

organizacionais e organizações sem fins lucrativos. 

Além disso, considerando que as ONGs estão tendo que se adaptar às exigências 

ambientais de profissionalização, mas tentando manter sua identidade organizacional, e, 
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provavelmente, os consultores venham com visões de mundo do mercado e/ou do Estado, a 

aprendizagem é um fator essencial, já que é a partir dela que as pessoas conseguem 

transformar suas experiências e conhecimentos em soluções inovadoras.  

Destaca-se que no presente estudo buscar-se-á entender a aprendizagem no nível dos 

indivíduos – neste caso, integrantes de ONGs, de acordo com o entendimento de Kim (1993) 

de que quem aprende efetivamente são os indivíduos. 

Além disso, nesta dissertação, a aprendizagem é compreendida como um processo de 

mão dupla, em que tanto os consultores quanto os integrantes das ONGs aprendem na relação. 

No entanto, não será abordada neste trabalho a aprendizagem dos consultores, sendo este o 

objetivo da dissertação do mestrando Naldeir dos Santos Vieira, também participante, junto 

com esta autora, do Grupo de Estudos sobre Conhecimento e Consultoria Organizacional 

(ECCO) da Universidade Federal de Pernambuco. Busca-se com essas duas dissertações 

contribuir para o conhecimento da aprendizagem na relação consultor – integrantes de ONGs. 

Nesta dissertação usa-se a expressão “consultoria organizacional” ou “consultor 

organizacional” para indicar que tanto o indivíduo quanto a situação estão presentes nas 

organizações. Também se utiliza o termo “organização não-governamental (ONG)” para 

afunilar o tipo de organização do terceiro setor que será estudada, já que este se caracteriza 

por uma grande variedade de entidades com natureza diversificada, como será visto mais 

adiante. 

 

 

1.1  Declaração do problema e dos objetivos de pesquisa 

 

Tendo em vista o exposto até este momento, a pergunta de pesquisa que norteará o 

presente estudo é: como ocorre a aprendizagem dos integrantes de ONGs e o que aprendem, 

na relação com os consultores organizacionais? 

A escolha especificamente pela aprendizagem que acontece nas organizações não-

governamentais se deu por serem organizações já reconhecidas como uma classe especial de 

entidades, dedicadas ao desenvolvimento participativo e sustentável, à construção da 

cidadania e defesa de direitos (OLIVEIRA; HADDAD, 2001; LANDIM; BERES, 1999), que 

possuem, portanto, uma “gênese própria e não se confundem com entidades comunitárias e de 

auto-ajuda, com centros de pesquisa, fundações e entidades filantrópicas de corte tradicional” 
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(OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 63). Procurou-se, então, estudar essas organizações por 

possuírem uma história longa de trabalho que não se restringe à filantropia, mas ao 

desenvolvimento participativo e sustentável. Acredita-se que essas características das ONGs 

possibilitem um ambiente propício para se analisar a aprendizagem, como também seja mais 

provável a contratação de consultorias nessas organizações. 

Para isso, o objetivo geral da presente pesquisa é compreender como ocorre a 

aprendizagem dos integrantes de ONGs e o que aprendem, na relação com os consultores 

organizacionais, tendo os seguintes objetivos específicos: 

a) Descrever o contexto organizacional das ONGs; 

b) Identificar os aspectos motivadores das ONGs para contratação de consultorias; 

c) Analisar como ocorrem os processos de consultoria nas ONGs; 

d) Investigar como os integrantes das ONGs aprendem na relação com os consultores 

organizacionais; 

e) Analisar os aspectos que facilitam ou dificultam a aprendizagem das pessoas na 

relação com os consultores organizacionais; 

f) Identificar o que os integrantes das ONGs aprendem na relação com os consultores 

organizacionais. 

Para os fins operacionais desta dissertação, “aprendizagem” será entendida como o 

processo pelo qual as pessoas aprendem e “aprendizado” como o resultado do que é aprendido 

pelas pessoas. 

Quanto à estrutura, esta dissertação é composta pelos capítulos de introdução, 

referencial teórico, método, análise dos resultados, discussão dos resultados, conclusão e 

referências. Neste capítulo inicial o objetivo é contextualizar e problematizar o tema, definir o 

problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos do estudo, bem como apresentar a 

justificativa e contribuição do mesmo. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma revisão de literatura sobre os temas que 

embasarão a pesquisa. Assim, é feita uma contextualização do fenômeno da consultoria 

organizacional e das organizações não-governamentais, para que se tenha delas uma visão 

geral; são detalhados os conceitos de aprendizagem de adultos, aprendizagem no ambiente de 

trabalho, assim como, a aprendizagem pela experiência, a prática reflexiva e a aprendizagem 

construída socialmente. 

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

estudo. O capítulo divide-se nas seções de delineamento da pesquisa, estratégia metodológica 

e observações do estudo. 
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No quarto capítulo apresenta-se a análise dos resultados e, posteriormente, no quinto 

capítulo, a discussão dos resultados a partir das análises realizadas. Finaliza-se o trabalho com 

as conclusões e sugestões para futuras pesquisas, no capítulo seis, e as referências utilizadas 

ao longo do mesmo. 

Como complemento, ao final do trabalho, apresentam-se os apêndices com os roteiros 

das entrevistas realizadas, o roteiro para coleta de documentos, um quadro para análise dos 

dados coletados e a descrição dos serviços de consultoria contratados pelas organizações 

entrevistadas. 

 

 

1.2  Justificativa e contribuição do estudo 

Hoje, o que se faz e se pensa nas organizações está muito relacionado ao trabalho 

criativo dos consultores organizacionais. “Eles já são atores permanentes e especiais na 

grande dramaturgia das organizações. Permanentes, porque se trata de um mercado 

estabelecido; especiais, porque não são atores formais, porém depositários de uma autoridade 

mentora (não raro reivindicada pela academia)” (MATTOS, 2003, p. 1). Portanto, o fenômeno 

da consultoria organizacional emerge como objeto promissor para investigações científicas. 

Outro fator significante para o estudo da atuação das consultorias é que, sem levar em 

consideração a sua efetividade ou não, o que se observa, atualmente, é um grande número de 

organizações aderindo a esta atividade. Nesse contexto, então, também se inserem as 

organizações não-governamentais. Assim, justifica-se a realização desta pesquisa 

primeiramente porque, apesar da presença marcante da atividade de consultoria 

organizacional nas organizações, só eventualmente a academia brasileira em administração se 

refere em suas pesquisas, frontalmente e como tema, às empresas de consultoria e aos 

consultores (MOURA, 2005). 

Mesmo com toda expansão e consolidação da indústria de consultoria, de um lado, e a 

imensa difusão de críticas a ela, de outro, não há muitos estudos a respeito do seu modo de 

atuação no Brasil. A escassa literatura e a inexistência de pesquisa sobre o tema no país geram 

um interesse por esta questão. Mais escassas ainda são as pesquisas sobre consultoria 

organizacional nas organizações não-governamentais. A profissionalização e o 

aprimoramento gerencial das ONGs já está acontecendo; a contratação de consultorias com 

esse intuito também; o que falta agora são trabalhos que investiguem o assunto. 



18 

Neste sentido, esta dissertação pretende aprofundar o tema proposto, por meio de um 

estudo sistematizado, com o objetivo de identificar como ocorre a aprendizagem dos 

integrantes de ONGs e o que aprendem, na relação com os consultores organizacionais. O que 

originou esse questionamento foi a percepção de que, apesar da importância do terceiro setor 

para o desenvolvimento de uma região e de um país e da relevância das atividades exercidas 

por esses profissionais, pouco se tem estudado a respeito desse contexto de aprendizagem. 

Acredita-se que quanto mais se conhecer sobre o processo de aprendizagem dos membros de 

ONGs, mais se conseguirá ajudá-los em sua busca pelas competências e habilidades 

necessárias para a execução de suas atividades. 

No âmbito acadêmico, acredita-se que este estudo possibilitará importantes reflexões 

sobre o processo de aprendizagem em um contexto ainda pouco estudado pelos pesquisadores 

brasileiros. A partir de sua realização, será possível reforçar ou contradizer conclusões de 

outros estudos e, desse modo, ajudar a enriquecer e consolidar esta importante área de 

conhecimento. Desse modo, o mundo acadêmico encontra, no contexto deste trabalho, um 

campo propício para pesquisa. 

Além disso, a compreensão do tema, no contexto de expansão do mercado e de 

aumento das críticas, pode ampliar as possibilidades de auto-reflexão do consultor sobre a 

eficiência e eficácia do seu próprio trabalho, a reflexão da ONG (cliente) sobre a decisão de 

contratar firmas de consultoria ou consultores, assim como o aumento do compromisso com a 

efetividade, essencial na atividade do consultor organizacional e das ONGs. 
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2  Referencial teórico 

 
Nesta sessão serão abordadas as perspectivas teóricas que servem de suporte para o 

presente estudo. Primeiro será feita uma contextualização geral do que é terceiro setor, 

focando adiante mais especificamente nas organizações não-governamentais (ONGs) e na sua 

gestão. Depois, a contextualização da consultoria organizacional para que se possa ter do 

fenômeno uma visão geral, antes de estudá-lo na especificidade buscada nesta dissertação. Por 

fim, serão analisadas as teorias que discutem a aprendizagem de adultos no ambiente de 

trabalho, enfocando particularmente as abordagens voltadas para a aprendizagem pela 

experiência, prática reflexiva e construída socialmente. 

 

 

2.1  Contextualizando as organizações não-
governamentais 

2.1.1  O que é terceiro setor? 

O estudo das organizações não-governamentais não poderia ser tratado sem antes 

apresentar uma abordagem, mesmo que passageira, com relação ao terceiro setor2. De um 

modo mais abrangente, o terceiro setor é composto por todas as organizações da sociedade 

civil que tem caráter privado e não-governamental, incluindo-se neste contexto as associações 

profissionais e/ou voluntárias, as entidades de classe, as fundações privadas, as instituições 

filantrópicas, os movimentos sociais organizados, as ONGs e outras organizações 

assistenciais ou caritativas da sociedade civil. Trata-se, portanto, de um espectro bem mais 

amplo, onde se inserem as ONGs. Estas se constituem um corte mais específico deste amplo 

tecido social, denominado terceiro setor. 

Nos últimos anos houve um considerável aumento de estudos e publicações em torno 

do terceiro setor. Apesar desse aumento, da crescente atuação na sociedade e da presença na 

mídia, uma questão específica é a diversidade e a precária precisão de definições conceituais 

                                                 
2 O terceiro setor também é conhecido como setor sem fins lucrativos e organizações da sociedade civil. Nesta 
dissertação, no entanto, trabalharemos com a expressão “terceiro setor”. 
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sobre o que são ou fazem essas entidades (SALAMON, 1998; FISCHER; FALCONER, 1998; 

MADEIRA; BIANCARDI, 2003; LANDIM; BERES, 1999; RODRIGUES, 1998). Isto é, a 

denominação terceiro setor não apresenta, por si só, qualquer definição sobre a identidade 

dessas organizações. 

Na terminologia atual, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é formado pelas 

empresas privadas com fins lucrativos e o terceiro setor, pela sociedade civil. Nesse sentido, 

apesar da separação na denominação dos três setores, o terceiro setor seria a interseção entre o 

primeiro e o segundo, ou seja, superaria essa dicotomia entre público e privado. Esse 

entendimento pode ser observado em vários autores. Segundo Madeira e Biancardi (2003, p. 

177), o terceiro setor é “o conjunto das organizações constituídas por agentes privados, mas 

com finalidade de produzir bens e serviços públicos”. Para Cardoso, (2005, p. 8) é “uma 

esfera pública não-estatal e de iniciativas privadas com sentido público”. Fernandes (2002, p. 

127) afirma que é o “conjunto de iniciativas particulares com um sentido público”. Já 

Thompson (2005, p. 41) considera que são “todas aquelas instituições sem fins lucrativos que, 

a partir do âmbito privado, perseguem propósitos de interesse público”. E, por fim, para 

exemplificar, Salamon (1998, p. 5) entende que o terceiro setor é formado por “organizações 

privadas autônomas, não voltadas à distribuição de lucros para acionistas ou diretores, 

atendendo propósitos públicos”. 

Tenório (1999) afirma que o processo de institucionalização do terceiro setor tem sido 

substanciado, entre outros aspectos, pela sua tentativa de configuração legal. No Brasil, essas 

tentativas podem ser observadas desde 1916, com o Código Civil Brasileiro, passando pela 

Constituição Federal de 1988, leis estaduais e municipais, à Lei n° 9.790 de 1999, que 

regulamenta de forma mais transparente as relações financeiras entre Estado e as ONGs e 

flexibiliza o acesso destas aos recursos públicos, desde que aceitem passar a ser consideradas 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Esta lei tem sido chamada de 

“O Marco Legal do Terceiro Setor”3. 

O crescimento do terceiro setor, segundo Salamon (1998), decorre de várias pressões, 

que parecem vir de três origens distintas: de baixo, na forma de movimentos populares 

espontâneos, em que as pessoas, como cidadãos, decidem organizar-se e tomar em suas 

próprias mãos a melhoria de suas condições de vida ou a busca de direitos básicos; de fora, 

através da ação de várias instituições públicas e privadas, como as igrejas, organizações 

                                                 
3 Dado os objetivos e espaço desta dissertação não descreveremos os distintos institutos legais que procuram 
regular a emergência deste setor. 
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voluntárias sediadas em países em desenvolvimento e agências oficiais de apoio ao 

desenvolvimento; e de cima, sob a forma de políticas de governo. 

Além disso, adicione-se a essas três pressões a contínua crise de confiança na 

capacidade do Estado (SALAMON, 1998; CARVALHO, 2000). O setor, então, ergue-se 

como um contraponto à ineficiência do estado na prestação de serviços públicos aos cidadãos, 

especialmente em relação a grupos sociais marginalizados ou mais fracos diante da atual 

sociedade competitiva. 

Citando a definição estrutural-operacional proposta por Salomon e Anheir (1997), 

Rodrigues (1998, p. 31) apresenta cinco pré-requisitos para a caracterização de uma 

organização do terceiro setor: “ser organizada, isto é, ter algum grau de institucionalização; 

ser privada, isto é, institucionalmente separada do governo; não fazer distribuição de lucros; 

ser autogovernável; ter algum grau de participação voluntária, mesmo que apenas no conselho 

diretor”. 

Kisil (2005) também apresenta as características que normalmente estão relacionadas 

com as organizações do terceiro setor: são voluntárias no sentido de que não são organizações 

emanadas do setor governamental; são formadas, total ou parcialmente, por cidadãos 

voluntários; os profissionais do corpo técnico geralmente participam da organização por 

razões filosóficas e têm um forte compromisso com o desenvolvimento social; são orientadas 

para a ação, flexíveis, inovadoras, rápidas e próximas das comunidades locais. Por fim, além 

de fornecerem algum tipo de serviço à comunidade, também ligam o cidadão comum com 

entidades e organizações que podem participar da solução de problemas identificados, sendo 

necessário, para isso, procurar fundos para seus programas em diferentes fontes de 

financiamento. 

Cardoso (2005, p. 10) corrobora a idéia de que as organizações do terceiro setor são 

orientadas para a ação, flexíveis, inovadora, rápidas e mais próximas das comunidades, pois 

acredita que no enfrentamento de questões sociais, as organizações do terceiro setor podem 

oferecer modos de atuação mais eficazes, através de um espaço de participação e 

experimentação de novas maneiras de pensar a realidade social: 

a grande contribuição que está sendo dada pelo Terceiro Setor é a busca e 
experimentação, ainda que em escala pequena, de soluções inovadoras para 
os problemas que ele se propõe enfrentar. É essa construção de novas formas 
de agir na área social que distingue a atuação do Terceiro Setor da ação 
governamental. 

Montaño (2003, p. 52) apresenta uma postura crítica em relação ao que se constitui o 

terceiro setor. Para o autor, as abordagens mencionadas acima, que ele chama de “conceito 
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hegemônico”, expressam “uma construção ideológica, que manifesta a aparência, mas 

escamoteia e encobre a essência do fenômeno”, em contrapartida ao que ele denomina de 

“fenômeno real”. O fenômeno real estaria então oculto nesses conceitos hegemônicos. 

Com essa visão crítica, Montaño (2003) argumenta que na leitura dominante sobre o 

terceiro setor – descrita até agora pelos autores mencionados acima – há falta de rigor teórico 

e distância ideológica da realidade social. Quanto ao rigor teórico, o autor afirma que o termo 

terceiro setor não reúne o mínimo de consenso sobre sua origem, composição e 

características, confundindo mais do que esclarecendo. A distância ideológica refere-se à 

desarticulação com o social, dividindo a realidade social em três esferas autônomas: o Estado, 

o mercado e a sociedade civil; o que isola o fenômeno, não o analisando a partir da crise e 

reestruturação do capital, no último quarto do século XX, nem da ofensiva neoliberal. Dessa 

forma, para o autor: 

o que é chamado de ‘terceiro setor’, numa perspectiva crítica e de 
totalidade, refere-se a um fenômeno real, ao mesmo tempo inserido e 
produto da reestruturação do capital, pautado nos (ou funcional aos) 
princípios neoliberais: um novo padrão (nova modalidade, fundamento e 
responsabilidades) para a função social de resposta à ‘questão social’, 
seguindo os valores da solidariedade local, da auto-ajuda e da ajuda mútua 
(MONTAÑO, 2003, p. 186, grifo do autor). 

Mesmo com a falta de rigor teórico, o papel de relevância que o terceiro setor vem 

assumindo na implantação de programas sociais de atendimento a população e de 

fortalecimento da cidadania, sobretudo nos países menos desenvolvidos, é um fato. Tenório 

(1999, p. 5) reconhece isso quando afirma que: 

 

o espaço ocupado pelo terceiro setor na sociedade deste final de século, 
frente ao primeiro e ao segundo setores, tem-se pautado de tamanha 
relevância que instituições internacionais de controle e fomento creditício, 
procuram ou estimulam governos a utilizarem estes agentes sociais como 
instrumentos de implantação, acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas (grifo do autor). 

Assim, apesar de serem organizações privadas, suas atividades têm finalidades 

públicas, que não se resumem à filantropia e à caridade, mas abrangem uma gama muito 

maior de serviços. Madeira e Biancardi (2003, p. 177) reforçam esta posição afirmando que 

essas organizações cada vez mais “vêm se consolidando em um formato que as distancia da 

tradicional dedicação à filantropia e à caridade, para focalizar a sua atuação no âmbito de um 

espaço mais politizado da sociedade organizada e na busca de ampliação e racionalização da 

sua ação social”. 
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Thompson (2005, p. 47) afirma que “se existe um ponto em comum nas organizações 

da sociedade civil ou no ‘Terceiro Setor’ é o de colocar no centro do cenário social, as 

pessoas”. Dessa forma, o objetivo do terceiro setor são as necessidades humanas. O autor 

acredita que o grande desafio do terceiro setor é reinventar o mercado e o Estado. O mercado 

no sentido de satisfazer as necessidades de bens e serviços da maioria da população e o 

Estado enquanto extensão de um contrato social, inserindo as pessoas no centro das 

preocupações políticas. 

Por se tratar de um tema amplo, decidiu-se nesta dissertação fazer apenas uma breve 

abordagem do que representa o fenômeno do terceiro setor. E, tendo em vista a abrangência 

de organizações que o compõem, na próxima seção será tratado especificamente das 

organizações não-governamentais, na tentativa de diferenciá-las das demais organizações do 

setor, e sua gestão, que é o foco específico desta dissertação, para que se possa ter delas uma 

visão geral. 

 

 

2.1.2  Organizações não-governamentais e sua gestão 

O termo organização não-governamental (ONG) tornou-se mais conhecido no Brasil a 

partir da conferência mundial da Organização das Nações Unidas (ONU), a ECO-92. Desde a 

conferência, a imprensa assimilou a expressão e começou a utilizá-la como sinônimo de 

entidades sem fins lucrativos (OLIVEIRA; HADDAD, 2001). 

Sua origem, no entanto, é bem mais antiga. Segundo Fernandes (2005), a expressão 

organizações não-governamentais vem da Europa Continental, cuja origem está no sistema de 

representações das Nações Unidas. Chamou-se de ONGs as organizações internacionais que 

pareciam significativas o bastante para justificar uma presença formal na ONU, apesar de não 

representarem governos. Com isso, na década de 1960 e 1970, os programas de cooperação 

internacional para o desenvolvimento, estimulados pela ONU, fizeram crescer na Europa 

Ocidental as ONGs destinadas a promover projetos de desenvolvimento no Terceiro Mundo e, 

consequentemente, essas ONGs procuraram parceiros mundo afora e acabaram por fomentar 

o surgimento de ONGs nos continentes do hemisfério sul. 

Assim, a adoção do termo organização não-governamental (ONG) pelas entidades 

brasileiras deu-se mais por influência dos financiadores internacionais do que por uma 

tendência espontânea das organizações. Tanto que, segundo Fischer e Falconer (1998, p. 14), 
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“muitas entidades não aceitam essa denominação por considerá-la restritiva ou mesmo por ela 

omitir princípios e valores caros do ponto de vista ideológico, ou que, na sua opinião, 

expressam com mais clareza sua missão”. Mesmo assim, “o termo ONG passou a ser uma 

espécie de logomarca” (FISCHER; FALCONER, 1998, p. 14). 

No entanto, apesar da assimilação de ONGs como sinônimo de entidades sem fins 

lucrativos, e ainda que designe uma característica geral do campo em questão, que é 

justamente sua natureza não-governamental, elas são reconhecidas como uma classe especial 

de entidades, dedicadas ao desenvolvimento participativo e sustentável, à construção da 

cidadania e defesa de direitos (OLIVEIRA; HADDAD, 2001; LANDIM; BERES, 1999), que 

exibem um reconhecimento em várias legislações nacionais e uma determinada forma de 

participação na ONU e outros sistemas internacionais regionais – OEA, UNESCO, ECOSOC, 

Banco Mundial (ALARCÓN, 1999). Possuem, portanto, uma “gênese própria e não se 

confundem com entidades comunitárias e de auto-ajuda, com centros de pesquisa, fundações e 

entidades filantrópicas de corte tradicional” (OLIVEIRA; HADDAD, 2001, p. 63). 

Tude e Magalhães (2007, p. 14) corroboram com esse entendimento quando afirmam 

que o discurso ideológico das ONGs 

não permite que estas organizações ajam somente através de filantropia e da 
caridade, tipicamente de organizações oriundas de igrejas ou grupos 
religiosos. As ONGs não querem ser boas e seus integrantes não pretendem 
conquistar ‘o reino divino’, o que não impede que muitas destas sejam 
religiosas. Mas o que estas ONGs buscam é justiça social e valores os quais 
elas acreditam e pretendem disseminar. Desta forma, afirma-se que as ONGs 
são organizações politizadas. 

Tude e Rodrigues (2007, p. 7), citando Ferreira (2005), informam que além das 

características consideradas inerentes às organizações do Terceiro Setor, citadas na seção 

anterior, alguns estudiosos consideram que uma ONG deve atender a um outro requisito: 

possuir função sócio-política. Desse modo, o que realmente distinguiria as organizações não 

governamentais das demais, “mesmo das do universo social (como associações de moradores, 

clube de serviços, clubes recreativos, sindicatos, hospitais e universidades, associações 

filantrópicas etc.), são suas atividades fim, ou seja, o que, como, para quem e para quê 

fazem”. 

Sendo assim, os autores delineiam as atividades fim das ONGs. Para eles, as ONGs 

não representam interesses particulares de grupos específicos, mas trabalham com causas que 

são tratadas universalmente. Não são puramente filantrópicas. Mesmo desenvolvendo 

atividades assistenciais, reconhecem os limites destas atividades e procuram aliar a filantropia 

com mudanças sócio-políticas, daí o seu caráter político. Não são confessionais. Apesar de 
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muitas ONGs serem religiosas, não buscam em suas atividades difundir determinado credo ou 

atrair fiéis para determinada igreja. E, por fim, não possuem caráter comercial. As atividades 

fim dessas organizações não são (e não podem ser, inclusive por questões legais) de produção 

de bens para serem comercializados. O que não impede que as ONGs desenvolvam atividades 

comerciais, como meio, ou seja, como forma para geração de recursos para a execução de 

suas atividades fim. 

Com isso, Tude e Magalhães (2007, p.14) sintetizam que se pode dizer que as ONGs 

são “organizações da sociedade civil que lutam por determinada causa em nível universal, 

agindo politicamente, de maneira profissional com a finalidade de realizar transformações 

sociais em todo o planeta”. Os autores adicionam ainda que a classificação de uma 

organização como ONG exigiria juízo de valor, e que devido a isso, dificulta-se o seu 

reconhecimento jurídico e social. 

Fernandes (2005) acrescenta que, no Brasil, por surgir no período autoritário e possuir 

um horizonte internacionalizado, devido à cooperação internacional, numa época de 

exacerbação dos embates ideológicos globais, houve uma ênfase nas ONGs na dimensão 

política das ações, aproximando-as do discurso e da agenda das esquerdas. Desse modo, 

segundo Rodrigues (1998), ao longo dos anos 70, as primeiras ONGs que surgiram no Brasil, 

financiadas pelas ONGs internacionais, possuíam uma visão contestatória, como forma de 

reação ao regime militar. Ao lado delas, afirma o autor, também estava a ala progressista da 

Igreja Católica, através da ação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). 

As organizações evoluíram nos anos de 1980 e de 1990 no contexto de uma gradual 

consolidação democrática no Brasil e do colapso do comunismo no exterior, tornando-se mais 

numerosas, diversificadas, pluralistas e institucionalizadas. Começaram a operar, então, numa 

sociedade mais aberta, com maior acesso à mídia (BAILEY, 2000), o que acarretou uma 

mudança no seu foco, pois, com a redemocratização do país, elas voltaram-se principalmente 

para temas mais pontuais, como meio ambiente, Aids e minorias excluídas (RODRIGUES, 

1998). 

Com as mudanças ao longo dos anos, na década de 1990, Fernandes (2002) afirma que 

as ONGs se viram diante de vários desafios, entre eles, o de contribuir para o 

desenvolvimento macro – e não apenas limitar suas ações a microrregiões; tornarem-se mais 

transparentes, divulgando para o público o que são e o que pretendem; e serem mais 

participantes, ou seja, passarem da resistência à proposta. Desse modo, as ONGs dos anos 

1990 começam a aprender a realizar suas atividades utilizando a linguagem dos “projetos”, 
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guiando suas ações por objetivos claros e quantificáveis, aliados a cronogramas controláveis 

(RODRIGUES, 1998). 

No entanto, as ONGs possuem alguns problemas na implantação de novas formas de 

trabalhar, a exemplo dos “projetos”. Alarcón (1999) faz algumas ponderações sobre certas 

debilidades das ONGs. Isto é, a pequena envergadura de suas experiência e os reduzidos 

recursos disponíveis, o que causa déficits nas suas capacidades técnico-profissionais, já que 

não podem contratar profissionais qualificados pelo tempo necessário, ferramentas de 

tecnologia da informação, bem como não podem contar com apoios logísticos e 

administrativos adequados. 

Além dos desafios, as ONGs também enfrentaram dificuldades com a mudança de 

postura das entidades financiadoras. Uma primeira dificuldade foi o problema de 

financiamento, já que os recursos internacionais passaram a ser direcionados para regiões 

mais necessitadas, como África (FERNANDES, 2002; CARVALHO, 2000), Leste Europeu 

(FERNANDES, 2002) e América Central (CARVALHO, 2000). 

A outra dificuldade ocorrida com a mudança de atitude das entidades financiadoras, 

segundo Fischer e Falconer (1998), é que essas instituições, no passado, eram preocupadas 

exclusivamente em manter suas contribuições, sem nenhum tipo de controle sobre os recursos 

distribuídos, mas essa postura mudou. As instituições internacionais começaram a adotar 

critérios mais rígidos para o financiamento. “Essas mudanças recentes, acompanhadas de 

significativas reduções dos montantes financiados e da exigência de que as organizações 

passem à auto-sustentação depois de um período de suporte, traumatizam as entidades 

habituadas com as políticas laissez-faire do passado” (FISCHER; FALCONER, 1998, p. 17, 

grifo dos autores). 

A desaceleração dos financiamentos internacionais, entretanto, não foi a causa da 

entrada de recursos públicos para as ONGs, mas aumentou a importância relativas deles na 

situação financeira das organizações (CARVALHO, 2000). De acordo com Carvalho (2000), 

a dependência dos recursos públicos tem gerado discussão entre as ONGs, pois pode 

representar o risco de perda de autonomia por parte da organização em relação ao Estado, 

com este influenciando no caráter, modo de funcionamento e objetivos das entidades; além da 

maior rigidez na seleção das ONGs, quanto ao controle de gestão exigido, tal como o respeito 

aos critérios de registro contábil, entre outros. 

Tendo em vista os desafios e dificuldades, as organizações viram-se diante da 

necessidade de profissionalização da sua administração. Some-se a isso, o seu crescimento e 

importância, demonstrando a necessidade do aperfeiçoamento da gestão, tendo em vista a 
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relevância dessas instituições na movimentação de recursos, na geração de empregos e na 

prestação de serviços. 

Para Salamon (1998), as organizações do terceiro setor precisam dar mais atenção ao 

profissionalismo e à institucionalização necessária para transformar sucessos isolados em 

realizações permanentes, juntamente com o seu tradicional voluntarismo e informalidade, que 

confere a essas organizações seu caráter especial. O autor destaca que: 

avaliações do desempenho de organizações não governamentais em países 
em desenvolvimento, por exemplo, normalmente reconhecem o mérito 
dessas organizações para alcançar comunidades distantes, promover a 
participação, inovar e operar a baixo custo; culpam-nas, porém, por sua 
replicabilidade limitada, falta de capacidade técnica e isolamento de 
considerações políticas mais amplas (SALAMON, 1998, p. 11). 

Tude e Magalhães (2007, p.14) afirmam que para lutar pelas causas que acreditam e 

agir politicamente para realizar as transformações sociais necessárias, as ONGs procuram agir 

profissionalmente. Isto é, “desenvolveram e vêm desenvolvendo toda uma tecnologia para 

atingir tais fins sociais, e seus membros já executam tais atividades não mais somente como 

apaixonados e militantes, mas como profissionais”. No entanto, destacam que tais atividades 

diferem das desenvolvidas por empresas e cooperativas, pois não possuem, em sua grande 

maioria, finalidade comercial. 

Alguns autores, no entanto, fazem críticas à profissionalização da administração das 

ONGs da forma como vem sendo feita. Isto é, fazendo uma incorporação acrítica e fora de 

contexto dos instrumentos originários do campo empresarial (THOMPSON, 2005; 

TENÓRIO, 1999). Thompson (2005, p. 45) afirma que: 

a visão que começa a imperar é a de um ‘Terceiro Setor’, cuja capacidade de 
mobilização social e de transformação, de demanda e reivindicação, cede 
lugar à pressão por profissionalização no provimento dos serviços sociais, 
aliviando, assim, o papel do Estado e a pressão sobre o mercado. 

Assim, para Thompson (2005, p. 46), as organizações do terceiro setor têm 

incorporado “o jargão típico do mercantilismo, tais como marketing, outsourcing, 

merchandising, resizing, e outros do gênero”. O autor completa que estas tendências pioram a 

sua crise de identidade: “As organizações do ‘Terceiro Setor’ deveriam funcionar como 

empresas eficientes no fornecimento de serviços ou deveriam funcionar como organizações 

portadoras de idéias de transformação e de utopias sociais?". 

Da mesma forma, Tenório (1999) sustenta que o terceiro setor não deve se igualar ao 

segundo, sob um pensamento único de uma prática mercantil assentada em teorias 

organizacionais que buscam resultados, mas deve ser pensado como agente social, com 
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referências fundadas em processos democráticos na busca da justiça social e da solidariedade. 

Nesse sentido, “o terceiro setor deve ser estudado e planejado numa perspectiva da 

emancipação do homem, do cidadão, e não sob o enfoque do ‘consumidor’, ‘cliente’, ‘meta’ 

ou ‘alvo’ a ser atingido” (TENÓRIO, 1999, p. 5, grifo do autor). 

Com a profissionalização, “a visão romântica da organização horizontal baseada na 

igualdade e na ausência de hierarquia e autoridade, dá lugar, progressivamente, ao paradigma 

moderno da competência, da produtividade e da eficiência” (CARVALHO, 2000, p. 11). 

Esses novos valores, de acordo com a autora, conformam o ambiente institucional das ONGs, 

caracterizado pela influência do mercado manifestada por meio da incorporação de modelos 

de gestão com lógica empresarial e pela influência do estado, por meio do financiamento e da 

regulamentação, assim como gera uma progressiva mudança na sua identidade 

organizacional. 

Mas o próprio Thompson (2005, p. 47) afirma que a prestação de serviços e as regras 

do mercado é que estão ganhando espaço e preponderância e que, portanto, serão os eixos que 

orientarão as ações das organizações do terceiro setor. Desse modo, “a qualidade dos serviços, 

as relações custo-eficiência-efetividade, a formação de recursos humanos, a atenção a clientes 

serão, entre outros, os principais desafios destas organizações”. 

Entretanto, não é só a forma de atuar das ONGs que são modificadas com a 

profissionalização. Diniz (2000) realizou um estudo sobre as transformações ocorridas nas 

formas de expressão do caráter institucional-original das organizações não-governamentais 

internacionais (ONGIs), a partir da vivência de Ajustes Organizacionais, caracterizados pela 

adoção de práticas administrativas contemporâneas e o estabelecimento de alianças 

estratégicas com o setor público e principalmente com o privado. Neste estudo, o autor 

concluiu que as ONGIs, ao adotarem as modernas práticas administrativas próprias das 

empresas lucrativas, assimilam também o seu viés ideológico, com elementos da cultura 

empresarial privada, como também elementos da burocracia estatal. 

Assim, as orientações ideológicas, afastam-se das antigas idéias de Welfare State, 

Marxismo, Neo-anarquismo e Teologia da Libertação, para se ajustar às idéias preconizadas 

pelo neoliberalismo (DINIZ, 2000). 

Além disso, segundo Diniz (2000), os valores originais das ONGIs, como altruísmo, 

promoção social, ajuda mútua, compaixão, voluntarismo, sensibilidade, solidariedade, direito 

à livre expressão e organização tendem a ser paulatinamente substituídos por valores de 

mercado, tais como competição, excelência empresarial, profissionalismo, individualismo, 

pragmatismo, foco nos clientes, eficiência e eficácia. No entanto, em contrapartida, as ONGIs 
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procuram “fortalecer o sentido de missão institucional e a vivência dos valores professados, 

como forma de garantir a preservação de sua identidade, enquanto ONGI, e 

consequentemente sua sobrevivência organizacional” (DINIZ, 2000, p. 125). 

Nesse contexto de profissionalização das ONGs, surgem estudos recentes que vêm 

ganhando espaço no meio acadêmico, desde meados do anos 1990, sobre a dinâmica das 

organizações da sociedade civil e a questão da gestão social, mas ainda se encontrando em 

estágio inicial de debate (MAGALHÃES et al., 2006). 

Segundo Magalhães et al. (2006), a gestão social opõe-se ao que ele chama de gestão 

tradicional, na qual se inclui a gestão privada e empresarial, cujos fundamentos têm origem na 

prática das grandes indústrias e empresas capitalistas de fins do século XIX. Tenório (1998, p. 

14), por sua vez, reforça as características políticas da gestão social contrapondo-a à gestão 

estratégica. Para o autor, a gestão estratégica é “um tipo de ação social utilitarista, fundada no 

cálculo de meios e fins e implementada através da interação de duas ou mais pessoas, no qual 

uma delas tem autoridade formal sobre a(s) outra(s)”. A gestão social contrapõe-se à gestão 

estratégica na medida em que propõe “um gerenciamento mais participativo, dialógico, no 

qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos sociais” (TENÓRIO, 

1998, p. 16). 

É neste debate, ainda recente, sobre gestão social que se inserem as ONGs. Sem levar 

em consideração a adoção da gestão estratégica ou da social, o que se observa é o aumento da 

profissionalização das organizações do terceiro setor e a contratação de consultorias 

organizacionais, que vêm para desenvolver conhecimentos relacionados à gestão social ou 

não. 

Apesar da tentativa de distinção entre terceiro setor e organizações não 

governamentais neste trabalho, os termos serão adotados ao longo da análise e discussão dos 

resultados como sinônimos, já que os próprios profissionais entrevistados se referiam 

utilizando o termo terceiro setor e ONG indiscriminadamente. Privilegiou-se o uso do termo 

ONG no título, capítulos e seções por se entender que as organizações entrevistadas possuíam 

características mais específicas das descritas como sendo de ONGs, principalmente no que se 

refere a não serem filantrópicas e a procurarem mudanças sócio-políticas mais profundas e o 

desenvolvimento participativo e sustentável. Além disso, apesar da tentativa de distinção, 

ainda não é pacífica na literatura existente a diferença dos diversos termos utilizados para o 

tema. 
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2.2  Caracterizando a consultoria organizacional 

 

Falar de consultoria organizacional significa falar de um fenômeno extremamente 

diverso em suas formas de expressão. Pode-se, consequentemente, abordá-lo considerando-o 

sob vários aspectos – sua evolução histórica, seus aspectos constitutivos, suas atividades, seus 

métodos, críticas e paradoxos, a relação consultor-cliente, entre outros. Por isso, procura-se, 

nesta seção, tratar especificamente deste tema amplo, explorando sob algumas destas 

dimensões, para que se possa ter dele uma visão geral. 

Ao final desta seção, ainda, apresenta-se brevemente o histórico, os objetivos e alguns 

resultados da parceria entre a Ashoka, uma organização internacional sem fins lucrativos, e a 

McKinsey, empresa internacional de consultoria, já que esta parceria está diretamente 

relacionada com o objeto de estudo desta dissertação e, portanto, pode trazer contribuições 

para iluminar o tema em questão. 

 

 

2.2.1  Diversidade do termo consultoria organizacional 

De início, cabe destacar um aspecto importante sobre o tema. Mesmo com o 

crescimento de pesquisas sobre consultoria organizacional no Brasil nos últimos anos 

(CALDAS, 1996; 1999; DONADONE, 2001; 2003; 2005; WOOD JR; CALDAS, 2005; 

MATTOS 2003; WOOD JR; PAES DE PAULA; 2004), continua havendo poucos estudos 

científicos sobre o assunto, o que resulta em construções conceituais diversas e pouco 

robustas. Em artigo publicado há 16 anos, Gonçalves (1991) já tratava dessa falta de precisão 

conceitual e da ausência de estudos teórico-empíricos sobre o fenômeno da consultoria 

organizacional. Da análise de 162 livros e artigos editados no Brasil e no exterior, o autor 

verificou que quase todos os textos que tratam desse assunto se detêm em métodos e técnicas 

da prática da consultoria organizacional, numa perspectiva predominantemente prescritiva: 

90% dos artigos e livros sobre este tema estão preocupados em apresentar 
cuidados a serem observados por clientes na seleção e no emprego de 
consultores ou, ainda, em formular modelos, conselhos e posturas mais 
adequadas para o relacionamento consultor-cliente. Não é difícil identificar 
essas duas categorias de publicações: o seu título não esconde o conteúdo. 
Muitas vezes são vendedoras de fórmulas fáceis de seleção de consultores ou 



31 

de garantia de sucesso sem limites no exercício da consultoria. 
(GONÇALVES, 1991, p. 91-92) 

Moura (2005) apresenta a diversidade conceitual com a qual é tratado normalmente o 

fenômeno da “consultoria organizacional”. Afirma que a polissemia das expressões 

“consultor” e “consultoria” e, mais especificamente, “consultoria organizacional”, atualmente, 

chega a fazer de qualquer pessoa um consultor ou qualquer situação uma situação de 

consultoria, quando existe “uma ação orientada para outrem”. Vários são os exemplos dado 

pelo autor de tamanha abrangência: vendedor de cosmético é consultor de beleza, corretor 

imobiliário é consultor de imóveis, pedagogo é consultor educacional, médica dermatologista 

é consultora médica, dentre outros muitos exemplos. Quanto ao “organizacional” da 

consultoria, indicaria que tanto o indivíduo quanto a situação estão presentes nas 

organizações, ou seja, é “organizacional” por acontecer nas organizações. 

Desse modo, não é incomum tantos tipos de consultorias e consultores, já que a regra é 

um homem e uma idéia, para uma nova consultoria, ou mesmo apenas a apresentação de um 

cartão de visitas, por alguém, escrito “consultor” (DONADONE, 2003). 

Essa variedade de conceitos e tipos atribuídos à consultoria organizacional tem relação 

com a grande disseminação de serviços prestados por profissionais e empresas de consultoria, 

imersos cada vez mais em um contexto de intensificação e especialização do conhecimento. 

Portanto, junto com a grande quantidade de conhecimento exposto aos indivíduos comuns 

diariamente, surge o espaço para os respectivos consultores profissionais e consultorias que 

neles se especializam (MOURA, 2005). 

Mas afinal, o que se entende por consultoria? Segundo Mancia (1997), o termo 

consultoria tem sido definido sob diferentes perspectivas para explicar uma relação de 

interação que envolve uma atividade de ajuda para a solução de problemas. Essas diferenças 

de perspectivas podem ser observadas quando Schein (1972, p. 8) conceitua consultoria, com 

um enfoque voltado para processo, sendo descrita como “um conjunto de atividades 

desenvolvidas pelo consultor, que ajudam o cliente a perceber, entender e agir sobre fatos 

inter-relacionados que ocorrem no seu ambiente”. Já Gonçalves (1991, p. 91), apresenta um 

enfoque voltado para a solução de problemas. Para ele, consultoria é “um processo de 

aprendizagem mútua de consultor e cliente, com base num ciclo constante de pesquisa-ação, 

isto é, ensaio-erro-acerto”, em que o cliente deve ter papel ativo, já que é impossível para um 

consultor no tempo contratual ter compreensão de toda a complexidade da organização. 

Argyris (1970, p. 15) trata da atividade de intervenção na consultoria, que, segundo 

ele, “é entrar num sistema de relações em andamento, aproximar-se de pessoas, grupos ou 
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objetos com o propósito de ajudá-los”. O objetivo do consultor – interveniente –, então, é 

ajudar todos os membros da organização a aumentarem a sua competência e eficácia. 

Wood Jr. e Paes de Paula (2004, p. 10) afirmam que uma visão mais ortodoxa, talvez 

compreenda a atividade de consultoria como “o desenvolvimento contínuo de soluções 

inovadoras para práticas administrativas”. Entendendo deste modo, caberia aos consultores, 

então, compreender as necessidades dos clientes e adiantar sua manifestação com a oferta de 

soluções “estado da arte”. Contudo, eles ressaltam que a realidade da consultoria “mostra um 

palco de relações, conflitos, contradições, dilemas e escolhas” (WOOD JR.; PAES DE 

PAULA, 2004, p. 10). 

Com o objetivo de delimitar o que nesta dissertação será entendido como consultoria 

organizacional – sem quaisquer pretensões de sugerir uma definição – esta será considerada 

como: toda atividade de aconselhamento, apoio técnico ou orientação exercida pelo 

profissional-consultor ao cliente (integrantes das ONGs), podendo estender-se da assistência 

individualizada e estratégica à orientação de atividades operacionais, com o objetivo de 

solucionar problemas ou atender demandas para ação organizacional. 

 

 

2.2.2  Crescimento mundial do mercado de consultoria 
organizacional 

Donadone (2003) apresenta que a consultoria organizacional remonta o século XIX, 

nos Estados Unidos e Inglaterra, como um mercado já organizado. Apesar de já em meados 

do século XIX, nos Estados Unidos e Inglaterra, despontarem as principais empresas que se 

tornariam no futuro grandes impérios da chamada consultoria big business, é na década de 90 

que elas ganham destaque no mercado empresarial e despontam como um dos setores mais 

dinâmicos do período. Isso se dá principalmente em razão das taxas de crescimento das 

receitas, que passam de 22 bilhões em 1990 para mais de 100 bilhões dez anos depois; do 

porte das empresas e; da exposição na mídia (DONADONE, 2005). 

Vários aspectos contribuíram para aumentar a busca de consultores: a globalização, 

gerando novos competidores e expandindo as atividades das empresas, aumentou a demanda 

por conselhos estratégicos; a proliferação de modas e modismos gerenciais como a qualidade 

total, a reengenharia e o downsizing, levando à procura por consultores que auxiliassem na 

implantação dos novos programas e métodos; o boom da tecnologia da informação, com os 
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sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), multiplicando o número e dimensão dos 

projetos (WOOD JR. e PAES DE PAULA, 2004). 

Donadone (2005) argumenta, contudo, que as transformações ocorridas nos anos 80 é 

que formataram as características que serviram de base para a configuração e importância que 

o setor adquiriria nos anos noventa, destacando-se a implementação de ferramentas gerenciais 

inspiradas nas idéias de gestão empresarial japonesa, como os Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQs) e o mercado de certificação de procedimentos de gestão e de processos 

produtivos (normas ISO). 

Ainda no decorrer da década de 80, segundo Donadone (2005), também houve o 

crescimento do mercado de notícias econômicas nos Estados Unidos. Com isso, o aumento da 

venda de interpretações sobre as notícias econômicas, escritas por gurus, divulgando um 

conjunto de idéias gerenciais apresentadas como a melhor forma de resolução para a crise 

enfrentada pelas empresas. A presença dos gurus no jornalismo econômico, então, contribui 

para a criação de espaço de atuação e na difusão do ideário proposto pelas consultorias, como 

referência para as decisões dos gerentes frente à situação de incerteza criada pela crise 

econômica e às mudanças nos ambientes onde atuavam (DONADONE, 2005). 

No contexto do Brasil, Donadone (2001) afirma que a Revista Exame, nos anos 80, 

surge como principal veículo da imprensa de negócio, desempenhando o papel de principal 

fonte divulgadora de idéia sobre as modificações organizacionais e tecnológicas das 

empresas. Baseada em revistas americanas, como Business Week e Fortune, a Exame tem 

importância no Brasil por difundir as novidades gerenciais e idéias dos gurus americanos e, 

consequentemente, influenciar a produção do repertório de alternativas de formas de gestão 

empresarial propostas aos gerentes brasileiros. 

Assim, Moura (2005, p. 19) acrescenta que “ao observar-se quão freqüente é tal 

relação, entre consultor e organização, é fácil concluir-se que, provavelmente, as organizações 

já não dão conta de suas atividades sem a presença, ainda que eventual, da consultoria 

organizacional”. 
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2.2.3  Tipos de consultoria organizacional 

Ainda em busca de um esforço de contextualização do fenômeno da consultoria 

organizacional, procura-se, nesta seção, apresentar sob que condições é possível encontrar tal 

atividade nas organizações. Desse modo, são propostos vários critérios de classificação: 

a) Quanto à origem do consultor e/ou da consultoria: podem ser de origem interna ou 

externa. Para Oliveira (2004) a consultoria externa é representada por um 

consultor autônomo ou por um profissional de uma empresa de consultoria e a 

consultoria interna é representada por um funcionário da própria empresa. 

b) Quanto à origem da demanda: a consultoria organizacional pode surgir a partir de 

uma iniciativa do cliente ou pode ser conseqüência da oferta de serviço do 

consultor (MOURA, 2005). Para Argyris (1970), a iniciativa do cliente para 

demandar um consultor pode ter as seguintes razões: o cliente pode achar que 

conhece o problema e suas causas, mas não sabe como solucioná-lo; o cliente pode 

achar que entende o problema e a solução, mas não sabe como implantar a 

solução; o consultor pode ser considerado pelos subordinados como uma pessoa 

capaz de convencer o pessoal de gerência; o cliente não sabe qual é o problema, 

nem as soluções viáveis, então quer que os consultores se responsabilizem pelo 

diagnóstico e as ações eficazes e; o cliente não entende o problema ou a solução, 

mas quer cooperar com os consultores para o diagnóstico e o curso de ação a ser 

tomado. 

c) Quanto ao objetivo: pode ir da implementação (ou acompanhamento) de uma 

solução a um problema conhecido e específico, à elaboração de missões e visões, 

passando pela “assistência individualizada a dirigentes (couching e couseling)” 

(MATTOS; FEITOSA, 2004, p.1). 

d) Quanto ao serviço prestado: pode ser classificada em consultoria especializada, 

“que atua em um ou poucos assuntos dentro de uma área de conhecimento” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 67) ou em consultoria total, “que atua praticamente em 

todas as atividades da empresa-cliente” (OLIVEIRA, 2004, p. 70). 

e) Quanto ao porte: pode variar da consultoria organizacional prestada 

individualmente pelo profissional autônomo a que é realizada pelo profissional, ou 

por equipes de profissionais, das maiores empresas multinacionais do ramo, as 

chamadas big five (PricewhaterhouseCoopers, Arthur Andersen, Ernest & Young, 

KMPG e Deloitte Consulting) (DONADONE, 2003, p. 13), passando pelos 
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profissionais envolvidos em parcerias eventuais, pelas cooperativas de consultores 

e pelas micro, pequenas e médias empresas de consultoria (MOURA, 2005). 

f) Quanto às especialidades: podem ser tantas quanto são as formas de se classificar 

as atividades comumente desenvolvidas nas organizações. Podem, portanto, ser 

assim subclassificadas: quanto ao nível hierárquico em que se realiza da 

organização; quanto às áreas funcionais da organização; quanto ao setor de 

mercado em que atua a organização; quanto aos processos desenvolvidos pelos 

administradores; quanto às habilidades comumente requeridas para administrar; 

quanto às técnicas que se propõem a tornar mais eficaz a ação do administrador; 

quanto aos desenhos de arquitetura organizacional (MOURA, 2005). 

g) Quanto aos métodos, técnicas e instrumentos: são em geral destinados à 

intervenção, seja para a resolução de problemas, seja para a identificação de 

oportunidades ou promoção de melhorias. Neste sentido, costumam envolver uma 

fase de diagnóstico, em que se procura mapear a situação presente, através de 

métodos diversos de coleta de dados. Após o diagnóstico, ocorrem as fases de 

análise e implementação de alternativas, que podem envolver diferentes métodos 

de intervenção (ex.: reestruturação de departamentos ou cargos, conversação 

reflexiva, laboratório de aprendizagens, simulações, dramatizações, etc) 

(MOURA, 2005). 

h) Quanto ao uso de teoria: varia na mesma proporção em que estas existem, em 

particular as teorias de intervenção ou de caráter mais prescritivo. Podem ser 

subclassificadas, portanto, quanto à origem ou influência científica; quanto ao seu 

objeto de estudos; quanto às teorias propriamente ditas (MOURA, 2005). 

i) Quanto à atuação dos consultores: este ponto se refere particularmente às 

consultorias brasileiras. Pode-se considerar que existe um modelo híbrido. De um 

lado, uma atuação “adaptativa”, com as consultorias reproduzindo e adaptando a 

expertise gerencial gerada em outros países, difundindo fortemente a cultura do 

management. De outro lado, uma atuação “construtivista”, tentando construir 

metodologias direcionadas para as necessidades locais, dentro dos limites impostos 

pelo ambiente e por suas competências profissionais (WOOD JR.; PAES DE 

PAULA, 2004, p. 11). Para uma atuação construtivista, Wood Jr. e Paes de Paula 

(2004) afirmam que três barreiras principais devem ser superadas: o desejo dos 

executivos para que os consultores trabalhem segundo a “lógica das prescrições e 

da representação”, oferecendo soluções prontas e valendo-se de um “discurso de 
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autoridade” para torná-las a “coisa certa a se fazer”; exige mais participação e 

tempo, além de, ao longo do projeto, pode haver mudanças substantivas de escopo, 

à medida que os consultores desvendam a realidade do cliente e o cliente conhece 

melhor as soluções possíveis e; um projeto construtivista exige que o consultor 

conheça profundamente teorias e metodologias e que saiba “reinventá-las” no 

contexto da empresa-cliente, diferente das consultorias do tipo “pacote” que 

exigem menos e têm ganho de escopo e escala. 

Não se pretendeu, nesta seção, propor uma tipologia das consultorias organizacionais, 

mas, como exposto anteriormente, apenas contextualizar esse universo, demonstrando, mais 

uma vez, sua diversidade e complexidade. 

 

 

2.2.4  Críticas e paradoxos da consultoria organizacional 

Uma onda crescente de crítica tem questionado recentemente o trabalho de 

consultoria, com vários estudos abordando as críticas nas e os paradoxos das atividades de 

consultoria (CALDAS, 1999; WOOD JR.; PAES DE PAULA, 2004; WOOD JR.; CALDAS, 

2005; DONADONE, 2005; GONÇALVES, 1991). Wood Jr. e Paes de Paula (2004, p. 1) 

analisam que os estudos sobre as críticas à indústria de consultoria ainda são esparsos, mas 

resumem que elas “dirigem-se à efetividade e à padronização de suas soluções, bem como à 

relação de dependência que se estabelece entre as empresas de consultorias e seus clientes”. 

No caso do Brasil, adiciona-se a crítica da transplantação de tecnologias gerenciais 

importadas, sem análise do contexto das empresas brasileiras. 

Uma das primeiras e mais conhecida crítica a consultores é um artigo de 1996 da 

revista Fortune: Confissões de um ex-consultor (ANONYMOUS, 1996). Nele, o autor 

identifica os consultores como obcecados com suas próprias carreiras e conquistas, e pouco 

interessados nos motivos e nas necessidades de seus clientes. 

Caldas (1999) afirma que o principal argumento dos críticos é de que os consultores 

seriam os principais agentes de criação, difusão e venda de modismos gerenciais, através da 

disseminação de pacotes de intervenção e mudança organizacional, que logo são trocados por 

novas panacéias, gerando uma demanda contínua e, consequentemente, um mercado auto-

sustentado para eles mesmos. 
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De forma geral, as críticas direcionadas às firmas de consultoria e aos consultores 

podem ser simplificadas, segundo Wood Jr. e Caldas (2005, p. 89), em sete dimensões, nas 

quais os consultores e suas empresas são acusados de: 

(1) serem fornecedores de conselhos ineficazes ou sem fundamento; (2) 
constituírem um tipo de auxílio caro e dispensável; (3) serem portadores de 
idéias recicladas e de pouco valor; (4) privilegiarem a imagem em lugar da 
substância; (5) serem indignos de confiança; (6) cultivarem relações 
oportunistas e de dependência, de forma a vender seus produtos; e (7) 
destruírem valor nas empresas. 

Paradoxal, ainda, é a relação consultor-cliente. De um lado, o consultor tentando 

ajudar, mas não demais, por temer do cliente uma reação negativa e um questionamento do 

trabalho desenvolvido quando este perceber que a ação de consultoria depende mais dele 

próprio do que do consultor; de outro lado, o cliente precisando de ajuda, mas torcendo para 

que não dê certo para justificar a sua própria dificuldade em lidar com o problema que 

enfrenta (GONÇALVES, 1991). 

Então, em face das críticas, questionamentos acerca da ética e da quase inexistência de 

barreiras de entrada no setor de consultoria, que ocasionaram situações desastrosas, marcam o 

setor no final dos anos noventa. As críticas e o acirramento na concorrência começam a influir 

na forma de atuação dos consultores, ocasionando um “movimento na direção de implementar 

as soluções propostas” (DONADONE, 2005, p. 35). Wood Jr. e Paes de Paula (2004, p. 4) 

reforçam essa posição quando afirmam que: 

se há dez ou quinze anos um projeto de consultoria terminava com um 
extenso relatório, hoje os clientes mostram-se mais exigentes em relação a 
impactos práticos: assim, o foco vem se deslocando das recomendações para 
os resultados. Esta nova ênfase está aumentando a interação entre os 
consultores e os clientes e mudando a forma de se trabalhar. 
Sintomaticamente, há algum tempo a tendência é a formação de equipes 
mistas (formada por consultores e clientes) com responsabilidades e 
resultados partilhados. 

A mídia de negócios também tem seu papel na difusão da imagem das empresas de 

consultoria. Normalmente, tende-se a enfatizar mais o bom ou o mau funcionamento da 

prática de consultoria, sem contemplar a complexidade e nuanças da atividade, não retratando, 

desse modo, de forma adequada, o conjunto de suas atividades (WOOD JR.; PAES de 

PAULA, 2004). 

Caldas (1996) corrobora com esse entendimento quando alerta que geralmente os 

modelos sobre evolução e difusão de inovações gerenciais disponíveis generalizam a 

expressão consultores – descrevendo o tipo específico de indivíduos que vendem a si e suas 
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fórmulas pré-fabricadas na forma de serviços de consultoria gerencial, não importando se são 

tecnicamente eficientes para as organizações. Para o autor, seria necessário distinguir 

claramente o guru da administração e o vendedor de panacéias do consultor que realmente 

tenta entender a complexidade da vida organizacional e age sobre a mesma, sem evoluções 

pré-concebidas. 

Numa visão similar, Hirschle (2005) relata que em entrevistas com alguns experientes 

e renomados consultores, percebe-se claramente a distinção entre consultores especialistas, 

vendedores de soluções e produtos prontos específicos; dos generalistas, que tratam da 

essência da consultoria, ou seja, ajudam na formulação do problema junto ao cliente, 

ampliando a consciência sobre ele e buscando soluções que atuem nas suas causas. Para a 

autora, esses trabalhos geram, conseqüentemente, mudanças e transformações na organização, 

que devem ser por eles trabalhadas. 

 

 

2.2.5  Caracterizando a relação consultor-cliente 

Várias são as perspectivas que retratam a relação consultor-cliente. Neste item, então, 

serão abordadas essas diferentes perspectivas, como também as metáforas utilizadas, para que 

se possa ter uma visão geral sobre esta relação. 

De acordo com Caldas (1996), três conjuntos principais de metáforas parecem definir 

a relação de consultoria. A primeira perspectiva é em relação ao conjunto de metáforas que 

atribuem à relação um caráter de exploração, seja por parte do consultor ou do cliente, 

apresentando os consultores principalmente como sedutores e curandeiros. A segunda 

perspectiva abrange as metáforas que retratam a relação de consultoria como uma relação de 

dependência, descrevendo os consultores como bengalas ou carimbos legitimadores de ações. 

E a terceira perspectiva engloba as metáforas que concebem a relação de consultoria como 

uma relação de ajuda. 

Para Caldas (1996), o processo de consultoria, em tese, deveria ser concebido como 

uma relação de ajuda, um fornecimento de serviço profissional discreto, em um momento 

específico no tempo, de suporte especializado de um apoiador (consultor) a um apoiado 

(cliente). Não sendo, portanto, nem uma relação de exploração, nem de dependência. As 

metáforas mais comuns que retratam a relação de consultoria sob essa perspectiva vêem os 

consultores como árbitros, contratados pela sua independência; como facilitadores, agentes 



39 

externos contratados para catalisar a ação de atores internos; como educadores, provedores de 

know how e conhecimentos escassos internamente; como psicanalistas, consultores que 

estabelecem um contrato com o cliente, semelhante ao terapêutico, no qual o cliente solicita 

ajuda e assume o compromisso de cooperar; e como médicos, numa relação médico-paciente. 

Talvez a mais conhecida das imagens de consultoria na perspectiva de ajuda seja 

aquela que vê a relação como médico-paciente, popularizada principalmente por Schein 

(1972; 1990). Schein (1990) apresenta três modelos de consultoria: dois mais tradicionais, o 

modelo da compra de serviços especializados e o modelo médico-paciente, e um modelo que 

ele denomina de consultoria de processos (ou procedimentos, na tradução para português). 

Na compra de serviços especializados, o cliente define uma necessidade, algo que 

deseja saber ou alguma atividade que deseja realizar, e por a própria empresa não possuir 

tempo ou capacidade para tanto, contrata um consultor para satisfazer essa necessidade. O 

êxito da consultoria, neste modelo, depende de a empresa ter diagnosticado corretamente suas 

necessidades; ter comunicado com exatidão essas necessidades ao consultor; ter avaliado de 

forma precisa a capacidade do consultor em fornecer o tipo certo de informação ou serviço; e 

ter considerado as conseqüências de levantar informações através de um consultor e/ou de 

implantar as mudanças que possam ser recomendadas pelo consultor. Assim, supõe-se que o 

cliente saiba que tipo de informação ou serviço ele necessita da consultoria, o que muitas 

vezes não ocorre. 

No modelo médico-paciente, a organização decide contratar um consultor ou uma 

empresa de consultoria para examiná-la como um cliente que vai ao médico para um ckeck-

up. O consultor deve determinar o que está errado e recomendar um remédio, como um 

médico recomenda a um paciente. Uma dificuldade é que a empresa – paciente – pode 

apresentar-se relutante em revelar algumas informações de que o consultor necessita a fim de 

realizar o diagnóstico. Ou, às vezes, o paciente – empresa – pode estar pouco desejoso de 

acreditar no diagnóstico ou aceitar a prescrição oferecida pelo consultor. 

Por fim, a consultoria de processos, que é definida por Shein (1972, p.8) como um 

“conjunto de atividades desenvolvidas pelo consultor, que ajudam o cliente a perceber, 

entender e agir sobre fatos inter-relacionados que ocorrem no seu ambiente”. Desse modo, o 

papel do consultor consiste em ensinar técnicas de diagnóstico e de resolução de problemas, o 

cliente tem que participar da elaboração do diagnóstico e estar ativamente envolvido na 

criação das soluções. Segundo o autor, os problemas serão resolvidos com maior eficiência e 

a solução apresentada permanecerá válida durante um maior tempo, se a própria organização 

indicar as soluções para os seus problemas. 
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Apesar de assumir que a consultoria de processo é a mais eficiente para lidar com o 

desenvolvimento organizacional, Schein (1990) admite que os três modelos possam ser 

adotados pelos consultores, dependendo de cada momento. O consultor deve escolher, de 

acordo com o momento, que estilo de consultoria adotar, mas o ideal é começar pelo modelo 

de consultoria de processo. 

Oliveira (2004) apresenta também dois tipos de consultoria: a consultoria de pacote e a 

consultoria artesanal. A consultoria de pacote “é realizada às empresas-clientes por meio da 

transferência de fortes estruturas de metodologias e técnicas administrativas, sem a 

preocupação de otimizada adequação à realidade atual ou esperada para a empresa-cliente” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 63). Já a consultoria artesanal “procura atender às necessidades da 

empresa-cliente por meio de um projeto baseado em metodologia e técnicas administrativas 

especificamente estruturadas para referida empresa-cliente, tendo, entretanto, sustentação de 

outras abordagens e modelos aplicados em outras empresas” (OLIVEIRA, 2004, p. 65). 

Argyris (2005) destaca que muitas das propostas dos consultores podem ocasionar em 

resultados contraproducentes para os clientes. Assim, o autor critica os consultores que dão 

conselhos caracterizados pela inconsistência, sendo estes semelhantes a “caixas pretas”. “O 

conselho que esses executivos dão é abstrato. Ele não diz ao leitor qual o comportamento é 

necessário para implementá-lo” (ARGYRIS, 2005, p. 28). 

Hirschler (2005) aborda uma nova perspectiva para este relacionamento – a dimensão 

de aprendiz dos consultores na relação. Pressupõe uma relação recíproca e bidirecional em 

que tanto o consultor quanto o cliente podem aprender, adotando uma prática de consultoria 

que envolve o desenvolvimento conjunto de soluções com o cliente. 

Especificamente em relação à consultoria para organizações sem fins lucrativos, em 

estudo realizado com mais de cinqüenta consultores, Chapman (1998) sugere que a 

consultoria de processo proposta por Schein (1972; 1990) é uma abordagem que pode ser 

usada em organizações sem fins lucrativos com grande efeito. O autor entende que esta 

abordagem, centrada no cliente, é apropriada a essas organizações, já que a colaboração e o 

envolvimento na tomada de decisões estão imbricados neste modelo de consultoria e coerente 

com as organizações sem fins lucrativos. 

Chapman (1998) levanta ainda, nas suas conclusões, algumas implicações para as 

organizações sem fins lucrativos na contratação de consultores. Primeiro que os consultores já 

tenham tido experiência com esse tipo de organização ou que apreciem o trabalho 

desenvolvido pela instituição e sua filosofia. Segundo, que os bons consultores irão ajudar à 

organização a identificar seus reais problemas e desafios e discutir um processo em conjunto 
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para que seja possível uma mudança construtiva. Assim, deve-se ter cuidado com consultores 

que oferecem soluções prontas com uma abordagem não correspondente à situação. Também, 

que a organização deve ser favorável a consultores que procuram compartilhar suas 

habilidades e conhecimento a fim de ajudar a organização no sentido de aumentar sua 

capacidade de resolver seus problemas internamente e, consequentemente, num processo de 

aprendizagem contínua. Por fim, que a avaliação dos pontos fortes e fracos da organização 

inclua as competências em gestão do seu quadro de pessoal. 

Como um exemplo de uma consultoria para uma organização sem fins lucrativos, 

pode-se citar a experiência de parceria entre a Ashoka e a McKinsey. A Ashoka é uma 

organização internacional, sem fins lucrativos, que investe em empreendedores sociais – 

indivíduos com idéias práticas e inovadoras para abordar problemas e necessidades sociais. A 

McKinsey, por sua vez, é uma consultoria internacional, criada nos Estados Unidos em 1926, 

que desenvolve suas atividades em mais de 80 escritórios em cinco continentes, prestando 

serviços de consultoria em alta gestão para grandes empresas, organizações e instituições 

governamentais (CCES, 200?).  

Em 1995 a McKinsey realizou, como consultoria, um estudo pro bono sobre o 

crescimento da Ashoka no Brasil. Neste processo, foi identificado que apesar de a 

organização já ser reconhecida nacional e internacionalmente por investir em empreendedores 

sociais, precisava encontrar uma maneira de oferecer ferramentas e serviços que efetivamente 

dessem suporte à profissionalização dos empreendedores e do setor social como um todo 

(CCES, 200?). 

A partir disso, identificou-se a oportunidade de criação de uma parceria para o 

estímulo ao empreendedorismo social e, em 1996, essas duas organizações criaram o Centro 

de Competência para Empreendedores Sociais Ashoka-McKinsey (CCES) com o objetivo 

comum de maximizar o impacto na sociedade, através da transferência de conhecimentos do 

setor privado para o setor social, e vice-versa. Este Centro, então, propõe um modelo de 

atuação que possibilita adaptar e transferir conhecimentos, práticas e ferramentas de gestão e 

planejamento do setor privado para empreendedores sociais e suas instituições. Para o setor 

privado, por sua vez, a parceria é fonte de oportunidades de desenvolvimento pessoal e 

profissional até então pouco exploradas (CCES, 200?). 

O trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: o CCES mapeou os empreendedores 

sociais da Ashoka no Brasil, percebendo as questões mais comuns que enfrentavam, que eram 

a ausência de planejamento estratégico e ferramentas de gestão, a importância de obter novas 

formas de mobilizar recursos e chegar à sustentabilidade financeira e a necessidade de criar 
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um modelo para expandir e replicar projetos sociais bem-sucedidos. A partir disso, a 

McKinsey desenvolveu um trabalho de apoio aos empreendedores sociais, que envolveu a 

resolução de problemas centrais para o desenvolvimento de projetos sociais, a definição de 

estratégias de comunicação, o repasse de conhecimento e metodologias desenvolvidas pela 

McKinsey, além de treinamentos sobre desenvolvimento organizacional, comunicação e 

planos de negócio (CCES, 200?). 

Além do apoio aos empreendedores sociais e suas instituições, a McKinsey também 

trabalhou em aspectos da própria Ashoka. Em 2003, sob a coordenação de profissionais da 

Ashoka e da McKinsey no Brasil, foi realizado um projeto para a criação de um plano de 

negócio para a Ashoka, que contemplasse novas definições e horizontes, de forma a estruturar 

o crescimento planejado para os próximos cinco anos (CCES, 200?). 

Assim, durante quatro meses, a McKinsey desenvolveu um projeto para a Ashoka, 

seguindo os moldes tradicionais de trabalho utilizados no mundo todo. Depois de finalizado o 

plano de negócio, este, mais do que um simples documento que nortearia a estratégia de 

crescimento e abrangência de atuação da Ashoka, funcionou como um importante instrumento 

de comunicação das novas práticas institucionais e um gerador de ferramentas de gestão 

adicionais, hoje aplicadas no dia-a-dia da organização no mundo todo (CCES, 200?). 

Com isso, a Ashoka teve sua visibilidade e credibilidade ampliadas no setor privado, 

reforçando seu entendimento sobre o modus operandi das empresas, aumentando o seu leque 

de parceiros para outras atividades e extraindo aprendizados para o seu processo interno de 

gestão (CCES, 200?). 

Desde o início, no entanto, ficou claro que seria preciso sintonizar as diferentes 

linguagens e culturas dos setores privado e social. Se por um lado a McKinsey tinha pouco 

contato com o contexto e a motivação das organizações sem fins lucrativos, por outro lado, 

para os empreendedores sociais confiar e aceitar que as empresas privadas poderiam 

contribuir com conhecimento para seus projetos e programas não foi simples (CCES, 200?). 

Depoimentos de duas pessoas da Ashoka que participaram da parceria com a 

McKinsey (CCES, 200?, p. 22-23): 

(...) Hoje, eu e a Ashoka nos vemos de uma maneira totalmente diferente. De 
dentro da organização, é difícil ter essa visão global e isenta que um 
consultor apresenta. Por outro lado, sinto que aqueles que trabalham conosco 
tiveram também muitos ganhos. Sem dúvida, foi uma das minhas grandes 
experiências profissionais. (Vivianne Naigeborin – Ashoka, p. 22) 

Sempre procurei deixar claro para a equipe de trabalho que gostaria que esse 
processo fizesse sentido e que acrescentasse mudanças para a organização. E 
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foi o que realmente aconteceu, perpassando toda a instituição de forma 
profunda. (Anamaria Schindler – Ashoka, p. 23) 

 

 

2.3  Aprendizagem de adultos no contexto 
organizacional 

Nesta seção será apresentada uma visão geral sobre a aprendizagem de adultos no 

contexto organizacional, já que o foco desta pesquisa é a aprendizagem individual dos 

integrantes de ONGs na relação com consultores organizacionais, ou seja, uma relação que 

ocorre no ambiente de trabalho. 

Merriam e Caffarella (1999) revisam as principais formas de aprendizagem que têm 

sido estudadas, apresentando as contribuições que estas abordagens têm fornecido para o 

entendimento do aprendizado em adultos. Para isso, as organizam de acordo com seus 

diferentes pressupostos, classificando e analisando cinco orientações principais: 

Comportamental, Cognitiva, Humanista, Social e Construtivista. 

Para se ter uma visão geral dessas cinco orientações, apresenta-se abaixo um quadro 

sintético de dois de seus aspectos, a visão do processo de aprendizagem e a manifestação na 

aprendizagem de adultos, de cada uma das cinco abordagens. 

 

Aspecto Behaviorista Cognitivista Humanista 
Aprendizagem 

Social Construtivista 

Visão do 
processo de 
aprendizagem 

Mudança no 
comportamento 

Processo mental Ato pessoal  
para realizar 
potencial 

Interação e 
observação dos 
outros em um 
contexto social 

Construção do 
significado pela 
experiência 

Manifestação 
na 
aprendizagem 
de adultos 

- Objetivos 
behavioristas 
- Educação 
baseada em 
competência 
- Desenvolvimento 
 e treinamento de 
habilidades 

- Desenvolvimento 
cognitivo. 
- Inteligência, 
aprendizagem e 
memória como 
função. 
- Aprendendo 
como aprender. 

- Andragogia. 
- Aprendizagem 
autodirecionada 

- Socialização. 
- Papéis sociais 
- Relação com o 
mentor. 

- Aprendizagem 
“experencial” 
- Aprendizagem 
autodirecionada. 
- Perspectiva de 
transformação. 
- Prática 
reflexiva. 

Quadro 1 (2) - Cinco orientações da aprendizagem 
Fonte: adaptado de Merriam e Cafarella (1999, p. 264) 
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Na orientação behaviorista o foco está no comportamento passível de mensuração por 

meio da relação estímulo-resposta do ambiente. A aprendizagem é definida, então, como 

mudança no comportamento (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999)  

Contrárias à orientação behaviorista, são as perspectivas cognitivista e humanista. A 

primeira enfoca os processos mentais. Isto é, em como a mente atribui sentido aos estímulos 

do ambiente, abrangendo a compreensão de como a informação é processada, armazenada e 

utilizada. Já a orientação humanista, enfatiza a natureza, o potencial e as emoções humanas. 

Esta abordagem defende que a aprendizagem ocorre em função da motivação e envolve 

escolha e responsabilidade (MERRIAM; CAFARELLA, 1999). 

 A perspectiva social difere-se das três orientações anteriores por focar os aspectos 

sociais da aprendizagem. Esta acontece por meio da observação de outras pessoas no 

ambiente próximo do indivíduo. Além disso, a aprendizagem ocorre em função da interação 

entre uma pessoa, o ambiente e o comportamento. Assim, as variações no comportamento sob 

as mesmas circunstâncias podem ser explicadas pela personalidade própria do indivíduo e de 

sua interação única com o estímulo ambiental (MERRIAM; CAFFARELLA, 1999). 

Por fim, a orientação construtivista abrange uma variedade de perspectivas, apesar de 

ser denominada de “construtivista” por compartilhar do mesmo pressuposto sobre 

aprendizagem, entendida como um processo de construção de significados. Então, apesar 

dessa premissa básica, as várias perspectivas diferem quanto à natureza da realidade, ao papel 

da experiência, ao interesse sobre o que é o conhecimento, e se o processo de construir 

significado é principalmente individual ou social (STEFFE; GALE, 1995 apud MERRIAN; 

CAFFARELLA, 1999). 

Do mesmo modo, Candy (1991) ressalta que o construtivismo não é uma teoria única, 

mas um grupo de perspectivas que estão unidas por sua visão de mundo subjacente, sendo 

apresentada por seus defensores como uma abordagem infinitamente mais ampla para 

compreender o fenômeno social, que a maioria das abordagens empiristas e positivistas. 

Mais especificamente quanto ao construtivismo social, segundo Merriam e Caffarella 

(1999), esta perspectiva é congruente com grande parte da teoria de aprendizagem de adultos, 

compatível com a noção de que os aprendizes são auto-direcionados, caracterizados por sua 
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autonomia e independência em tarefas de aprendizagem, e constroem seu próprio 

conhecimento a partir de experiências. As autoras argumentam que aspectos do 

construtivismo e da aprendizagem de adultos podem ser encontrados na aprendizagem auto-

direcionada, aprendizagem transformacional, aprendizagem pela experiência, prática reflexiva 

e aprendizagem situada. 

Desse modo, esta última orientação será adotada nesta pesquisa já que se entende que 

os aprendizes são pessoas ativas no processo de construção de significados, a partir da sua 

experiência e inserção cultural. O conhecimento não pode ser transferido de uma pessoa para 

outra, já que ele é construído pelo aprendiz. 

Vale ressaltar que “aprendizagem no contexto organizacional” não é sinônimo de 

“aprendizagem organizacional”. Quando se fala em “aprendizagem organizacional” a ênfase 

tende a estar no coletivo. Não são os conhecimentos privados de cada indivíduo que estão em 

jogo na aprendizagem organizacional, mas, sim, aqueles conhecimentos que são de algum 

modo compartilhados e que mobilizam a ação. Por outro lado, como afirma Argyris (1992), 

são indivíduos, agindo como agentes da organização, que produzem ações aptas à 

aprendizagem ou, ao contrário, que podem inibir ou produzir barreiras à aprendizagem. 

Seria um erro concluir que a aprendizagem organizacional não é nada mais do que o 

resultado cumulativo da aprendizagem dos membros, pois as organizações têm sistemas 

cognitivos e memórias, ou seja, desenvolvem visões de mundo e ideologias, mapas mentais, 

normas e valores que se preservam para além da presença de membros individuais (SWIRSKI 

DE SOUZA, 2004). Em outras palavras, é na formação de uma cultura organizacional que se 

pode falar de aprendizagem da organização. 

No entanto, na aprendizagem organizacional não se pode perder de vista a importância 

de se tratar a aprendizagem também em nível individual. Para Kim (1993, p. 43), apesar do 

significado do termo aprendizagem permanecer essencialmente o mesmo para os casos 

individuais e organizacionais, neste último o processo de aprendizagem é fundamentalmente 

diferente. Esta última não é vista como uma simples extensão da aprendizagem individual. 

Disto, conclui-se que não há aprendizagem organizacional sem aprendizagem 

individual, como também a aprendizagem individual é uma condição necessária, mas não 

suficiente para a aprendizagem organizacional. Argyris e Schön (1978) apontam casos em que 

as organizações sabem menos que seus membros ou as organizações não parecem aprender o 

que cada membro sabe. 

Evidentemente, a organização aprende através de seus membros individuais e 

conseqüentemente é influenciada diretamente ou indiretamente pela aprendizagem individual. 
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Conseqüentemente, não é surpresa que praticamente toda a teoria de aprendizagem está 

baseada primeiramente em observações de aprendizagem individual (DILLEN, 1997). 

Quanto à aprendizagem no contexto organizacional, foco deste estudo, segundo 

Gherardi, Nicolini e Odella (1998), há uma visão muito limitada, causada principalmente por 

dois motivos. Primeiro, entende-se a aprendizagem como algo separado de qualquer outra 

atividade no ambiente de trabalho, relacionando a mesma a momentos específicos como, por 

exemplo, assistir uma aula, ler um livro ou assistir a um vídeo instrucional (GHERARDI; 

NICOLINI; ODELLA, 1998). No entanto, os momentos de aprendizagem não podem ser 

confundidos com as atividades formalmente voltadas à aprendizagem. Momentos de 

aprendizagem ocorrem em diferentes contextos (SWIRSKI DE SOUZA, 2004).  

O segundo motivo é a compreensão de que a aprendizagem é uma ação completamente 

individual. No entanto, no dia a dia, assim como no contexto de trabalho, os indivíduos e 

grupos criam conhecimento, negociam o significado das palavras, ações, situações e artefatos 

materiais (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). Assim, as pessoas que participam 

deste contexto, profissional ou não, contribuem para que ele seja socialmente e culturalmente 

estruturado e constantemente reconstruído pelas atividades de todos que fazem parte deste 

mundo (GHERARDI; NICOLINI; ODELLA, 1998). 

Billett (2004) também propõe uma concepção de ambiente de trabalho como 

ambientes de aprendizagem que são negociados e construídos pelos indivíduos, porém 

influenciados pelo que é permitido e regulamentado pela organização, bem como pelas 

normas culturais e práticas exercidas naquele contexto. Desse modo, o autor enfatiza o papel 

do indivíduo na construção do que é experimentado e da aprendizagem que surge desta 

experiência. Entretanto, destaca que os tipos de oportunidades proporcionadas aos indivíduos 

pela organização também são centrais para a aprendizagem das pessoas, para sua 

transformação e para o desenvolvimento das capacidades requeridas para o trabalho.  

Considerando que o foco deste estudo não é abordar a aprendizagem organizacional, 

mas tratar sobre a aprendizagem dos indivíduos (como é o caso dos integrantes de ONGs) 

inseridos em contextos organizacionais, ambientes estes que podem facilitar ou restringir a 

aprendizagem, a partir de agora serão focadas as abordagens voltadas para a aprendizagem 

pela experiência, prática reflexiva e construída socialmente. 
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2.3.1  Abordagens de aprendizagem 

Após uma visão geral sobre a aprendizagem de adultos e mais especificamente no 

ambiente de trabalho, nesta seção serão abordadas três perspectivas teóricas que norteiam esta 

pesquisa e ajudam a entender a aprendizagem dos profissionais das ONGs no contexto de 

trabalho específico, que é a relação consultor-cliente. 

a) Aprendizagem pela experiência 

Pode-se afirmar que a experiência é um fenômeno complexo para se analisar. Para 

Dewey (1979, p. 14), “toda educação genuína se consuma através de experiência”, mas, ele 

adiciona, nem todas as experiências são genuínas e educativas. Algumas experiências podem 

ser não-educativas, ou seja, podem parar ou distorcer o crescimento para novas experiências 

posteriores. 

Daí resulta o problema central da aprendizagem pela experiência: a qualidade da 

própria experiência. “Tudo depende da qualidade da experiência por que se passa” (DEWEY, 

1979, p. 16, grifo do autor). Esta qualidade tem dois aspectos: o imediato de ser agradável ou 

desagradável, sendo fácil de distinguir; e o mediato de sua influência sobre as experiências 

posteriores, constituindo um problema para o educador, que tem a missão de estimular as 

experiências presentes, que devem influir de forma útil e criativa nas experiências posteriores.  

Dewey (1979) exprime dois princípios fundamentais da experiência em sua função e 

sua força educativa: continuidade e interação. Esses dois princípios não se separam um do 

outro, mas se interceptam e se unem. O aspecto da continuidade significa que toda e qualquer 

experiência utiliza algo das experiências anteriores que modifica, de algum modo, as 

experiências posteriores. A qualidade da experiência, entretanto, é que vai influenciar o 

“modo” que o princípio da continuidade se aplica. Dessa forma, “se uma experiência desperta 

curiosidade, fortalece a iniciativa e suscita desejos e propósitos suficientemente intensos para 

conduzir uma pessoa aonde for preciso no futuro, a continuidade funciona” (DEWEY, 1979, 

p. 29). 

Já o princípio da interação, confere igualdade a dois fatores da experiência: as 

condições objetivas (meio ambiente) e as condições internas (do indivíduo). Consideradas em 

conjunto, ou em sua interação, constituem a “situação”, sendo os conceitos de interação e 

situação inseparáveis. “Uma experiência é o que é, porque uma transação está ocorrendo entre 

um indivíduo e o que, ao tempo, é o seu meio” (DEWEY, 1979, p. 36). Em última análise, 

toda experiência humana é social, ou seja, envolve contato e comunicação entre os indivíduos. 
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Kolb (1984, p. 38) reconhece a ligação experiência-aprendizagem quando define 

aprendizagem como “o processo pelo qual conhecimento é criado através da transformação da 

experiência”. Kolb (1976) traça um modelo de aprendizagem experiencial, descrevendo como 

as pessoas aprendem, ou seja, como a experiência é traduzida em conceitos, que são usados 

como guias na escolha de novas experiências. A ênfase no papel importante da experiência no 

processo de aprendizagem é que diferencia esta abordagem de outras teorias cognitivas do 

processo de aprendizagem. 

Enquanto Kolb (1976) e Dewey (1979) reconhecem que as experiências ocorrem em 

qualquer lugar e a qualquer tempo na vida dos indivíduos, para Jarvis (1987) a aprendizagem 

experiencial parece ser restrita a um tipo particular de aprendizagem que envolve participação 

ou envolvimento emotivo. 

Jarvis (1987, p. 164) afirma que a “aprendizagem é a transformação de experiência em 

conhecimento, habilidades e atitudes.” Ele considera que a aprendizagem é maior do que a 

aquisição ou criação de conhecimento, envolvendo também habilidades e atitudes. Para ele, o 

modo de aquisição é restritivo, bem como estudar e ensinar são formas de experiência. Por 

isso, a aprendizagem é vista de forma mais ampla, como a transformação da experiência. 

Além disso, Jarvis (1987, p. 164) deixa claro que a “aprendizagem sempre começa 

com experiência, e o processo de transformar esta experiência inicial é o processo de 

aprendizagem.” Para ele, as experiências podem ser criadas de forma natural ou 

artificialmente, apreendidas por qualquer sentido ou combinação deles, através do próprio 

processo de pensamento, uma situação específica ou idéias abstratas, podendo, ainda, ser 

significativas ou não-significativas (JARVIS, 1987). 

Da mesma forma que Dewey (1979), Jarvis (1987) também afirma que nem toda 

experiência gera aprendizagem, mas que ela é uma potencial base de aprendizagem.  

Outro aspecto do conceito de Jarvis (1987) sobre experiência é que ela envolve o 

relacionamento entre as pessoas e o arredor sócio-cultural-temporal no qual elas vivem. 

Então, a aprendizagem também está relacionada com este arredor: 

deve ser reconhecido que os indivíduos e suas experiências sócio-culturais 
ocorrem em determinado tempo. Portanto, experiência ocorre dentro do 
mundo sócio-cultural-temporal. É dentro deste mundo que as pessoas 
existem, têm experiência e podem adquirir conhecimento, habilidades e 
atitudes (JARVIS, 1987, p. 164-165). 

Miller e Boud (1996) também enxergam a experiência como uma potencial base para a 

aprendizagem de adultos; defendem que adultos usam as experiências, mas com um 

entendimento claro que ela é altamente influenciada por fatores sócio-culturais e históricos. A 



49 

experiência, então, deve ser estruturada como um evento do qual alguma coisa pode ser 

aprendida. Para eles, os resultados da experiência influenciam toda aprendizagem: “o que 

aprendizes são atraídos para, o que aprendizes evitam e como aprendizes abordam uma tarefa 

são todos relacionados com o que veio antes” (MILLER; BOUD, 1996, p. 9). 

A idéia de continuidade e interação de Dewey (1979) está presente no processo de 

aprendizagem pela experiência de Miller e Boud (1996). Existe continuidade entre 

experiências, apesar de elas poderem ser percebidas como dissociadas. Também é impossível 

separar as pessoas de seus contextos, do processo no qual estão envolvidas ou de suas 

experiências anteriores: 

cada experiência é influenciada pelo passado único do aprendiz bem como 
pelo contexto corrente. [...] Aprendizes anexam seus próprios significados 
aos eventos, mesmo que outros tentem impor suas definições sobre eles. O 
significado da experiência não é dado; ele é sujeito à interpretação. A maior 
influência nos caminhos que os aprendizes constroem suas experiências é o 
efeito cumulativo de sua história pessoal e cultural (MILLER; BOUD, 1996, 
p. 9). 

Dessa forma, quando os indivíduos constroem suas próprias experiências, fazem isso 

dentro de um contexto social, permeado por valores culturais, circunstâncias econômicas e 

políticas. Mesmo dentro desse contexto, o agente humano tem papel fundamental na 

construção do que é experimentado e da aprendizagem que surge desta experiência. 

Alguns autores (KOLB, 1976; 1984; JARVIS, 1987) explicam o processo de 

aprendizagem experiencial através do modelo de ciclos, sendo descritas as etapas de como as 

pessoas aprendem pela experiência. 

O centro do modelo de aprendizagem experiencial de Kolb (1976) é uma descrição 

simples do ciclo de aprendizagem experiencial (Figura 1), ou seja, como experiência é 

traduzida em conceitos, que são usados como guias na escolha de novas experiências. 
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Figura 1 (2): O Modelo de Aprendizagem Experiencial 
Fonte: adaptado de Kolb, 1976, p. 22 

 
A aprendizagem, então, é determinada como um ciclo de quatro estágios: experiência 

concreta (CE), observação reflexiva (RO), abstração de conceitos (AC) e experimentação 

ativa (AE). Assim, as pessoas se envolvem em experiência concreta imediata, de forma 

completa, aberta e sem preconceitos, refletindo sobre e observando estas experiências de 

várias perspectivas. Estas observações e reflexões serão assimiladas em teorias lógicas que 

serão usadas para tomar decisões e solucionar problemas, servindo também como guia na 

ação para criar novas experiências e, então, o ciclo se reinicia (KOLB, 1976). 

Por sua vez, Jarvis (1987) revisa o ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb (1976), 

retendo a centralidade da idéia de reflexão (Figura 2). Há uma conexão entre reflexão e 

experimentação ativa no modelo dele. Assim, para Jarvis (1987, p. 165-166), “precisamente 

da mesma maneira, habilidades são adquiridas através da interação de experimentação e 

reflexão, até serem internalizadas ambas como conhecimento habitual e desempenho 

rotineiro”. 

O modelo de Kolb (1976) não está de acordo com a discussão de Jarvis (1987), já que 

aquele sugere que experiência é concreta, e distinta de abstrata, e este que o mundo sócio-

cultural pode ser experienciado com todos os sentidos e que pensamento por si próprio pode 

também constituir um experiência. 

Vale salientar que, no modelo de Jarvis (1987), as experiências ocorrem em uma 

situação sócio-cultural-temporal e nenhuma situação tem significado por si mesma. Ou seja, 

as experiências só têm sentido quando as pessoas lhes dão significado em uma determinada 

situação, considerando, ainda, que cada experiência é diferente de uma pessoa para outra, já 

Experimentação  
Ativa, Ação 

Experiência  
Concreta 

Observações e 
Reflexões 

Abstração de  
Conceitos e  

Generalizações 



51 

que cada um interpreta a situação de forma diferente, mesmo estando na mesma situação 

sócio-cultural-temporal. Isso ocorre porque as pessoas têm diferentes experiências na mesma 

situação, bem como um conjunto único de experiências anteriores para cada situação.  

 
Figura 2 (2): Modelo Revisado do Processo de Aprendizagem 
Fonte: adaptado de Jarvis, 1987, p. 166. 
 

Assim, nenhuma experiência, bem como sua interpretação, é um ato isolado. Ambos 

são fenômenos sociais, isto é, experiências significativas e não-significativas ocorrem em 

situações sociais, ou socialmente padronizadas. A aprendizagem pela experiência e o 

significado que é atribuído a ela, depende, portanto, do inter-relacionamento entre o estoque 

pessoal de conhecimento e o mundo sócio-cultural-temporal no qual a experiência ocorre 

(JARVIS, 1987). 

Nesse contexto, com base em experiências anteriores, as pessoas constroem um 

estoque de conhecimento que será útil para sua performance em cada situação. O estoque de 

conhecimento das pessoas é importante para que dêem significado a suas experiências e, 

consequentemente, haja aprendizagem. Assim, segundo Jarvis: 

É fácil conceber situações nas quais algumas pessoas têm estoques de 
conhecimento suficientes para ser capaz de prover significado à suas 
experiências e através do qual podem aprender. Mas também é possível 
pensar em situações nas quais as estoques de conhecimento das pessoas são 
inadequados, então suas experiências podem ser dadas pouco ou nenhum 
significado e, consequentemente, pouca aprendizagem pode ocorrer 
(JARVIS, 1987, p. 167). 
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A necessidade de aprender ocorre quando há uma consciência da deficiência no 

estoque de conhecimento. O indivíduo tem uma nova experiência, mas o seu estoque de 

conhecimento não é capaz de produzir uma resposta automática. Em outras palavras, quando 

há uma disjunção entre o estoque de conhecimento do indivíduo e suas percepções do mundo 

sócio-cultural-temporal de suas experiências, surge uma potencial aprendizagem pela 

experiência. Mas, para que esta experiência se torne significativa, é necessário que haja uma 

reflexão sobre ela. Caso contrário, a ação pode ser tomada como certa e pouca ou nenhuma 

aprendizagem ocorre (JARVIS, 1987). 

b) Prática reflexiva 

Os profissionais, muitas vezes, demonstram em certas situações da prática, 

competências que são únicas, incertas e conflituosas, sem, contudo, saber descrever o que 

fazem ou mesmo considerar, conscientemente, o conhecimento que as ações revelam.  Schön 

(2000) refere-se a essas competências como “talento artístico”. O talento artístico, então, é 

utilizado para caracterizar a competência que os profissionais têm para dar conta de “zonas 

indeterminadas da prática” – a incerteza, a singularidade e os conflitos de valores, que 

escapam da racionalidade técnica (SCHÖN, 2000, p. 17). 

Assim, há conhecimentos revelados nas ações, em que o ato de conhecer está na ação, 

o que Schön (1983; 2000) denomina de “conhecer-na-ação”. O conhecer-na-ação é revelado 

na execução capacitada e espontânea da performance, sendo uma característica das pessoas a 

incapacidade de torná-la verbalmente explícita, apesar de ser possível, através da observação 

e da reflexão sobre as ações, fazer uma descrição do saber tácito que está implícito nelas. 

O ato de conhecer-na-ação geralmente permite que as pessoas dêem conta de suas 

tarefas, já que há situações familiares, nas quais o profissional pode resolver o problema pela 

aplicação rotineira de fatos, regras e procedimentos derivados da bagagem de conhecimento 

profissional. No entanto, há situações incomuns nas quais o problema não fica inicialmente 

claro e não há uma equivalência óbvia ente as características das situações e o conjunto de 

teorias e técnicas. As respostas de rotina produzem uma surpresa – um resultado inesperado, 

agradável ou desagradável, que não se encaixa nas categorias do conhecer-na-ação da pessoa. 

Com isso, pode-se tentar preservar a constância dos padrões normais de conhecer-na-ação, 

respondendo à ação de forma a ignorar seletivamente os sinais que a produzem ou pode-se 

responder a ela através da reflexão (SCHÖN, 2000). 

Assim, a reflexão é largamente considerada como um elemento essencial no processo 

de aprendizagem de adultos. Merriam e Caffarella (1999) afirmam que a prática reflexiva 
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permite o abandono do pensamento linear e simplista, possibilitando o indivíduo fazer 

julgamentos em situações complexas e obscuras, baseados na experiência e no conhecimento 

prévio.  

A reflexão pode ser feita de duas formas: reflexão sobre a ação e reflexão na ação 

(MERRIAN; CAFFARELLA, 1999; SCHÖN, 2000). Desse modo, ora o aprendizado é 

apresentado como uma reflexão sobre a ação, através das quais as experiências passadas são 

analisadas para criar estruturas mentais de conhecimento (MERRIAN; CAFFARELLA, 1999; 

SCHÖN, 2000), ora como uma reflexão na ação, isto é, o aprendizado pode ser obtido através 

de reflexões durante a própria ação (SCHÖN, 1983; 2000). 

Reflexão sobre a ação está relacionada com analisar uma situação depois que ela 

aconteceu, permitindo, então, novas perspectivas sobre a experiência, mudança em 

comportamento e comprometimento com a ação. Significa que com a reflexão sobre a ação, 

as pessoas pensam retrospectivamente sobre o que fizeram, conscientemente analisam e 

avaliam sua experiência, decidem o que pode ser feito diferente, e, então, tentam implantar 

(MERRIAN; CAFFARELLA, 1999; SCHÖN, 2000). 

Assim, a reflexão sobre os resultados é propícia à aprendizagem. Segundo Mezirow 

(1991), os seres humanos possuem a necessidade de compreender suas experiências a fim de 

agirem apropriadamente diante das situações. Por meio da reflexão, as pessoas podem avaliar 

e, caso percebam a necessidade, modificar determinados significados que tenham construído 

no passado. 

Alternativamente, na reflexão na ação, todo o processo reflexivo é realizado em cima 

do que se está fazendo enquanto é feito, isto é, refletir durante a ação, sem interrompê-la, 

possibilitando interferir na situação enquanto ainda se está agindo (SCHÖN, 1983; 2000). 

Schön (2000) desafia os profissionais a incorporarem este forma de reflexão no seu dia-a-dia 

profissional, que permite os profissionais irem além da aplicação rotineira de regras, fatos e 

procedimentos, dando liberdade para praticarem novas formas de pensar e agir sobre os 

problemas da prática profissional. 

Boud e Walker (1990), consistentes com o trabalho de Schön (1983), acrescentam a 

idéia de reflexão durante a ação, aquela que ocorre na própria experiência, para maximizar o 

aprendizado. Neste caso, a reflexão (e o aprendizado) ocorrem no ambiente mesmo onde as 

experiências se desenrolam, podendo produzir novos tipos de intervenções. 

O processo de reflexão durante a ação, segundo Schön (2000, p. 33), pode ser 

chamado de “tentativa e erro”, em que a reflexão sobre cada tentativa e seus resultados 

prepara o campo para a próxima reflexão, formando um padrão de investigação que pode ser 
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descrito “como uma seqüência de ´momentos` em um processo de reflexão-na-ação”. O autor 

observa que esses momentos de reflexão-na-ação não são claros, um em relação ao outro. 

Entretanto, independentemente da distinção entre esses momentos, “o que distingue a 

reflexão-na-ação de outras formas de reflexão é sua imediata significação para a ação” 

(SCHÖN, 2000, p. 34). 

A seqüência de momentos em um processo de reflexão-na-ação é descrita por Schön 

(2000) da seguinte maneira:  

a) Há uma situação de ação para a qual se traz respostas espontâneas e de rotina, que 

revelam um processo de conhecer-na-ação, um processo espontâneo, sem 

deliberação consciente e que funciona, alcançando os resultados pretendidos, 

enquanto a situação estiver dentro dos limites considerados normais; 

b) As respostas de rotina produzem uma surpresa – um resultado inesperado, 

agradável ou desagradável, que não se encaixa nas categorias do conhecer-na-ação 

de uma pessoa; 

c) A surpresa leva à reflexão durante a ação, que é, pelo menos em alguma medida, 

consciente, ainda que não seja expressa por meio de palavras; 

d) A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de 

pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Analisa-se criticamente sobre o 

pensamento que levou a essa situação difícil ou a essa oportunidade e pode-se, 

neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos 

ou as formas de conceber os problemas; 

e) A reflexão gera o experimento imediato de novas ações com o objetivo de explorar 

fenômenos recém-observados, testar compreensões experimentais acerca deles, ou 

afirmar as ações inventadas para mudar as coisas. Esses experimentos imediatos 

podem funcionar, proporcionando os resultados pretendidos, ou podem produzir 

surpresas que exijam uma maior reflexão e experimentação. 

Outro destaque de Schön (1983; 2000) é que a reflexão-na-ação é diferente da reflexão 

sobre a reflexão-na-ação. Assim, a reflexão-na-ação é um processo que pode ser desenvolvido 

sem que se precise dizer o que se está fazendo. E a reflexão sobre a reflexão-na-ação é ser 

capaz de refletir, de modo a produzir uma boa descrição verbal da reflexão-na-ação, 

possibilitando, ainda, influenciar indiretamente a ação futura. 

Argyris e Schön (1978; 1996), ainda, criaram a noção de aprendizagem de ciclo único 

(single loop learning) e aprendizagem de ciclo duplo (double loop learning). O modelo de 

ciclo único (single loop learning) é orientado para a manutenção do conhecimento e 
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caracterizado pelo fato do erro ser detectado e corrigido sem se mexer no modelo, tornando-se 

uma rotina. No aprendizado de ciclo duplo (double loop learning) corrige-se o erro detectado 

e revisam-se os valores inerentes ao modelo, sendo este citado pelos autores como mais 

adequado para mudanças e inovações que requerem maior adaptabilidade e flexibilidade. 

Assim, entende-se a aprendizagem de ciclo único como instrumental, que modifica as 

estratégias de ação ou os pressupostos que as fundamentam, deixando, no entanto, inalterados 

os valores da teoria de ação. Já a aprendizagem de ciclo duplo, resulta de uma modificação 

nos valores da teoria de ação em uso, assim como nas suas estratégias e pressupostos 

(ARGYRIS; SCHÖN, 1996). 

Argyris e Schön (1974) destacam que geralmente ocorre das pessoas agirem 

inconscientes da contradição entre suas teorias proclamadas e suas teorias em uso, ou seja, 

inconscientes entre o modo que elas pensam que estão agindo e o modo que elas realmente 

agem. Assim, os autores defendem que as teorias em uso sejam tornadas explícitas na prática 

profissional, permitindo ao indivíduo uma consciência crítica sobre a sua ação, nos momentos 

em que ele sabe que está agindo de uma maneira ineficaz sem saber o porquê, ou nos 

momentos em que os outros estão conscientes de sua ineficácia e ele não. Com a consciência 

crítica, a pessoa pode analisar a sua ação e perceber uma oportunidade de agir de forma 

diferente, bem como diminuir as conseqüências não intencionadas das suas ações (ARGYRIS; 

SCHÖN, 1974). 

No entanto, a elaboração e aprendizagem de uma teoria em uso que envolve a 

mudança dos valores e pressupostos (aprendizagem de ciclo duplo) e não só das estratégias 

(aprendizagem de ciclo único) não são tão fáceis assim de mudar. Muitas vezes as pessoas, ao 

lidar com situações embaraçosas e ameaçadoras, assumem uma atitude defensiva, dificultando 

a aprendizagem (ARGYRIS, 1991). 

Ainda quanto à reflexão, as idéias de Mezirow, e sua noção de “perspectiva 

transformadora”, têm grande relação com a abordagem de aprendizagem pela experiência, 

considerando que o desenvolvimento de adultos envolve um tipo de aprendizagem que surge 

por meio das experiências de vida (MEZIROW, 1978), e cujo foco é a idéia de transformação, 

proporcionada por uma reflexão crítica. Por enfatizar a questão da reflexão, escolheu-se 

abordar esta perspectiva nesta seção. 

Assim, para Mezirow (1991), o processo de aprendizagem envolve a associação de 

uma nova experiência com um quadro de referência, a interpretação pessoal e a posterior ação 

do indivíduo. A idéia é a de que as pessoas revisam suas interpretações para guiarem a ação 

futura. Nesse contexto, ação refere-se à implementação criativa de um propósito e pode 
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envolver tomada de uma decisão, criação de uma associação, revisão de um ponto de vista, 

reestruturação ou solução de um problema, modificação de uma atitude ou produção de uma 

mudança de comportamento. 

Para o autor (1996, p. 162) a “aprendizagem é entendida como o processo de usar a 

interpretação prévia para construir uma nova ou revisada interpretação do significado da 

experiência de alguém, para guiar a ação futura”. Esse processo, segundo o autor, é modelado 

e delimitado pelas estruturas de significado dos indivíduos, que podem ser modificadas por 

meio de reflexão, possuindo duas dimensões distintas: os esquemas de significado e as 

perspectivas de significado. 

Os esquemas de significados são as crenças, sentimentos, atitudes e juízos de valor, 

sendo as perspectivas de significado as predisposições orientadoras, os sistemas de regras que 

governam a percepção e a cognição, como as ideologias, os traços de personalidade e os 

estilos de aprendizagem. Os esquemas, na verdade, são manifestações das perspectivas de 

significado, sendo estas últimas, as lentes através das quais as pessoas filtram e interpretam o 

mundo (MEZIROW, 1996). A aprendizagem, então, pode consistir numa mudança em alguma 

de nossas crenças ou atitudes (esquemas de significado) ou pode ser uma mudança na nossa 

perspectiva como um todo. Esta transformação de perspectiva é essencial para a 

aprendizagem transformadora. 

Mezirow (1990) afirma que os indivíduos têm uma necessidade de compreender suas 

experiências, de forma a dar sentido aos acontecimentos de suas vidas, e é somente por meio 

do processo de reflexão de premissas que existe a oportunidade para uma mudança das 

perspectivas de significado, ou seja, uma aprendizagem pela experiência mais significativa e 

transformadora. 

Segundo o autor, a aprendizagem transformadora significativa é menos comum de 

ocorrer e envolve três etapas: a reflexão crítica dos pressupostos da pessoa, o diálogo para 

validar esta reflexão, que envolve concordância e consenso para construir novos 

entendimentos e significados, e ação reflexiva e decisão para mudança, sendo esses 

componentes essenciais para que aconteça este tipo de aprendizagem (MEZIROW, 1990). 

Para o autor (1991), a análise de perspectivas alternativas é fundamental para que o indivíduo 

aprenda significativamente, e não seja um mero reprodutor de técnicas ou conteúdos. 

Assim, o aprendizado também envolve a crítica quanto às crenças e valores nos quais 

se apóiam posturas pessoais (MEZIROW, 1990) e é conceito central no debate da 

aprendizagem transformativa, que visa ir além da aquisição de habilidades e conhecimentos, 

promovendo mudanças de postura, de relação com o ambiente. 
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c) Aprendizagem construída socialmente 

Como estamos estudando, nesta pesquisa, a aprendizagem dos integrantes de ONGs na 

relação com consultores organizacionais e, portanto, construída através de suas experiências e 

interações, é fundamental tratar também sobre a abordagem da aprendizagem construída 

socialmente. 

Uma perspectiva importante, nesse contexto, é a da aprendizagem situada, apresentada 

por Lave e Wenger (1991), sendo central nesta abordagem a relação entre a aprendizagem e o 

contexto social. Para os autores, não existe atividade que não seja situada. Esta abordagem 

apresenta a idéia de que a prática social vem primeiro e a aprendizagem é uma das suas 

características. Esta posição contrasta com a abordagem na qual a prática está incluída dentro 

do processo de aprendizagem, já que sustenta que a aprendizagem é um aspecto integral da 

prática. Assim, aprendizagem não está meramente situada, mas é uma parte integral e 

inseparável da prática social. Na teoria da aprendizagem situada o conhecimento é visto como 

co-produzido pelas pessoas e a situação; compromisso e o engajamento do indivíduo são 

críticos na situação (ANTONELLO, 2005). 

A teoria da prática social enfatiza a relativa interdependência do indivíduo e mundo, 

atividade, significado, cognição, aprendizado e conhecimento. Essa visão sustenta que 

aprendizagem, pensamento e conhecimento são relações entre pessoas em atividade no, com, 

e surgindo do mundo social e culturalmente constituído (LAVE; WENGER, 1991). 

Seu interesse está em compreender a natureza da atividade da aprendizagem a partir 

das pessoas envolvidas; procura entender o envolvimento do indivíduo numa perspectiva de 

que ele participa do mundo e deve ser um agente em atividade no e com o mundo, e não 

apenas um receptor do conhecimento sobre o mundo (LAVE; WENGER, 1991). 

Dois conceitos são centrais na aprendizagem situada: a “participação periférica 

legítima” e a “comunidades de prática”. A participação periférica legítima é o processo por 

meio do qual os aprendizes se tornam membros completos e obtêm legitimação através da 

participação na prática sócio-cultural da comunidade. Isto é, o principiante busca sua 

participação de forma legitimada por meio da ajuda de membros mais experientes da 

comunidade, sendo possível aprender através da observação da prática dos participantes com 

mais habilidade. No entanto, a participação legítima periférica provê mais do que a 

“observação”; envolve também a “participação” como uma forma de aprendizado da “cultura 

da prática” (LAVE; WENGER, 1991). 

A participação periférica legítima não é apenas uma condição crucial para a 

aprendizagem, mas um elemento constitutivo dela, bem como a participação periférica refere-
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se a estar localizado no mundo social, uma noção complexa que implica em estruturas sociais 

envolvendo relações de poder (LAVE; WENGER, 1991). 

Já a comunidade de prática refere-se a uma prática de trabalho ou social que gera uma 

comunidade onde o aprendiz adquire e desenvolve conhecimentos e habilidades, sendo 

desenvolvida em um clico de começo, meio e fim. Entretanto, a comunidade de prática 

reproduz a si mesma socialmente com ciclos mais longos do que a prática de trabalho em si e 

pode ser formal ou informal (LAVE; WENGER, 1991). 

Os autores destacam que a comunidade de prática não implica necessariamente em um 

grupo bem definido ou fronteiras da comunidade socialmente visíveis; implica participação 

em um sistema de atividades no qual os participantes compartilham entendimentos sobre o 

que estão fazendo e o que isto significa em suas vidas e para suas comunidades (LAVE; 

WENGER, 1991). 

Desse modo, esta abordagem sugere que a aprendizagem não seja apenas uma 

replicação da performance dos outros, nem a aquisição do conhecimento transmitido pela 

instrução formal. 

Numa abordagem similar, Gherardi, Nicolini e Odela (1998) apresentam uma visão do 

caráter social da aprendizagem, defendendo que a aprendizagem no ambiente de trabalho 

pode ser entendida como uma atividade tanto cognitiva quanto social. Esta perspectiva é 

contrária à visão tradicional na qual a aprendizagem é vista ainda como um processo de 

“entrega de conhecimento”, ou seja, um processo de entrega de informação proveniente de 

uma fonte de conhecimento (professor ou livro) para um alvo que necessita desta informação 

(ECKERT, 1993 apud GHERARDI, NICOLINI E ODELA, 1998). 

De acordo com alguns autores (TURNER, 1991; NICOLINI e MEZNAR, 1995; 

MINER e MEZIAS, 1996), citados por Gherardi, Nicolini e Odela (1998), os estudos de 

aprendizagem organizacional têm demonstrado uma revolução em relação ao modelo 

tradicional, descrito acima. O conceito de aprendizes como atores individuais de 

processamento de informação, passa a ser substituído pela imagem de seres sociais que 

constroem sua compreensão e aprendizagem a partir da interação social, em um cenário 

sociocultural específico (BRUNER e HASTE, 1987 apud GHERARDI, NICOLINI E 

ODELA, 1998). 

Embora as autoras (GHERARDI, NICOLINI E ODELA, 1998) considerem que o 

treinamento e o estudo sejam importantes, afirmam que a aprendizagem é fortemente 

originada nas atividades do dia-a-dia. Desse modo, a aprendizagem é uma atividade prática, 

que acontece entre e por meio de outras pessoas. Adotar a perspectiva social da 
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aprendizagem, então, significa focar os processos de participação e interação que servem de 

suporte ao próprio contexto para a aprendizagem. 

Nessa nova abordagem, ainda, a linguagem assume importância central e é concebida 

como a principal forma de ação no mundo social, em vez de ser meramente entendida como 

um meio de transmissão de conhecimento, constituindo-se um elemento crucial no processo 

de aprendizagem. A aprendizagem, desse modo, é compreendida como um empreendimento 

essencialmente social, que envolve a comunidade com um todo, e não como apenas um 

fenômeno individual. As autoras também ressaltam que os conceitos de comunidades de 

prática e participação periférica legítima, descritos acima, são centrais para essa abordagem 

(GHERARDI, NICOLINI E ODELA, 1998). 

Por fim, trata-se numa abordagem também similar, sobre a cognição situada, na qual o 

processo de aprendizagem não pode ser separado da situação em que a aprendizagem é 

apresentada. Merriam e Caffarela (1999) apresentam que a aprendizagem sob a perspectiva da 

cognição situada enfatiza as percepções e os cenários nos quais estas percepções acontecem. 

O contexto e como ele influencia as percepções dos aprendizes é o elemento que dá sentido à 

cognição. Dessa forma, a aprendizagem e o conhecimento são vistos como um fenômeno 

fundamentalmente cultural, que inclui a interação entre os aprendizes e o ambiente social do 

qual eles participam. 
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3  Método 

Nesta seção aborda-se a opção metodológica da presente pesquisa, descrevendo como 

o estudo foi conduzido, os procedimentos adotados e o porquê dessas escolhas. Assim, 

adiante se apresenta o delineamento da pesquisa, explicitando o método adotado e as razões 

para tal. Em seguida, são detalhadas as estratégias metodológicas, que abrange a pesquisa 

bibliográfica e o estudo piloto realizado, a delimitação do campo empírico, a coleta e análise 

dos dados. Por fim, apresentam-se algumas observações a respeito do estudo.  

 

 

3.1  Delineamento da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é compreender algumas facetas do processo de 

aprendizagem dos membros das ONGs e o que eles aprendem na relação com os consultores 

organizacionais sob a ótica deles mesmos, buscando um entendimento do significado e da 

natureza de suas experiências. Assim sendo, o método qualitativo se faz mais adequado por 

poder ser, de acordo com Strauss e Corbin (1998), utilizado para se obter detalhes obscuros 

sobre fenômenos, como sentimentos, processos de pensamento e emoções que dificilmente 

seriam compreendidos utilizando-se outros meios mais convencionais de pesquisa. 

A suposição filosófica na qual toda a pesquisa qualitativa é baseada é a visão de que a 

realidade é construída pelos indivíduos na interação com seu mundo social. Assim, os 

pesquisadores qualitativos estão interessados em entender o significado construído pelas 

pessoas (MERRIAN, 1998). 

Desse modo, neste estudo foi adotado o método da pesquisa qualitativa que, segundo 

Merrian (1998, p. 5), “é um conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de investigação 

que nos ajuda a entender e explicar o significado do fenômeno social com a menor quebra 

possível do ambiente natural”.  

Na pesquisa qualitativa, ainda, as formas de investigação englobam várias orientações 

de pesquisa, das quais Merriam (1998) destaca cinco: pesquisa qualitativa básica ou genérica, 

estudo de caso, estudo etnográfico, fenomenologia e grounded theory. Por suas características 

e seus objetivos, este estudo foi classificado como uma pesquisa qualitativa básica ou 
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genérica, que, segundo Merrian (1998, p. 11), “simplesmente busca descobrir e entender um 

fenômeno, um processo, ou as perspectivas e visões de mundo das pessoas envolvidas”, em 

que os dados são coletados através de entrevistas, observações ou análise de documentos; as 

descobertas são um misto de descrição e análise e, esta, geralmente resulta na identificação de 

padrões recorrentes e não se estende para construir uma teoria.  

Ademais, este trabalho enquadra-se como estudo qualitativo básico ou genérico porque 

se procurou identificar, nas organizações pesquisadas, alguns aspectos do processo de 

aprendizagem de seus membros e o que eles aprendem na relação com as consultorias 

organizacionais, analisando o fenômeno de forma a entender as perspectivas das pessoas 

envolvidas no processo de consultoria. 

Considerando a classificação descrita por Vergara (1997), esta pesquisa se classifica, 

ainda, quanto aos fins, em exploratória e descritiva. Exploratória porque o conhecimento 

existente sobre o problema desta pesquisa é incipiente. Assim, com o estudo exploratório, 

objetiva-se a descoberta de idéias e um maior conhecimento sobre o tema ou problema de 

pesquisa. Descritiva porque levantou e descreveu aspectos do processo de aprendizagem dos 

membros das ONGs e o que eles aprenderam na relação com as consultorias organizacionais.  

Merrian (1998) destaca, também, que o pesquisador deve deixar claro na pesquisa qual 

a sua orientação filosófica, ou seja, o que o pesquisador considera a respeito da natureza da 

realidade, sobre o conhecimento e sobre a produção de conhecimento. Desse modo, nesta 

pesquisa, a orientação adotada foi uma visão construtivista, já que se acredita que cada 

indivíduo interpreta e reinterpreta o sentido de sua experiência de forma diferente, 

construindo significados e, consequentemente, gerando potencial aprendizado. 

Destaca-se, por fim, antes de apresentar as estratégias metodológicas adiante, que não 

existiu um teste de hipóteses prévias nesta investigação, de forma a preservar a abertura para 

novos insights e visões da realidade. Assim, de acordo com tais orientações, o pesquisador viu 

as hipóteses como produto do processo. 

 

 

3.2  Estratégia metodológica 

Nesta sessão são detalhadas as fases que foram realizadas para que o problema central 

de pesquisa fosse analisado com profundidade. Considerando que o método qualitativo não é 

uma abordagem rígida, as fases descritas adiante seguiram uma seqüência flexível, 



62 

possibilitando que a autora voltasse para fases anteriores ou que mais de uma fase fosse 

realizada simultaneamente. 

 

 

3.2.1  Pesquisa bibliográfica 

A primeira fase foi a pesquisa bibliográfica, consistindo na revisão dos textos 

existentes em livros, revistas, periódicos, jornais, teses, dissertações e quaisquer outros 

documentos que versassem sobre o tema escolhido ou assunto correlato, com o intuito de 

obter informações relevantes que subsidiassem este trabalho. 

A revisão bibliográfica permitiu identificar os assuntos referentes ao terceiro setor e às 

organizações não-governamentais importantes para o estudo. Também foi consultada a 

literatura na área de consultoria, especificamente, sobre consultoria organizacional, bem como 

abordagens da aprendizagem individual de adultos e no ambiente de trabalho. 

Considerando que a seqüência das fases é flexível, a pesquisa bibliográfica perdurou 

durante todo o desenvolvimento da pesquisa, permitindo que novos textos que subsidiaram o 

estudo fossem encontrados ao longo do processo. 

 

 

3.2.2  Pesquisa piloto 

Em paralelo à revisão da literatura, três organizações não-governamentais da cidade do 

Recife foram selecionadas intencionalmente para serem pesquisadas, através de entrevistas 

semi-estruturadas (roteiro de entrevista no apêndice A), com dois objetivos: a) identificar se 

as organizações escolhidas tinham perfil compatível com os objetivos da pesquisa; e b) 

verificar se as questões do roteiro de entrevista estavam adequadas e levantar novas questões 

para a elaboração do roteiro definitivo. 

A escolha das organizações pesquisadas seguiu o critério de disponibilidade para 

participar da pesquisa, já ter contratado serviços de consultoria e possuir escritório em 

Recife/PE. Foram entrevistadas apenas uma pessoa em cada instituição. 

A primeira ONG era uma filial de uma organização não-governamental internacional 

(ONGI), que possui escritório em Recife/PE e Brasília/DF, com 20 funcionários na filial 
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Recife/PE, tendo no total 4.000 funcionários no mundo todo. A pessoa entrevistada foi a 

Gerente de Administração e Finanças que além de participar diretamente dos processos de 

consultoria, também é responsável pela contratação das mesmas e está na organização desde 

2003. 

A segunda ONG é uma extensão de uma ONGI, sendo atualmente constituída 

juridicamente sob a forma de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

possuindo 93 funcionários. A entrevistada trabalha desde 2005 e também era Gerente de 

Administração e Finanças 

Já a terceira ONG tinha um porte menor que as anteriores, com 18 funcionários. A 

pessoa entrevistada era Coordenadora de Marketing, mas estava na instituição desde 1998 e já 

foi presidente da mesma. 

 

 

3.2.3  Delimitação do campo empírico 

Nesta etapa, para Merrian (1998), é importante que o pesquisador deixe claro onde irá 

buscar as informações para alcançar seus objetivos, indicando, de acordo com a situação, qual 

evento, pessoa, ambiente ou tempo será observado, entrevistado ou visitado. Além disso, nos 

estudos qualitativos, que não têm a generalização como um de seus objetivos, é preferível 

utilizar amostras de pequeno tamanho (PATTON), já que a intenção é o entendimento do 

fenômeno em profundidade em vez de amplitude. 

Portanto, neste estudo, foi analisado um pequeno grupo em um contexto específico, 

que jamais será representativo de toda a sociedade, sem qualquer intenção de generalizar, mas 

apenas como exemplo bem contextualizado. 

As organizações selecionadas, então, foram definidas em conjunto com o orientador, 

de forma não probabilística e intencional, a fim de identificar perfil compatível com os 

objetivos da pesquisa. A delimitação do campo empírico baseado em critérios probabilísticos, 

de acordo com Merrian (1998), é desnecessária ou sem justificativa para uma pesquisa 

qualitativa. 

Ademais, segundo Patton (2002), o objetivo da determinação de um campo de 

pesquisa é selecionar participantes que possam ser fontes de informações ricas para ajudar na 

iluminação das questões em estudo. Dessa forma, entendeu-se que a amostra intencional era a 

mais adequada, não apenas por permitir um maior aprofundamento no entendimento do 
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fenômeno, mas também pelas limitações impostas pelo tempo, pelos gastos que seriam 

necessários para a realização de um outro tipo de amostragem e já que a amostra intencional 

“é baseada no pressuposto de que o investigador quer descobrir, entender e obter insights e, 

assim, deve selecionar um campo de onde mais possa ser aprendido” (MERRIAM, 1998, p. 

61).  

Para uma seleção intencional, no entanto, primeiro é preciso determinar os critérios de 

escolha apropriados ao estudo (MERRIAM, 1998), bem como as razões que motivaram a 

escolha dos mesmos. Assim, os critérios para delimitação do campo empírico desta pesquisa 

foram que as organizações: a) tivessem utilizado serviços de consultoria variados de maneira 

sistemática nos últimos anos; b) possuíssem perfis organizacionais semelhantes entre si; c) 

tivessem disponibilidade e interesse em participar da pesquisa; e d) possuíssem escritório em 

Recife/PE. Dentro de cada organização, ainda, foram identificadas as pessoas que seriam 

entrevistadas, sendo o critério para escolha que elas tivessem participado ativamente do 

processo de consultoria.  

Desse modo, após realização do estudo piloto, duas das três organizações não-

governamentais foram escolhidas para constituir o campo empírico da pesquisa, por se 

adequarem aos critérios descritos acima. Apenas a terceira organização do estudo piloto não 

continuou na dissertação, já que apenas em duas oportunidades teve contato com consultores 

organizacionais, o que foi considerado uma pequena quantidade para o objetivo da pesquisa. 

Com isso, foi adicionada uma terceira ONG que possuía perfil semelhante às demais, além de 

já ter contratado consultorias organizacionais, possuir escritório em Recife/PE e ter 

disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. 

A partir disso, foi realizado um contato para checar a disponibilidade e interesse de se 

realizar tal trabalho, bem como confirmar se o perfil escolhido estava de acordo com os 

objetivos da pesquisa, diminuindo riscos quanto à não aceitação do trabalho, no decorrer do 

processo, no caso da terceira ONG adicionada. E confirmar com as duas que já haviam 

participado do estudo piloto sua continuação na pesquisa. 

Em cada organização foram identificadas as pessoas que participaram ativamente do 

processo de consultoria e que seriam fontes de informações ricas. Em uma instituição foram 

identificadas duas pessoas, que foram entrevistadas; em outra, foram identificadas quatro 

pessoas, que também foram entrevistadas; por fim, na terceira, foram identificadas seis 

pessoas. No entanto, só foi possível entrevistar três pessoas dessas seis, já que as demais não 

tiveram disponibilidade de tempo ao longo da fase de coleta de dados. 
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3.2.4  Coleta de dados 

Para Stake (1995), a coleta de dados se inicia antes mesmo que haja um compromisso 

para se fazer o estudo, já que começariam a ser coletados a partir das primeiras impressões 

que o pesquisador tem a respeito do problema e que vão sendo reforçadas ou reformuladas ao 

longo da pesquisa. Ressalte-se, ainda, que na pesquisa qualitativa, as técnicas de coleta de 

dados utilizadas devem ser resultado da orientação teórica do pesquisador, do problema, do 

objetivo do estudo, bem como do campo selecionado (MERRIAM, 1998).  

Os dados de caráter qualitativo consistem, basicamente, em citações diretas de pessoas 

sobre suas experiências, sentimentos, opiniões e conhecimentos. Geralmente, esse tipo de 

informação é coletado por intermédio de entrevistas, observações e documentos (MERRIAM, 

1998; PATTON, 2002). Entretanto, a princípio, não há uma vantagem de uma fonte sobre 

outra, nem é possível afirma qual destas fontes, isoladamente, é a melhor para coleta de 

dados. Neste sentido, pode-se utilizar de várias fontes de evidência num processo que Yin 

(2001) denomina de triangulação. 

A entrevista, segundo Merriam (1998), é provavelmente a forma mais comum de 

coleta de dados em estudos qualitativos em educação. A observação, segundo a autora, difere 

da entrevista já que acontece no ambiente natural ao invés de local designado especificamente 

para a entrevista, e possibilita um encontro de “primeira mão” com o fenômeno de interesse, 

ao invés de “segunda mão” como ocorre com as entrevistas. Na prática, as entrevistas 

informais e as conversações são intercaladas com a observação no campo. (MERRIAM, 

1998). Quanto aos documentos, Merriam (1998) afirma que podem ser materiais impressos e 

outros relevantes para o estudo, incluindo gravações públicas, documentos pessoais e artefatos 

físicos. 

Diante do exposto, procurou-se escolher as técnicas e instrumentos de coleta de dados 

mais adequados ao estudo. Assim, a principal ferramenta utilizada nesta pesquisa foi a 

entrevista semi-estruturada, para que o pesquisador pudesse ir em busca de um entendimento 

na perspectiva dos informantes a respeito de experiências e situações, expressas em suas 

próprias palavras. Este tipo assume que os entrevistados definem o seu mundo de maneira 

única (MERRIAM, 1998) estando de acordo com a orientação filosófica do estudo que 

entende que a realidade é socialmente construída. 

Portanto, a entrevista semi-estruturada se apresentou como principal instrumento de 

coleta de dados, por ser abrangente e permitir a compreensão da experiência, reflexão e 

percepções dos membros das ONGs com satisfatório grau de aprofundamento. 
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No entanto, antes da realização da entrevistas, foi elaborado o roteiro de entrevista 

semi-estruturada (apêndice B). O fato de se ter utilizado um roteiro de entrevista não impediu 

a flexibilidade usual existente nas coletas de dados de pesquisas qualitativas. Assim, as 

perguntas foram abertas, possibilitando a pesquisadora se aprofundar em alguns assuntos 

quando sentiu necessidade, sendo adicionadas outras perguntas, quando necessário. Foi 

seguida uma certa ordem nas perguntas, mas que foram alteradas no decorrer das entrevistas, 

possibilitando alcançar um maior entendimento do assunto abordado. 

Este roteiro, por sua vez, foi organizado tomando como base o referencial teórico 

apresentado neste estudo, assim como a partir da pergunta de pesquisa e dos objetivos geral e 

específicos já definidos no estudo. 

Os membros das ONGs foram entrevistados em data e horário previamente agendados, 

na sua instituição. Foi solicitado que fosse permitida a gravação da entrevista, garantindo ao 

entrevistado a confidência das informações prestadas, que seriam utilizadas apenas para 

pesquisa acadêmica. Ainda durante as entrevistas, foram utilizados um caderno de anotações e 

um gravador. 

Atenção foi dada no momento da entrevista ao contexto imediato, ou seja, no próprio 

momento das entrevistas. Desse modo, foram observados os comportamento dos integrantes 

das ONGs no momento das entrevistas, sendo escritas no caderno de anotações as percepções 

da pesquisadora sobre os gestos, modos, feições, titubeações, insinuações etc dos 

entrevistados. Não foi possível observar as situações de interação entre pessoas da consultoria 

e da ONG, pois no momento desta pesquisa ou não havia consultorias em andamento que 

possibilitassem esse acompanhamento ou a consultoria estava realizando alguma atividade 

que não havia interação com as pessoas da ONG. 

Já as informações documentais foram mais usadas como fontes de evidências. Foi 

elaborado um roteiro para coleta de documentos (apêndice C) que tivessem sido produzidos 

antes, durante e após a relação da ONG com a consultoria. Houve um primeiro contato com 

os responsáveis de cada ONG para identificar que documentos poderiam ser disponibilizados 

e interessantes para os objetivos da pesquisa. 

Nesta pesquisa, os documentos foram basicamente: termos de referência, contrato e 

relatórios dos serviços de consultoria; materiais das organizações com missão, visão, 

objetivos e histórico; home page de cada instituição; e outros documentos administrativos 

coletados ao longo do estudo sobre a organização ou as consultorias contratadas. A 

necessidade de se usar documentos como fonte de evidência está no fato de eles fornecerem 
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detalhes específicos que podem corroborar informações obtidas em outras fontes e permitirem 

que se façam inferências importantes para entrevistas posteriores (YIN, 2001).  

Como as organizações pesquisadas solicitaram que seus nomes não fossem divulgados 

na presente pesquisa, os documentos utilizados não constarão na lista de referência, ao final 

da dissertação, para que não haja qualquer menção às organizações estudadas. 

 

 

3.2.5  Análise e interpretação dos dados 

A análise de dados de uma pesquisa qualitativa é uma tarefa complexa que leva o 

pesquisador a mover-se entre dados concretos e conceitos abstratos, entre raciocínios 

indutivos e dedutivos, e entre descrição e interpretação (MERRIAM, 1998). Para Laville e 

Dionne (1999, p. 197), “análise e interpretação estão intimamente ligadas: de hábito, fazem-se 

paralelamente, conjuntamente, em uma operação em que a fronteira entre as duas é muitas 

vezes impossível de traçar com precisão”. 

Como a principal fonte de dados desta pesquisa foi a entrevista semi-estruturada, com 

a análise de documentos e as observações desempenhando um papel secundário na coleta dos 

dados, sua análise receberá atenção especial nesta seção.  

Quanto aos documentos coletados, foram utilizados na análise dos dados para reforçar 

algumas informações prestadas pelos entrevistados, especialmente quanto ao perfil das 

organizações (missão, visão, objetivos, histórico) e informações sobre as consultorias 

contratadas, por meio dos termos de referência, contrato e relatórios dos serviços de 

consultoria. As observações foram anotadas e consideradas ao longo da análise das entrevistas 

sendo possível realizar a triangulação das observações da pesquisadora com a fala dos 

entrevistados naquele contexto. 

A partir das entrevistas realizadas, então, "como saltar legitimamente da fala de um 

entrevistado, e, em seguida, de vários deles, para um significado interpretativo"? (MATTOS, 

2006, p. 350, grifo do autor). Procurou-se responder esta pergunta com o procedimento 

adotado. 

Em busca de um método de interpretação das entrevistas semi-estruturadas coerente 

com o estudo, optou-se por um procedimento numa concepção interpretativa - a hermenêutica 

– que se refere “à arte de interpretar textos e, sobretudo, à comunicação humana”, em toda a 

sua complexidade e simplicidade. Este método pretende compreender formas e conteúdos da 
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comunicação humana a partir do texto, procurando os sentidos ocultos nas “entrelinhas” e no 

contexto do diálogo (DEMO, 1995, p. 247-250). 

Mais especificamente, optou-se pela análise do significado pragmático da 

conversação, proposta por Mattos (2006, grifos do autor), que entende a entrevista não 

estruturada ou semi-estruturada uma forma especial de conversação. “Em tal interação 

lingüística, não é possível ignorar o efeito da presença e das situações criadas por uma das 

partes (o “entrevistador”) sobre a expressão da outra (o “entrevistado”).” Isto é, sempre existe 

um significado de ação (“sentido pragmático”) para além do significado temático da 

conversação, que será prioritariamente buscado no discurso do entrevistado, ao invés de 

adotar categorias prontas para enquadrá-lo. Desse modo, o texto não é isolado do contexto em 

que acontece a entrevista, que na verdade costuma evoluir para um diálogo ou conversação, 

procurando se observar as reações, a expressão facial e corporal, o interesse, o envolvimento, 

enfim, a dimensão simbólica do que se diz. 

Desse modo, utilizando essa estratégia metodológica, o procedimento adotado 

consistiu em cinco fases, conforme o modelo proposto por Mattos (2006): 

1. Recuperação: fase em que se volta às entrevistas gravadas e transcritas para 

recuperá-las, ouvindo a fita atentamente, fazendo anotações preliminares, de memória, sobre 

significados que surgiram de alguns momentos especiais, para análise posterior. "Os textos 

das várias entrevistas, com todas as anotações de referência (local, hora, circunstâncias 

especiais, etc.), devem estar à disposição para serem trabalhados juntamente com a gravação 

oral." (MATTOS, 2006, p. 367). 

2. Análise do significado pragmático da conversação: esta fase corresponde à análise 

básica do texto de entrevista, sendo realizada em duas “demãos” e uma revisão: 

Na primeira “demão”, procura-se a compreensão do contexto pragmático do diálogo. 

Busca-se "responder à pergunta: o que aconteceu ali entre aquelas duas (ou mais) pessoas; ou 

o que foi acontecendo ao longo da entrevista? Como o assunto foi se desenvolvendo? Onde 

parece terem ocorrido “pontos altos” e momentos de “ausência”?. Que respostas 

“transbordaram” para outras [...]" ; Na segunda “demão”, ouve-se a entrevista ao tempo que 

se lê "pergunta-resposta a pergunta-resposta", norteando os registros dos "fatos do texto 

pragmático-semântico" por: 

a) "o significado nuclear da resposta, 'que, então, ele (ela) teria respondido e que fatos 

de linguagem (expressões orais ou não) poderiam deixar isso evidente?"; 
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b) "os significados incidentes – que não surgiram na linha direta da resposta à pergunta 

– mas são relevantes para os objetivos da pesquisa. 'Que mais posso colher de importante ou 

revelador nessa resposta?"; 

c) "as suposições implícitas a respeito do contexto [...]. Sugerem-se anotações, à parte 

das anteriores, sobre os fatos de linguagem, inclusive citações textuais, que servirão mais 

tarde, na redação do texto de análise". (MATTOS, 2006, p. 367-368, grifos do autor). 

3. Validação: fase em que o pesquisador submete "pelo menos o significado nuclear da 

resposta a cada pergunta" à apreciação do entrevistado, acompanhado de paráfrases do tipo: 

"eu entendi essa sua resposta 'assim' [...] estou certo?". Devido à dificuldade de conseguir 

agendar entrevistas, optou-se por realizar esta fase apresentando, no final de cada seção da 

entrevista, um resumo do nosso entendimento aos respondentes, obtendo assim a confirmação 

dela quanto ao entendimento do que tinha sido dito. 

4. Montagem da consolidação das falas: esta fase consiste na disposição dos "relatos, 

opiniões e atitudes dos entrevistados" numa forma matricial que favoreça a observação do 

todo: 

A consolidação consiste na transcrição dos dados colhidos, pelo menos os da 
análise dos significados nucleares das respostas [...] para uma matriz de 
dupla entrada: em uma os entrevistados, possivelmente aproximados por 
características de estratificação, em outra as perguntas. Na interseção, as 
respostas, que são as unidades textuais básicas de análise. (MATTOS, 2006, 
p. 369). 

Dessa forma, nesta fase foi elaborada uma estrutura com os itens de maior interesse, 

questões prioritárias sobre a aprendizagem dos membros das organizações a serem observadas 

nos protocolos, com base nos objetivos e teorias, para posterior análise: contexto 

organizacional, aspectos motivadores, como ocorre a aprendizagem, como o método de 

consultoria interfere na aprendizagem, situações mais e menos propícias à aprendizagem, 

condições do consultor e do relacionamento e expectativas e aprendizados. 

A fim de facilitar a análise dos dados, foi elaborado um quadro com três colunas 

(apêndice D), constando na primeira coluna as perguntas do roteiro de entrevista, na segunda 

os elementos nucleares das respostas e, por fim, na terceira os insights e observações do 

pesquisador. 

5. Análise de conjuntos: momento em que é buscada a visualização dos fatos de 

evidência relativos a cada entrevistado, “respostas retardadas” ou “antecipadas”, a 

visualização dos fatos de evidência relativos a cada uma das perguntas e, por fim, “pairando 

meditativamente” sobre todo o conjunto das entrevistas (MATTOS, 2006, p. 369, grifos do 
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autor). Para cada item foram feitas análises e observações sobre cada membro das 

organizações individualmente e sobre o conjunto deles, descritas posteriormente na seção de 

análise dos resultados. 

 

3.3  Observações a respeito do estudo 

Uma primeira observação a respeito do presente estudo refere-se ao próprio método 

adotado.  Por ser uma pesquisa qualitativa, o principal instrumento de coleta de dados é o 

próprio pesquisador (MERRIAM, 1998). Assim, ao mesmo tempo que se tem a vantagem de 

se perceber o fenômeno na perspectiva do informante, por outro lado, corre-se o risco do viés 

do pesquisador. No entanto, esta é uma “dificuldade” de toda pesquisa realizada por seres 

humanos, por sermos seres históricos, com formação e tradição que nos são próprias. 
A falta de interação entre as ONGs e as consultorias durante os meses de coleta de 

dados também pode ser considerada uma restrição assumida pelo estudo, já que impossibilitou 

o acompanhamento desses momentos. Assim como a realização da pesquisa em organizações 

internacionais (no caso de duas) ou ligadas a organizações internacionais (no caso de uma), 

com recursos e mais aberta a contestação não permite generalizar o universo destes 

empreendimentos, mesmo considerando que não foi este o propósito da pesquisa. 

Podemos considerar que outra observação, por fim, é que esta pesquisa investigou 

apenas a aprendizagem dos membros das ONGs na relação com os consultores, mesmo 

considerando que a aprendizagem é mútua, construída por ambos através da interação. 
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4  Análise dos Resultados 

Neste capítulo serão analisados os resultados da presente pesquisa. Ele é dividido em 

seções que apresentam os resultados a fim de responder cada um dos objetivos desta 

dissertação. 

Na primeira seção (4.1) será feita uma breve contextualização das organizações 

pesquisadas, bem como descrita a cultura das organizações em relação à aprendizagem, na 

visão de seus integrantes. Além disso, também serão identificados os serviços de consultoria 

citados pelas pessoas, descrevendo como em geral ocorrem os processos de consultoria nas 

ONGs (4.2). Com isso, pretende-se analisar o primeiro e terceiro objetivos específicos desta 

dissertação que é descrever o contexto organizacional das ONGs (objetivo específico a), na 

seção 4.1, e investigar como ocorreu o processo de consultoria nas ONGs (objetivo específico 

c), na seção 4.2. 

Na seção seguinte (4.3) serão descritos os aspectos motivadores das ONGs para 

contratação de consultorias organizacionais, com vistas a responder o objetivo específico b. 

Na seção 4.4, apresentam-se os resultados de como se deu a aprendizagem dos 

integrantes das ONGs pesquisadas na relação com os consultores organizacionais (objetivo 

específico d), analisando também que aspectos facilitam ou dificultam a aprendizagem das 

pessoas (objetivo específico e). 

Por fim, na última seção, a 4.5, são descritos os aprendizados dos integrantes das 

ONGs na relação com os consultores organizacionais (objetivo específico f).  

 

 

4.1  Organizações pesquisadas 

Por solicitação das organizações pesquisadas, os seus nomes e das pessoas 

entrevistadas não serão divulgados nesta pesquisa. Será feito, no entanto, uma breve descrição 

da instituição para que se possa entender seu contexto organizacional e apresentado o perfil 

dos entrevistados. Para tanto, as organizações pesquisadas são denominadas de Organização 

A, B e C; e os entrevistados identificados por números, seguidos das letras A, B e C, de 

acordo com a organização a que pertençam. 
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Neste capítulo, ainda, será descrita a cultura das organizações em relação à 

aprendizagem, na visão de seus integrantes. Isto é, de que forma os entrevistados percebem as 

oportunidades de aprendizagem na organização. Parte-se do pressuposto de que o contexto 

organizacional influencia a aprendizagem das pessoas e, por isso, é importante contextualizá-

lo antes de abordar a aprendizagem dos integrantes das ONGs no contexto específico de 

relação com consultores organizacionais. 

 

 

4.1.1  Organização A 

A organização A iniciou suas atividades, de fato, em 1995 como um programa de 

micro crédito cujo objetivo central era a promoção, fortalecimento e desenvolvimento 

socioeconômico de empreendedores proprietários de microempresas, localizados em áreas 

urbanas pobres. Apenas em 2004 transformou-se de programa de uma ONG internacional 

para uma associação civil sem fins lucrativos, constituída sob a forma jurídica de Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com o objetivo de contribuir 

significativamente para a melhoria da qualidade de vida das famílias brasileiras menos 

favorecidas, através da prestação de serviços micro financeiros (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES; HOME PAGE DA ORGANIZAÇÃO). 

A organização A atua em mais de 40 municípios nos Estados de Pernambuco, Bahia, 

Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte, sendo que sua matriz é em Recife/PE (HOME 

PAGE DA ORGANIZAÇÃO). 

As pessoas entrevistadas foram: 

Entrevistado Sexo Idade Formação Cargo 
Tempo que 

trabalha 
com ONG 

Tempo que 
trabalha 

nesta ONG 

Entrevistada 
1-A 

F 36 Assistência Social 
Coordenadora e 
Metodologia de 

Bancos 
2 anos 2 anos 

Entrevistada 
2-A 

F 26 Administração 
Gerente 

Administrativa e 
de Finanças 

2 anos 2 anos 

Entrevistada 
3-A 

F 42 Administração 
Diretora 

Executiva 
24 anos 2 anos 

Entrevistado 
4-A 

M 30 
Ciências 

Contábeis/Filosofia 
Gerente de 
Operações 

4 anos 2 anos 

Quadro 2 (4) – Perfil dos entrevistados na organização A 
Fonte: Dados coletados  
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Os entrevistados da organização A afirmam que a organização estimula a 

aprendizagem, por meio de incentivo a treinamentos, cursos, capacitações, participação em 

seminários. Também há uma disponibilidade de material de leitura, informativos e 

possibilidade de intercâmbios com outras organizações similares, bem como reuniões 

gerenciais mensais e semanais para discutir os problemas da instituição. A troca de 

experiência entre as pessoas e com outras organizações também ocorre. 

Existe um departamento de recursos humanos na organização que, junto com a 

diretoria de operações “está sempre criando conteúdo para treinamento das equipes, de acordo 

com a necessidade da equipe (...)” (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07). A organização 

também faz investimento em consultoria para treinamento da equipe: “E até esses 

investimentos que a gente quer fazer agora de treinamento das equipes vai ser um ano de 

consultoria basicamente de treinamento de equipes, vai facilitar a criação de uma cultura 

ainda mais rígida de treinamento, de aprendizagem da organização do que já tem” 

(Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07). 

Os integrantes da ONG A também percebem que a própria missão da organização 

estimula a aprendizagem das pessoas, pois os faz perceber que o que estão fazendo vai muito 

além de apenas um serviço de micro crédito; é possível transformar as vidas das pessoas 

atendidas. Diferentemente se estivesse em uma organização com finalidade lucrativa, onde o 

objetivo principal é o lucro e não a melhoria de vida e possibilidade de crescimento das 

pessoas atendidas pelo micro crédito. 

Há um entendimento entre os entrevistados de que a comunicação entre as pessoas na 

organização é aberta, o que permite discussões e aprendizagem, mas que ainda é possível 

desenvolver mais este aspecto. Apesar de a comunicação ser considerada aberta dentro da 

organização, o entrevistado 4-A admite que ainda é preciso melhorar, principalmente em 

relação ao compartilhamento de informações dentro da instituição.  

(...) a gente precisa ainda melhorar nessa comunicação interna, até mesmo o 
material de comunicação (...) contratamos uma pessoa pra nos ajudar nisso 
(...) tudo que já foi produzido pra que tenha um arquivo que seja 
disponibilizado nas filiais também. E hoje não é assim, a gente não tem isso. 
(Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07) 

Quanto aos fatores que inibem a aprendizagem, um aspecto destacado foi a definição 

de metas muito rígidas pela organização, o que dificulta um pouco a aprendizagem das 

pessoas no ambiente organizacional, já que as pessoas terminam se prendendo muito à meta 

que precisa ser atingida e podem pautar seu trabalho por isso – atingir metas – deixando de 
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lado outros aspectos que seriam interessantes à aprendizagem. A pressão para se atingir 

metas, tendo em vista que a instituição sobrevive de sua receita, termina sendo um obstáculo à 

aprendizagem. 

Existe um fator que dificulta [a aprendizagem] que a questão das metas, a 
gente tem metas muito duras. Não são metas impossíveis de serem 
cumpridas, mas são metas rígidas que a gente tem que cumprir. É porque a 
gente sobrevive da receita que a gente gera como instituição. Então essas 
metas, digamos assim, às vezes cegam as pessoas para as oportunidades de 
aprendizagem que ela tem (...). (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

 

 

4.1.2  Organização B 

A organização B é uma ONG internacional que opera apoiando projetos no Brasil 

desde 1958. Desde 1968 mantém escritório nacional em Recife/PE e um escritório de 

Advocacy e Campanhas em Brasília/DF. Sua missão é trabalhar com outros para combater a 

pobreza e o sofrimento, baseando seu trabalho em um entendimento comum de que a 

igualdade de gênero é fundamental para atingir este fim (RELATÓRIO DE ATIVIDADES; 

HOME PAGE DA ORGANIZAÇÃO). 

Atualmente implementa seis programas com 46 parceiros, dentre ONGs, grupos 

comunitários, sindicatos, redes e movimentos sociais. Os programas estão voltados para 

desenvolver e implantar soluções sustentáveis para a pobreza e são os seguintes: 

Accountability, Advocacy e Campanhas, Educação, Meios de Vida Sustentáveis, Mobilização 

de Recursos, Populações Tradicionais e Urbano (RELATÓRIO DE ATIVIDADES). 

As pessoas entrevistadas foram: 

 

Entrevistado Sexo Idade Formação Cargo 
Tempo que 

trabalha 
com ONG 

Tempo que 
trabalha 

nesta ONG 

Entrevistada 
1-B 

F 47 Administração 
Gerente 

Administrativa e 
de Finanças 

4 anos 4 anos 

Entrevistada 
2-B 

F 40 Agronomia 
Coordenadora de 

Programa 
11 anos 9 anos 

Entrevistado 
3-B 

M 46 
Engenharia 
Agronômica 

Oficial de 
Programa 

20 anos 3 anos 

Quadro 3 (4) - Perfil dos entrevistados na organização B 
Fonte: Dados coletados  
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Segundo os integrantes da ONG B, a organização estimula a aprendizagem de seus 

membros propiciando intercâmbio com colegas de outros países, reuniões em equipe, lista de 

discussão, disponibilidade de relatórios e realizando treinamento. 

Mas, especificamente sobre a questão de facilitar treinamento interno, a entrevistada 2-

B considera que a organização poderia estimular mais, “acho que a [organização] poderia ser 

um pouquinho melhor, porque poderia otimizar que os funcionários pudessem usar alguma 

hora da sua carga horária pra se capacitar” (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07). No 

entanto, isso não é feito, o que foi percebido como negativo, já que, para participar de 

capacitação, a pessoa teria que fazer após o expediente de trabalho, o que seria muito 

cansativo, considerando que a carga de trabalho é grande nesta organização. 

A organização, apesar disso, financia treinamento para seus funcionários. Existe um 

formulário chamado de “desenvolvimento de carreira”, em que a pessoa identifica como pode 

crescer dentro da instituição e que necessidade de capacitação precisaria para alcançar isso. 

Entretanto, esse estímulo esbarra no problema descrito no parágrafo anterior, a falta de tempo 

em horário de trabalho para capacitação. Para a entrevistada 2-B, o montante de investimento 

para incentivar o estudo tem baixado nos últimos tempos, em parte, “porque as pessoas não se 

sentem muito motivadas a depois de uma carga horária enorme de trabalho irem ainda para 

uma universidade de noite, porque o trabalho daqui é muito demandante, a gente viaja pra 

caramba, vive em avião” (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07). 

Em relação a esse aspecto, ainda, a entrevistada 2-B afirma que acha isso “negativo 

em comparação com outras organizações da sociedade civil que eu conheço, que fazem esse 

tipo de estímulo, o que eu acho positivo” (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07). 

Na organização, mesmo com esse aspecto inibidor, há um entendimento de que a 

questão da aprendizagem deve estar presente sempre nos trabalhos e atividades 

desenvolvidas. A palavra “aprender” está na cultura da organização. É uma política. 

Assim, em todos os projetos da organização têm que ter ao final um aprendizado. Sob 

o ponto de vista dos projetos que a organização desenvolve, há um entendimento de que se 

consegue estimular a aprendizagem, conforme afirma a entrevistada 2-B (Entrevistada 2-B, 

entrevista, 05/09/07), “acho que a gente estimula muito, isso a gente consegue fazer com os 

projetos”, e a entrevistada 1-B, “todo projeto tem uma avaliação final que gera um 

aprendizado. Todos têm que ter sempre ao final um aprendizado” (Entrevistada 1-B, 

entrevista, 14/04/07). 

Por sua vez, sob o ponto de vista da aprendizagem interna das pessoas, há uma 

percepção de que se diz mais do que se faz, segundo o entendimento da entrevistada 2-A: 
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Existe como objetivo: a [organização] tem que gerar conhecimento, a 
[organização] tem que aprender, isso é um objetivo, uma preocupação 
institucional. Agora ela não tem conseguido se materializar concretamente 
(...) o funcionamento da máquina tem um peso fortíssimo na [organização], é 
meio contraditório isso, porque a máquina é muito pesada, sob o ponto de 
vista de alimentar os procedimentos internos da [organização], e aí se acaba. 
Então essa é a prioridade, apesar de se dizer que aprendizagem, 
conhecimento é importante, mas a prioridade no final é a manutenção da 
máquina. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Assim, a organização teria a preocupação institucional de estimular a aprendizagem, 

mas ainda não tem conseguido que isso se materialize plenamente. A entrevistada 2-B atribui 

isso ao “peso” da máquina administrativa. Isto é, por ter vários procedimentos e normas, 

acaba que o tempo dedicado à burocracia é muito maior do que aquele dedicado à 

aprendizagem das pessoas. 

 

 

4.1.3  Organização C 

A Organização C também é uma ONG internacional fundada no Reino Unido em 1919 

e que trabalha em 70 países pelo mundo, com o objetivo de proteção internacional das 

crianças. O escritório do Brasil foi instalado em 1990 e tem um programa baseado na garantia 

dos direitos de todas as crianças e adolescentes, com ênfase especial nos direitos à educação, 

saúde e proteção, incluindo situações de emergência por desastres naturais (HOME PAGE 

DA ORGANIZAÇÃO). 

O escritório do Brasil é localizado em Recife/PE, mas tem âmbito nacional, com 

enfoque para o Norte e Nordeste, e atua em cooperação com diversos atores sociais no país, 

incluindo crianças e adolescentes, para posicionar os direitos da infância na agenda política, 

promover mudanças culturais e gerar boas práticas (RELATÓRIO DE ATIVIDADES). 

Os recursos para o desenvolvimento das atividades provêm da sede em Londres, 

através de captação com doadores privados, pessoas físicas, outras agências de cooperação e 

setores públicos (HOME PAGE DA ORGANIZAÇÃO). 

As pessoas entrevistadas foram: 
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Entrevistado Sexo Idade Formação Cargo 
Tempo que 

trabalha com 
ONG 

Tempo que 
trabalha nesta 

ONG 
Entrevistada 

1-C 
F 36 

Assistência 
Social 

Oficial de 
Programa 

12 anos 7 anos 

Entrevistado 
2-C 

M 53 Medicina 
Coordenador 

Geral 
13 anos 5 anos 

Quadro 4 (4) – Perfil dos entrevistados na organização C 
Fonte: Dados coletados  
 

Os entrevistados da organização C acreditam que a ONG incentiva a aprendizagem de 

seus membros, principalmente por meio de intercâmbio e investimento no desenvolvimento 

de pessoal. No entanto, há dificuldades. A primeira é em relação ao tempo disponível das 

pessoas, já que há um grande volume de trabalho para uma equipe pequena. Com isso, a 

experimentação e criação de novas idéias ficam comprometidas, porque o tempo dedicado à 

rotina de trabalho é grande, não permitindo abertura para novas atividades e criatividade. A 

outra dificuldade é a falta de recurso para investimento em pessoal. 

Há um esforço, mesmo com a dificuldade, de compartilhar conhecimento e, 

atualmente, a organização está em um momento de tentar integrar mais a parte de programa 

com o administrativo para que a compartilhamento de informação e a discussão de problemas 

e possibilidades aconteçam mais, possibilitando novas aprendizagens, conforme afirma o 

entrevistado 2-C: “Nesse momento está num ponto de integrar muito tanto a parte de 

programas como o administrativo. (...) Antes não era fácil porque realmente todo mundo 

estava muito nas atividades e não consegue” (Entrevistado 2-C, entrevista, 14/09/07). 

 

 

4.1.4  Desenvolvimento dos trabalhos de consultoria 

Nas três organizações pesquisadas identificou-se dois tipos de consultoria. 

Consultorias mais pontuais, em que o consultor é contratado para fazer um determinado 

serviço específico em um certo tempo, desenvolve o trabalho geralmente de forma isolada e 

entrega um resultado, normalmente na forma de relatório, e consultorias em que há um maior 

envolvimento entre consultor-cliente, propiciando uma construção conjunta do trabalho. 

 Nas três organizações pesquisadas, o acompanhamento e desenvolvimento do 

trabalho de consultoria são realizados diretamente entre o consultor e as áreas relacionadas 
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com aquele serviço que está sendo contratado. A direção só acompanha os produtos finais e 

discute previamente as linhas de ação da consultoria. 

Também na maioria dos processos de consultoria, há a elaboração de um termo de 

referência, em que é definido o que se espera da consultoria em termos de processo de 

trabalho e de resultados. A partir disso, os integrantes das ONGs planejam junto com os 

consultores as etapas da consultoria, prestam as informações e disponibilizam os materiais 

necessários. 

Nas consultorias mais pontuais, após a fase descrita acima, os consultores 

desenvolvem o trabalho de forma mais isolada, mas, mesmo nestes casos, os integrantes das 

ONGs revisam os materiais elaborados pelos consultores e discutem pontos que não ficam 

claros ou não correspondem ao que esperavam. Pode acontecer, no entanto, de o resultado, ao 

final, não ser o esperado pela ONG. 

Já nas consultorias em que há uma construção coletiva entre consultor e cliente, após o 

planejamento, os integrantes das ONGs participam ativamente do processo, chegando a uma 

solução ou ação a ser realizada em conjunto com o consultor. 

Às vezes se torna difícil caracterizar uma consultoria como pontual ou como uma 

construção coletiva, já que há casos em que essas duas características se misturam em um 

mesmo processo. 

Quanto à adoção das recomendações dos consultores, os membros das ONGs afirmam 

que em geral as levam em consideração. Assim, as sugestões e observações dos consultores 

são consideradas pelas ONGs nas suas atividades. Contudo, nem tudo que é sugerido pela 

consultoria é adotado. De acordo com as entrevistas realizadas, os membros das ONGs 

adicionam que pode não ser adotado porque o produto foi considerado “ruim” ou porque o 

resultado não era o esperado ou, ainda, pode a recomendação ter uma dimensão muito maior 

do que a capacidade institucional da organização, seja porque não se adapta à realidade da 

ONG ou por falta de recurso mesmo. O que acontece é que as recomendações ficam em stand 

by por serem inviáveis no momento, mas não são descartadas como um todo. 

Às vezes ele recomenda uma coisa que tenha uma dimensão muito mais 
ampla do que o nosso aspecto, que não deixa de ser uma recomendação, é o 
ideal, mas a gente não consegue implementar. É um processo mais 
demorado, depende de recurso, mas fica ali a recomendação que não se 
descarta, mas às vezes no momento não é possível. (Entrevistada 1-C, 
entrevista, 14/09/07) 

Algumas [recomendações] a gente consegue fazer de imediato até no tempo 
que ela [a consultora] está lá [na organização] (...) Outras estão no 
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cronograma de mudança, outras não se adaptam àquela realidade local. 
(Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07) 

Desse modo, como nem tudo que é sugerido pela consultoria se adequa ao 

entendimento da ONG ou à sua capacidade institucional, esse processo de análise e adoção de 

recomendações é realizado de forma compartilhado, para que haja um consenso entre 

consultor-cliente em relação às recomendações. 

Além disso, de um modo geral, os entrevistado não têm dificuldade quando termina a 

consultoria e o consultor sai da relação, já que há um entendimento no sentido de que são as 

pessoas da ONG que são mais responsáveis pelo resultado final do trabalho. O consultor teria 

um papel mais de facilitador. Mesmo nos processos em que o consultor tem que apresentar 

um resultado ao final, seja na forma de relatório ou implantando uma decisão, as conclusões 

finais e as ações a serem implementadas são acordadas entre consultor e ONG. O que pode 

acontecer, no entanto, é que as recomendações do consultor não sejam adotadas após a sua 

saída, por decisão da organização, por concluir que não faz sentido dar continuidade: 

Aqui isso não acontece (de não dar continuidade após a saída do consultor), 
porque sempre o trabalho já é definido na organização como nosso. O 
consultor ele traz conhecimento, ele facilita o processo ou ele aporta alguma 
habilidade de workshop, mas ele não vem pra fazer o plano pra gente, mas 
pra nos ajudar a fazer o nosso próprio plano e implementação. (...) O que 
pode acontecer é a gente concluir que aquilo não faz sentido a gente dar 
continuidade, mas não é por conta do consultor não. (Entrevistada 1-B, 
entrevista, 14/04/07) 

Não, nenhuma [dificuldade com a saída do consultor] (...) Mesmo depois que 
ele saiu. Veja só, eu nunca me senti insegura em relação a esse tipo de 
trabalho. (...) [A consultoria] era proposta nossa (...) Quando ele [consultor] 
chegou a gente já sabia o que queria. (Entrevistada 1-A, entrevista, 21/09/07) 

No caso de consultorias pontuais, em que o consultor desenvolve um produto, entrega 

ao cliente, e sai da relação, ainda assim, os membros das organizações consideram que não há 

dificuldades com sua saída, pois já ficou claro desde o começo da consultoria qual era o 

resultado esperado. No entendimento do entrevistado 3-B, há a compreensão de que o 

trabalho de consultoria vai além do trabalho do consultor. Portanto, a saída do consultor não 

tem interferido na continuação do processo. 

Não. Sinceramente não [dificuldade com a saída do consultor], nesse 
processo não. Esse especificamente não. E em outros também não, a gente 
tem feito trabalhos muito pontuais e a gente fecha bem com a consultoria. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Como o trabalho é muito específico, aquele trabalho nunca vai resolver 
totalmente o problema. Então pra você ter um resultado positivo, o trabalho 
do consultor tem que estar dentro de todo um planejamento de um trabalho 
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que não começa só com o trabalho do consultor e termina, mas tem que ir 
além do trabalho do consultor. A partir do trabalho de um consultor, você vai 
continuar desenvolvendo a proposta, a partir das informações dos resultados 
que se tem daquele trabalho. Se as pessoas têm muito claro isso, até onde 
que termina o trabalho do consultor e onde que devemos continuar, então a 
limitação é superada. (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

No entanto, há membros de ONGs que admitem que, em alguns casos, a continuação 

do processo de consultoria sem o consultor pode ser um pouco mais difícil. As ONGs podem 

não conseguir dar andamento ao trabalho desenvolvido. Segundo o entrevistado 2-C, 

dependendo da área do serviço da consultoria, quando o consultor sai da relação “a gente não 

consegue tomar conta das funções que o consultor está fazendo” (Entrevistado 2-C, entrevista, 

14/09/07). 

 

 

4.2  Motivação das ONGs para contratação de 
consultorias  

Quando perguntado aos membros das ONGs sobre o que faziam para resolver seus 

principais problemas de gestão ou dificuldades para desenvolvimento de suas atividades, eles 

não respondiam que era com a contratação de consultoria. Apesar disso, analisando suas 

descrições de problemas e dificuldades e soluções para resolvê-los, pôde-se observar que as 

formas utilizadas algumas vezes relacionam-se com os serviços das consultorias contratadas. 

Na organização A, três principais problemas enfrentados, segundo os entrevistados 

são: a dificuldade de pessoas qualificadas para o desenvolvimento das atividades da 

organização, a falta de recursos para investimento e entraves na metodologia de trabalho da 

organização. Comparando com as consultorias realizadas (descritas no Apêndice E), nota-se 

que foram contratadas consultorias para aperfeiçoar duas dessas três questões citadas: pessoal 

capacitado e metodologia de trabalho. 

(...) você tem limitações de recursos para investimentos (...) você tem falta 
de recursos humanos com capacidade de execução (...) Bom [a solução], na 
área de investimento a gente tem buscado financiadores diferentes, ou uma 
plataforma bem diversificada de financiadores (...) Pessoas, nós temos 
investido na formação de pessoas. Tanto a formação pra função, capacitação, 
treinamento, a construção de capacidades (...). (Entrevistada 3-A, entrevista, 
01/11/07) 

A gente passou por muitas dificuldades, na questão da metodologia que tem 
alguns entraves que a gente graças a deus vem crescendo e vem rompendo 
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um pouco, um pouco não, bastante esses entraves. (Entrevistada 1-A, 
entrevista, 21/09/07) 

Na organização B, de acordo com seus integrantes, a principal dificuldade descrita foi 

a falta de qualificação das organizações parceiras na gestão de seus projetos, mais 

especificamente para elaboração de relatórios e prestação de contas. Desse modo, verificou-se 

que são contratadas consultorias para a capacitação e monitoramente desses parceiros. 

O ciclo de gestão dos projetos na ponta com as organizações com as quais a 
gente trabalha tem fragilidades. Algumas fragilidades são porque as pessoas 
não têm a capacidade suficiente para tal, precisam ser capacitadas. (...) eles 
trabalham com uma carga grande de trabalho pra pouca gente pra fazer o 
trabalho. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/07/07) 

Já na organização C, segundos os entrevistados, a principal dificuldade é a pouca 

quantidade de pessoas para o desenvolvimento das atividades da organização, o que, 

consequentemente, gera a necessidade de um consultor para dar o apoio especializado, 

conforme fala do entrevistado 2-C: “Eu acho que são muitas atividades para pouco pessoal, a 

equipe é realmente pequena para todas as coisas que a gente tem que fazer”. (Entrevistado 2-

C, entrevista, 14/09/07) 

No entanto, nem todos os serviços de consultoria contratados são para resolver, 

necessariamente, os problemas de gestão ou dificuldades encontradas pelas pessoas para 

desenvolvimento das suas atividades. A organização C aponta que um de seus principais 

problemas é a distância geográfica entre as cidades onde a ONG atua, encarecendo os custos 

dos programas desenvolvidos, bem como aspectos relacionados a problemas governamentais, 

como falta de execução, corrupção e desvio de dinheiro. 

Desse modo, percebeu-se nas organizações pesquisadas que existe, algumas vezes, 

conexão entre os problemas de gestão e dificuldades para realizar as atividades com os 

serviços de consultoria contratados, apesar dos integrantes das ONGs não entenderem os 

consultores organizacionais como “ferramentas” para isso. Há uma percepção por parte das 

pessoas das organizações de que os consultores são um apoio, possuem conhecimento 

especializado e podem ajudar naquilo que as pessoas da organização não têm tempo, mas não 

são considerados como “soluções” para seus problemas gerenciais e técnicos. 

Desse modo, foram identificados dois aspectos como principais motivadores de 

contratação de consultorias: conhecimento especializado do consultor e falta de tempo dos 

membros da ONG para realização do trabalho. 
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4.2.1  Conhecimento especializado do consultor 

O conhecimento especializado do consultor foi um dos pontos destacados pelos 

entrevistados como motivação para a contratação de serviços de consultoria. Esse 

conhecimento especializado por ser considerado sob diversos aspectos. 

O conhecimento especializado do consultor pode ser entendido como a capacidade do 

consultor de aprofundar mais um determinado tema. Para a entrevistada 1-C: 

A maioria das organizações hoje tem funcionado dessa forma. Na verdade 
você tem um corpo de funcionários especializados, mas em determinados 
temas você já conta com especialistas, estudiosos que podem estar fazendo 
esse olhar mais aprofundado sobre um determinado tema. Então melhor se 
funcionar dessa maneira. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

Assim, o consultor tem um conhecimento técnico sobre o serviço que está sendo 

contratado, em termos de especialização em um tema ou área específica e em métodos, que os 

integrantes das ONGs não têm ou têm menos conhecimento e experiência. Por isso, 

possivelmente, os consultores têm mais capacidade de explorar e aprofundar um determinado 

trabalho, seja pelo seu conhecimento na área ou em métodos. Ou seja, saber utilizar uma 

metodologia que facilite o trabalho também é importante para os integrantes das ONGs e uma 

motivação para a contratação de consultorias organizacionais. 

Assim, a habilidade do consultor para facilitar algum processo na organização também 

é relacionada com o conhecimento especializado do consultor, e um aspecto motivador da 

contratação, conforme afirma a entrevistada 1-B: 

Enfim, qualquer ação que a gente queira fazer a gente geralmente contrata 
um facilitador [consultor], porque a gente precisa parar para pensar. 
Enquanto a gente estiver facilitando ao mesmo tempo, a gente não consegue. 
Eu tenho alguma coisa a contribuir, todo mundo tem alguma coisa a 
contribuir. Então se um de nós for o facilitador, a gente acaba contribuindo e 
interferindo no processo. Então a gente contrata muitos facilitadores. 
(Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Para o entrevistado 3-B, a imagem que ele tem dos consultores e que, portanto, 

motivou a contratação destes, foi que “eles têm um conhecimento bem aprofundado de um 

tema que nós temos interesse ou sobre alguma metodologia pra desenvolver um trabalho que 

a gente pode ter menos experiência na área” (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07). A 

entrevistada1-A concorda que uma motivação pra contratar consultoria é que os consultores 

sabem fazer e o método como fazer: “a gente espera que o consultor saiba fazer e a forma 

como fazer. E não adianta vir um consultor “bambambam” e de repente ele não sabe. (...) a 

gente fica frustrado”. (Entrevistada 1-A, entrevista, 21/09/07) 
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 Outro aspecto de motivação relacionado com o conhecimento do consultor é a visão 

imparcial e crítica que ele tem da situação. O consultor é contratado, porque consegue se 

manter distante da situação, possibilitando que a organização obtenha a informação que 

precisa de forma imparcial e, possivelmente, com uma visão crítica. Segundo a entrevistada 2-

B: “sob o ponto de vista de ter um documento mais imparcial saber exatamente erros e 

acertos, a gente precisa de uma pessoa de fora. Então eu tenho (...) contratado mais consultor 

na perspectiva de fazer a avaliação de um projeto que tenha uma grande importância”. 

(Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07). Na perspectiva de uma visão crítica, a entrevistada 1-

C afirma que o que se espera dos consultores é que eles venham para dar “apoio, suporte para 

o desenvolvimento de atividades, aprofundamento dos temas e olhar crítico a respeito do que 

a gente produz” (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07), com o que a entrevistada 2-B 

também concorda, quando afirma que: 

(...) além de ser um colaborador, ele tem que ser um colaborador crítico (...) 
Então como a gente tem um valor institucional de querer aprender com 
também os nossos erros, então o consultor deveria trazer um pouco o olhar 
de fora para nos ajudar a enxergar para além do nosso “mitiê” (Entrevistada 
2-B, entrevista, 05/09/07) 

Por fim, esse conhecimento especializado do consultor é preferível a tentar fazer o 

serviço internamente, segundo os entrevistados 3-A e 2-C. Para a entrevistada 3-A, a 

contratação de consultoria é mais eficiente, o serviço é realizado mais rapidamente e com 

menor custo. O entrevistado 2-C, apesar de afirmar que se tivesse tempo as próprias pessoas 

da organização fariam o serviço, acha muito melhor contratar consultores com conhecimento 

especializado. 

(...) nosso modelo de gestão sempre foi assim: aquilo que eu posso ter com 
consultoria, uma pessoa mais especializada, eu prefiro do que ser realizado 
dentro da organização. Então é mais eficiente, é mais rápido, o custo é mais 
baixo. Se o consultor tiver a habilidade de entender a cultura da nossa 
organização, é muito bom. Nós temos que primar primeiro pela consultoria. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

(...) se a gente tiver tempo, a gente faria de qualquer jeito. Mas achamos 
muito melhor realmente ter pessoas com conhecimento que possam ser 
contratadas por um tempo definido. (Entrevistado 2-C, entrevista, 14/09/07) 

Esse entendimento de que os membros das organizações podem realizar o trabalho, 

mesmo sem um consultor, mas que seria preferível contratá-lo, relaciona-se com a 

compreensão da entrevistada 2-B.  

Eu acho que o consultor de um modo geral vem pra poder contribuir para 
suprir uma lacuna, contribuir num processo de trabalho que está em 
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andamento, não é uma coisa totalmente a parte. Acho que tem que se inserir 
e contribuir para um processo de trabalho que está em andamento. Eu vejo o 
consultor como um colaborador para uma determinada questão que a gente 
está contratando. Então seja sistematizar alguma coisa, então ele vai 
colaborar com a gente na sistematização daquilo, na avaliação ou na 
facilitação daquele procedimento. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Isto é, o consultor não é a única opção para o desempenho de alguma atividade, mas 

ele pode contribuir com seu conhecimento para suprir uma lacuna na organização, em um 

processo que está em andamento: 

 

 

4.2.2  Falta de tempo dos membros das organizações para 
realização do trabalho 

O segundo principal aspecto motivador da contratação de consultoria é a falta de 

tempo dos membros das organizações para realizar o serviço. Isso acontece, principalmente, 

porque as equipes nas organizações são pequenas, o quadro de pessoal é enxuto, o que 

dificulta a realização de algumas atividades, demandando a necessidade de contratar 

consultorias, conforme afirmam membros das três organizações pesquisadas: 

Tem um motivo óbvio que é a equipe ser pequena para a quantidade de 
atividades. Você poderia ter pessoal suficiente para realizar determinadas 
coisas. Mas o formato é esse, enxuto. Então obviamente você precisa de 
apoio. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

E também tenho contratado consultor que vai fazer o que a gente não tem 
tempo de fazer, sistematizar uma experiência, então a gente faz isso. 
(Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

(...) a equipe existente não ia ter condições [tempo] de assumir esse trabalho 
[no lugar do consultor]. (Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07) 

Assim, como afirmado no item anterior, os integrantes das ONGs até poderiam 

realizar um trabalho sem precisar contratar um consultor, mas a falta de tempo das pessoas 

nas organizações pesquisadas e o conhecimento especializado do consultor que pode facilitar 

o desenvolvimento das atividades, têm sido determinantes para a contratação de consultorias. 
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4.3  O processo de aprendizagem dos integrantes das 
ONGs na relação com os consultores organizacionais 

Nesta seção apresenta-se como ocorreu o processo de aprendizagem dos integrantes 

das ONGs na relação com os consultores organizacionais, ou seja, de que forma as pessoas 

têm aprendido. 

 

 

4.3.1  Aprendizagem construída na relação com o consultor 

Da pesquisa realizada identificou-se que a aprendizagem é construída na relação com 

o consultor organizacional. Desse modo, na relação com os consultores, há momentos em que 

o consultor trabalha sozinho e há momentos de interação consultor-cliente. Nos momentos em 

que o consultor trabalha sozinho geralmente os integrantes das organizações identificam o que 

esperam do trabalho, prestam informações e disponibilizam os materiais necessários. 

Enquanto o consultor está trabalhando, eles apenas acompanham o processo e revisam os 

documentos elaborados pelos consultores. Nesta etapa, então, pouca aprendizagem ocorre 

para os membros das ONGs. 

Nesses trabalhos de sistematização e avaliação, geralmente a gente identifica 
bem o que a gente quer, presta todas as informações possíveis, disponibiliza 
todo o tipo de informação, e eles fazem o trabalho. A gente monitora as 
etapas, então a gente define que o primeiro draft, o primeiro rascunho 
daquele material tem que chegar aqui, a gente lê e faz comentários sobre isso 
aqui. Aí a partir daí é que a gente entra mais no processo de construção 
coletiva. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

[O processo] é interativo, normalmente é interativo. Tem momento em que, 
às vezes quando envolve um volume grande de documentação a ser lida, 
construção de um conjunto de indicadores, ficam solados, mas o 
planejamento, a parte toda de planejamento, de pensar, de chegar ao desenho 
do produto, ela é feita interativamente com a equipe, ou pelo menos parte da 
equipe. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

Mas são nos momentos de interação, de construção conjunta do trabalho ou discussão 

de pontos específicos que os integrantes de ONGs aprendem. Assim, o planejamento e a 

construção conjunta do trabalho de consultoria com o consultor permite que os membros das 

ONGs reflitam sobre o problema ou determinada solução para chegar à solução ou ação a ser 
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realizada. Há um entendimento que é necessário um diálogo contínuo entre consultor e 

cliente, o que é essencial para a aprendizagem. 

[o] momento em que a gente está conversando sobre o processo de trabalho, 
a forma de fazer o trabalho, é que esse diálogo possibilita tanto a gente dizer 
assim: olhe, esse aspecto que você está pensando talvez fosse melhor pensar 
dessa forma, o que é que você acha? (...) Acho que um bom trabalho de 
consultoria pra dar bons resultados, tem que ter esse acompanhamento 
contínuo. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Como os processos são muito coletivos normalmente as consultorias 
colaboram em processos educativos, seja com a equipe seja com os parceiros 
das ONGs que compõem o programa (...) tem todo um processo de 
planejamento junto com a consultoria daquele produto, do que se quer, do 
que o contrato prevê. Então normalmente a gente aprende muito com o 
projeto. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

Esse diálogo permite que os integrantes das ONGs aprendam ouvindo, apurando os 

fatos, avaliando, tomando decisões e agindo para realizar alguma ação ou modificar alguma 

situação dentro da organização. Para a entrevistada 3-A, a experiência com processos de 

consultoria que possibilitam isso “é o tipo de consultoria que eu valorizo muito porque está 

agregando coisas extremamente produtivas para dentro da organização” (Entrevistada 3-A, 

entrevista, 01/11/2007). 

O consultor, então, assume um papel de facilitar, o que é importante para a 

aprendizagem dos integrantes das organizações, porque assim é possível uma reflexão por 

parte das pessoas das ONGs e elas próprias construírem a solução para a qual a consultoria foi 

contratada. 

No entanto, vale ressaltar que apesar do entendimento de que o cliente desenvolve o 

trabalho junto com a consultoria, isso não tira da consultoria a responsabilidade de realizar o 

trabalho e, ao final, entregar um produto, cumprindo com o acordado com a ONG, conforme 

entendimento da entrevistada 3-A: 

Nós estamos agora com uma consultoria muito interessante (...) ela tem uma 
metodologia muito interessante. (...) eles são facilitadores do processo. (...) 
Então o ser facilitador do processo, não tira da consultoria a 
responsabilidade de chegar a um determinado produto ou a um determinado 
fim daquela consultoria. Mas o consultor ele trabalha como um formentador 
do processo (...) Eu acho que essa pra mim está sendo (...) uma consultoria 
que ensina a organização a pensar e a ir com as próprias soluções. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Por ser um método mais demorado, que exige dedicação dos dois lados, pode ser 

difícil realizar em algumas situações. De acordo com a entrevistada 3-A, quando não há todo 

esse processo de construção conjunta, o resultado e a aprendizagem ficam comprometidos. 
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É o método mais demorado sabe, mas é um método que tem ajudado muito, 
eu não sei nem como dizer se é um método indutivo ou mais de construção 
conjunta onde o consultor reflete junto com a equipe a existência de uma 
preocupação ou de um problema e que leva o próprio grupo a achar a 
solução ou achar a resposta para aquele determinado problema. (...) 
Determinados problemas você não tem esse tempo de fazer processo. E 
quando você queima essa etapa de processo, você não tem resultado. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Às vezes a própria cultura das organizações, procurando um processo que apresente 

resultados de forma mais ágil e rápida, prejudica essa possibilidade de fazer uma consultoria 

com uma dimensão de aprendizagem e não apenas de resultado.  

 

 

4.3.2  A reflexão como uma variável essencial para a 
aprendizagem  

Conforme visto na seção anterior, é essencial para a aprendizagem a experiência de 

consultoria construída em conjunto com o consultor. No entanto, não é qualquer experiência, 

mas aquela que permite uma maior interação entre os integrantes das ONGs e os consultores, 

permitindo a reflexão. Desse modo, a reflexão é inerente à aprendizagem e é somente a partir 

dela que as experiências resultam em aprendizado. A reflexão, ainda, pode ser em conjunto 

com o consultor durante o trabalho de consultoria, entre os membros da ONG ou uma 

reflexão mais individual. 

Assim, a reflexão em conjunto com os consultores permite aos membros das 

organizações questionarem suas práticas de trabalho, à procura de formas melhores de realizar 

as suas atividades, o que é favorecido com esse espaço de participação do cliente no processo 

de consultoria. Como também há casos em que a aprendizagem ocorre também da discussão 

entre os membros da ONG, com o consultor atuando como facilitador. 

Acho que nossas relações com as consultorias têm sido boas exatamente 
porque a gente abre esses espaços pra gente refletir junto com a consultoria 
se aquela prática é a melhor. (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

Se for um consultor que vai me ajudar a facilitar um processo, então ele tem 
que ter realmente essa função de facilitar, que ele me ajude a encontrar 
caminhos para facilitar determinado processo de construção de alguma coisa. 
(Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Apesar do entendimento de que o cliente é que desenvolve o trabalho e o consultor 

facilita, a visão diferente desse é essencial na atividade. Isso quer dizer que os membros das 
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ONGs têm refletido sobre as experiências com consultores que vem com visões diferentes e 

isso têm feito parte de sua aprendizagem. 

A diferença de visão do consultor se refere a vários aspectos. O consultor pode 

enxergar a situação de uma forma mais ampla, com outra visão do problema, ampliando o 

entendimento e inserindo variáveis diferentes das dos membros da equipe da ONG. Do 

mesmo modo, ele também pode ter um entendimento mais completo sobre todos os aspectos 

que envolveriam o trabalho de consultoria, e que não foram anteriormente previstos pela 

ONG. 

(...) tem alguns [consultores] que você percebe que eles têm uma visão, que 
eu chamo de visão de helicóptero, ele não fica no meio da floresta perdido 
como nós, ele tem uma visão assim, por experiência, ele tem uma visão 
externa, ele olha de fora (...) Esse consultor que consegue ver, ainda que ele 
tenha todas as suas baias, ele consegue ver de fora e te fazer pergunta, e te 
fazer pensar, ele agrega mais valor. Esse deve ser o consultor ideal. 
(Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

(...) o interessante de uma consultoria é por ser alguém de fora com outro 
olhar, às vezes até desconhecendo a prática operacional, mas ela traz alguns 
questionamentos que são pertinentes a uma reflexão, a uma mudança. 
(Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07) 

No entanto, foi destacado, ainda, que se pode diferenciar bons e maus consultores. Os 

primeiros estimulariam o pensamento e a aprendizagem dos clientes, enquanto os segundos 

tentariam impor sua opinião, o que não propicia um ambiente rico para a aprendizagem. 

Agora, também depende de que consultor você está trabalhando, né? 
Também tem muito disso. O nível do consultor que você está usando. Tem 
consultores que reduzem mais a visão do que melhoram, aí é o nível do 
consultor. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Outro aspecto destacado é que por ser uma pessoa externa à organização, além da 

visão de fora, diferente, que o consultor traz, foi considerado por uma entrevistada da 

organização B que ele também precisa se manter isento, ou seja, não tomar partido de 

algumas pessoas da organização, principalmente da direção. Caso isso não ocorra, o consultor 

pode influenciar os membros das ONGs, sem que haja uma reflexão por parte destes. 

A capacidade do consultor de se manter isento, tentar se manter mesmo que 
ele não seja, que ele não é, mas ele tentar e ser muito ético na forma de 
trabalhar, porque às vezes ele pergunta: “o que é que o chefe quer? Ah! 
Então o que o chefe quer é o que eu vou fazer!”. Então ele vai levando a 
equipe pra onde o chefe quer ou, se alguém no grupo que é muito 
influenciador, muito capaz, tem muita capacidade de influência (...) daqui a 
pouco você vai ver que toda a reunião está indo na direção do que aquela 
pessoa gostaria que fosse o resultado da reunião. Isso pra mim é péssimo. Eu 
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acho péssimo. É a pior postura que um consultor pode ter. (Entrevistada 1-B, 
entrevista, 14/04/07) 

Um consultor externo com uma visão de fora da organização possibilita a 

aprendizagem dos membros das ONGs, já que permite que as pessoas reflitam sobre questões 

difíceis para a organização. Geralmente as consultorias são contratadas para apontar e resolver 

problemas da organização, o que significa que mostrará para seus membros aspectos 

problemáticos, pontos frágeis dentro da instituição. Então, o que a consultoria pode trazer é 

uma oportunidade de reflexão sobre dificuldades talvez não percebidas anteriormente. Isso, 

conforme dois membros da ONG A, é extremamente positivo e a ajuda a entender uma 

situação difícil de forma que possa tomar decisões: 

(...) chamar uma consultoria pra fazer um diagnóstico, não é chamar uma 
consultoria pra dizer que sua organização é excelente, que está tudo bem. É 
também escutar da consultoria que a tua organização tem dificuldades, tem 
fragilidades. E não é fácil escutar isso. (...) E você tem que ouvir, apurar os 
fatos, avaliar e tomar decisões extremamente difíceis. Mas eu acho que essa 
consultoria é o tipo de consultoria que eu valorizo muito porque está 
agregando coisas extremamente produtivas para dentro da organização. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Uma consultoria boa é aquela que fala o que você precisa, de uma forma 
correta, sem entrar em ofensas...eu sei que depende muito do perfil de quem 
está escutando, não é uma questão só do consultor. (Entrevistada 2-A, 
entrevista, 12/04/07) 

Não apenas durante o desenvolvimento e construção do trabalho que os integrantes de 

ONGs aprendem, mas o momento de apresentação dos resultados pela consultoria também 

pode ser um momento de aprendizagem. O resultado do trabalho de consultoria, seja na forma 

de recomendações, relatório ou diagnóstico, faz parte do processo de aprendizagem dos 

membros das ONGs porque pode ser um momento de tirar dúvidas, de esclarecer aspectos que 

não ficaram claros, de validar os resultados trazidos. 

Acho também uma postura positiva do consultor quando ele se coloca 
disponível pra discutir os resultados de sua consultoria (...) porque eu acho 
que isso dá mais legitimidade ao trabalho mesmo, e é um momento até de 
fazer correções (...) Acho que facilita a aprendizagem da gente, acho que 
facilita a aprendizagem do objeto do trabalho (...) porque esse momento 
meio que amarra, meio que tira dúvidas, meio que esclarece coisas do 
processo que não foi muito bem formado. (Entrevistada 2-B, entrevista, 
05/09/07) 

Então neste momento, não basta o consultor entregar um relatório, mas argumentar 

como chegou àquele resultado, de modo que as pessoas possam refletir se aquilo de fato 

corresponde à “realidade” da ONG. 
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(...) a gente tenta validar [as informações trazidas pelos consultores]. Não 
que a gente quer que eles escrevam o que seja bom pra gente. (...) A gente 
quer que a identificação de insucessos, tenha uma lógica, a pessoa possa 
dizer como é que chegou naquilo ali e não só dizer que aquilo está errado. 
(Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Já fizemos, por exemplo, sistematização de resultado que quando chegou o 
relatório final a gente vê claramente que têm problemas naquele relatório 
final, não que a gente não quer concordar com o relatório, mas que o 
relatório esta dizendo uma coisa de uma forma que não vai traduzir o real 
aprendizado que deveria traduzir. Então a gente tem que negociar no final, 
acertar com o consultor pra ele mudar a forma daquilo que está escrito, não 
por conta do conteúdo em si e às vezes até percepções mesmo que ele teve 
equivocada que ele teve que voltar, “você teve essa percepção, mas a gente 
não concorda com essa percepção, os argumentos que você está colocando 
aqui não nos convence, então você tem que convencer a gente que este 
aprendizado é real ou que esse problema é real”. Não é que a gente esteja 
reagindo ao problema, mas nos prove que esse problema é real. (Entrevistada 
1-B, entrevista, 14/04/07) 

Assim, segundo os entrevistados, não é que eles não queiram concordar com os 

problemas que os consultores levantam, mas esse entendimento precisa ser também dos 

membros das ONGs, caso contrário não haverá aprendizagem. 

 

 

4.3.3  Outras formas de aprendizagem como conseqüência da 
relação com os consultores 

Alguns membros das organizações pesquisadas têm a compreensão de que a 

consultoria organizacional pode ser considerada como um ponto de partida para sua 

aprendizagem. A consultoria, então, é percebida como um estímulo à busca de novos 

conhecimentos. Neste sentido, a aprendizagem talvez não tenha vindo diretamente da 

consultoria, na forma de um conhecimento técnico sobre determinado assunto ou um método 

de trabalho, nem durante o relacionamento, mas a relação com o consultor ou a sua forma de 

trabalhar provoca os membros das organizações a buscarem novos conhecimentos e, 

consequentemente, novos aprendizados. 

(...) quando tem o consultor você tem a quem perguntar, com quem avaliar e 
com que refletir, mas de forma geral isso pra mim também faz parte do 
aprendizado e me fez também buscar outras fontes que não fosse o consultor, 
outras fontes de aprendizagem. Então eu baixei um manual na internet, eu 
escrevo pro cara que inventou o modelo e a gente vai conversando sobre 
isso, eu vou participar de um curso agora em junho sobre essa ferramenta 
também. Então, o fato da consultoria ter acabado me fez buscar outras fontes 
de conhecimento, de informação que não só a consultoria. A consultoria 
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digamos assim foi só o primeiro estalo pra que depois a gente fosse buscar 
[aprendizado] em outros lugares. (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

[a empresa de consultoria] vem realmente para ajudar nos dois sentidos, não 
só de trazer conhecimento, mas muitas vezes provocar, porque às vezes a 
análise que uma consultoria faz provoca alguma mudança ou uma reflexão. 
(Entrevistada 4-A, entrevista, 09/11/07) 

O aprendizado, neste contexto, pode até vir a ser contrário às idéias da própria 

consultoria ou no sentido de favorecer a busca de conhecimentos em outras fontes, conforme 

afirma o entrevistado 1-B: 

Na verdade, eu não sei te explicar, mas não é um aprendizado que vem tão 
diretamente da consultoria, mas ela te levanta (...) Os meus aprendizados 
foram sempre provocativos. Ela mostra a forma de você fazer as coisas, você 
às vezes nem concorda com aquilo, aí vai buscar informação e junta com 
aquilo e o aprendizado final é maior (...) Vários aprendizados dessa forma 
aconteceram, mas ele não veio...[querendo dizer que não vem diretamente do 
consultor] (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Conforme alguns membros das ONGs, pode até ser que esta busca por novos 

aprendizados seja estimulada pela própria consultoria. Os consultores trazem materiais de 

pesquisa, textos, relatórios, dados ou possibilitam contato com outros estudiosos e 

pesquisadores, que de outra forma os entrevistados não teriam acesso, e que favorecem novos 

aprendizados. 

(...) uma coisa positiva que eu destacaria [da consultoria] é que você tem 
acesso a materiais que normalmente você não tem, relatórios confidenciais 
de determinado tema, ou materiais de pesquisa de ponta, contatos com outros 
estudiosos e pesquisadores que o consultor tem que compõe aquele 
determinado produto. Então é uma aprendizagem contínua, e que muitas 
pessoas não têm acesso. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

[o consultor] trouxe muita coisa, textos que a gente tem que parar pra 
aprender, refletir, será que a gente está dando certo? (Entrevistada 1-A, 
entrevista, 21/09/07) 

Assim, esse processo de aprendizagem se dá, não por meio da interação direta com os 

consultores, mas por meio deles foi possível ter acesso a resultados de pesquisas e trabalhos. 

Conforme a entrevistada 1-B, neste caso, não há muita interação com o consultor, o que 

ocorre é que a ONG encomenda uma pesquisa, os consultores fazem esse levantamento e 

entrega o trabalho final. “Mas aí a gente não interage muito, a gente encomenda a pesquisa e 

aí a gente tem essa pesquisa, vai ler o resultado dela e interage com o resultado” (Entrevistado 

1-B, entrevista, 14/04/07). 
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4.4  Aspectos que facilitam ou dificultam a 
aprendizagem dos integrantes de ONGs 

Identificou-se que aspectos facilitam ou dificultam a aprendizagem dos integrantes das 

ONGs. Nesta dissertação esses aspectos foram chamados: flexibilidade do consultor, 

utilização de um método sistemático para realização do serviço, limitação de tempo para o 

processo de consultoria, limitação das consultorias muito pontuais, abertura e transparência no 

relacionamento com o consultor e postura investigativa do consultor.  

 

 

4.4.1  Flexibilidade do consultor 

Os membros das ONGs entrevistados relatam que a flexibilidade em relação ao 

método é essencial para aprendizagem deles. Um consultor que seja fechado, sem 

flexibilidade na sua metodologia dificulta a aprendizagem das pessoas. 

De acordo com os integrantes das organizações, um método muito rígido dificulta a 

aprendizagem porque pode não se adaptar à situação específica da ONG. Então, apesar de ser 

um método ou modelo considerado excelente pelo consultor, pode não ser adequado a 

determinadas situações do contexto da ONG ou outras situações novas que surjam durante o 

processo de consultoria, o que prejudica o trabalho de consultoria e a aprendizagem das 

pessoas. 

(...) às vezes o consultor pode desenvolver o trabalho tão a sua maneira, que 
às vezes tem pouca adaptabilidade pra situações que podem surgir durante o 
trabalho. E eu acho que os consultores também têm que ter um pouco disso, 
de certa flexibilidade pra se adaptar a situações novas. Então a gente tem um 
consultor com a sistemática muito boa de trabalho, mas tem esse problema 
de falta de adaptabilidade em algumas situações. (Entrevistado 3-B, 
entrevista, 19/09/07) 

Às vezes método [dificulta a aprendizagem], método que não se adaptou, foi 
muito cansativo, muito prolixo. (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

Um dos entrevistados afirma que a limitação da metodologia pode fazer com que 

alguns temas ou aspectos do trabalho sejam deixados de lado ou pouco explorados, o que, 

consequentemente, não permite que os membros das ONGs aprofundem ainda mais sua 

aprendizagem: “o que às vezes dá pra perceber é que, em alguma vezes, poderia ir mais além. 
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(...) Às vezes eu acho que é a própria limitação da metodologia, a forma de o consultor 

trabalhar” (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07). 

 Desse modo, a rigidez do método foi considerada uma experiência negativa no 

processo de consultoria que pode dificultar a aprendizagem dos membros da ONG. De forma 

contrária, um método mais flexível é ideal para a aprendizagem, conforme observado nos 

relatos dos entrevistados: 

Já tive problemas com um ou outro consultor que é muito fechado na sua 
metodologia (...). (Entrevistado 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Olha, que facilite [a aprendizagem] é a história da flexibilidade (...) Isso em 
todos os sentidos, tanto em termos de tempo, métodos, como em termos de 
conteúdo também (...). (Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

 A entrevistada 3-A relata que foi feito um grande investimento em uma consultoria em 

tecnologia da informação, sendo considerada uma experiência negativa. A aprendizagem, 

através da reflexão individual, o fez perceber que o método de trabalho desta consultoria 

contratada dificulta o processo: “a gente tem uma reflexão individual, eu tenho, o gerente de 

finanças tem, a gente fala assim: Deus que me livre mais nunca eu quero ouvir nesse tipo 

consultoria hoje no trabalho porque é uma caixa preta, você não sabe o que tem dentro (...) é 

um risco” (Entrevistada 3-A), o que corrobora com a idéia de que método mais flexível, que 

se adapte à realidade da organização e essa possa perceber como o trabalho será desenvolvido 

é um aspecto facilitador. 

 

 

4.4.2  Utilização de um método sistemático para realização do 
serviço 

Um método sistemático também foi considerado um facilitador da aprendizagem dos 

membros das organizações pesquisadas. Essa percepção dos entrevistados pode parecer 

contraditória com o tópico anterior, que apresenta que a flexibilidade é facilitadora, mas, neste 

ponto, o aspecto ressaltado pelos entrevistados é em relação a um método planejado, 

organizado. O que não quer dizer que seja rígido. Apesar de sistemático, pode comportar uma 

certa flexibilidade, mas permite também um planejamento organizado do trabalho que facilita 

a aprendizagem, através do acompanhamento e monitoramento do processo de consultoria, 

conforme relatos dos entrevistados 3-B e 2-C:. 
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Acho que o método positivo foi o próprio método muito organizado, 
sistemático (...) (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

A gente gosta de ter um planejamento bem sistemático das coisas, e isso dá 
uma possibilidade de fazer um monitoramento nosso ao trabalho deles 
[consultores]. Quando ele [o consultor] se acomoda a esse planejamento, é 
muito bom. Então isso é um ponto a favor. (Entrevistado 2-C, entrevista, 
14/09/07) 

O entrevistado 3-B ainda relata que o método sistemático do consultor ajudou os 

participantes no processo de consultoria, sendo considerado um método positivo pelo membro 

da ONG: 

[o método organizado, sistemático] facilitou [a aprendizagem] porque, por 
exemplo, em dois casos foram relacionados à construção de Oficinas. (...) 
Então os dois consultores que trabalharam nisso mostraram uma boa 
experiência, isso ajudou os participantes a compreenderem os objetivos e 
chegarem até o final nos objetivos da Oficina. (Entrevistado 3-B, entrevista, 
19/09/07) 

Para os entrevistados, o consultor possuir uma metodologia é essencial para a 

atividade de consultoria e facilita a aprendizagem, já que possibilita que os membros das 

ONGs compreendam como será desenvolvido o trabalho, suas etapas, e, desse modo, 

possibilita a realização de um acompanhamento, discutindo com o consultor durante o 

processo pontos de divergência. 

No entanto, em algumas consultorias que, segundo o entrevistado, não possui uma 

metodologia, o cliente (membros das ONGs) fica dependente do consultor, não sendo possível 

realizar um acompanhamento sistemático durante o processo. 

(...) por exemplo, eu vou pra área de TI, a área de TI não tem metodologia, 
você está completamente nas mãos do consultor. (...) Então a gente vê essas 
diferenças muito grandes entre um determinado tipo de consultoria e outra. 
Algumas são mais mensuráveis, você tem como acompanhar a metodologia, 
outras é uma caixa preta, que você só faz pagar a fatura e esperar que o 
produto que ele vai entregar, seja um bom produto. Infelizmente... 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

 

 

4.4.3  Limitação de tempo para o processo de consultoria 

Entrevistados das três organizações pesquisadas afirmam que a consultoria que 

permite mais tempo dos consultores com a ONG facilita a aprendizagem. Esse entendimento é 

no sentido de que “quando a consultoria tem tempo para dedicar ao cliente, eu vejo que isso 
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sempre facilita melhor o processo de aprendizagem (...)” (Entrevistada 2-A, entrevista, 

12/04/07). Segundo a entrevistada 1-A, quando o processo de consultoria permite que haja um 

maior tempo de relação entre o cliente e o consultor, é possível esclarecer alguns pontos que, 

por conta do pouco tempo, não foi possível. Assim, em uma consultoria específica, ele afirma 

que “teve o repasse de algumas informações que eu fiquei com dúvida, mas eu acho que se ele 

[consultor] tivesse ficado mais um pouquinho de tempo a gente...teria sido bem melhor” 

(Entrevistada 1-A, entrevista, 21/09/07). 

No entanto, a experiência em consultorias organizacionais mostrou que nem sempre é 

possível dedicar o tempo necessário para a realização das atividades, seja por parte dos 

próprios membros da ONG que nem sempre têm disponibilidade de tempo necessária, seja 

por parte dos consultores. 

De forma geral, a falta de tempo é atribuída aos consultores. A experiência de 

membros das três organizações mostrou que a agenda dos consultores é complicada, existem 

outros projetos, o volume de trabalho é grande, o que dificulta a realização do trabalho. Com 

isso, ocorrem atrasos no cronograma que dificultam o processo e a própria aprendizagem das 

pessoas. 

Uma [experiência] negativa é a questão do tempo. Quando uma consultoria 
se envolve em vários projetos ao mesmo tempo, ela não consegue dar 
atenção ao cliente de uma forma apropriada (...) Então isso é uma 
experiência negativa que eu tenho tido. (Entrevistada 2-A, entrevista, 
12/04/07) 

Nesse sentido, a falta de tempo é um empecilho ao trabalho de consultoria, 

dificultando o processo de aprendizagem dos membros das ONGs, já que não é possível 

dedicar tempo suficiente para que haja uma consultoria que priorize a aprendizagem, a 

construção conjunta do trabalho. 

 

 

4.4.4  Limitação das consultorias que são muito pontuais 

As consultorias que são muito pontuais, segundo a entrevistada 3-A, também foram 

consideradas como não favoráveis à aprendizagem. Neste caso, o consultor seria contratado 

apenas para entregar um produto e não para participar de uma construção conjunta que 

estimula a aprendizagem tanto do consultor como do cliente. 
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O consultor que faz o trabalho, entrega o produto e sai da ONG não propicia uma 

experiência de aprendizagem, pois não possibilita momentos de reflexão pelos membros. Não 

há um relacionamento propício à construção conjunta do trabalho. 

Quando você já é um consultor, onde a visão dele é: bom, eu tenho um 
contrato de trabalho, vou ganhar “x” por hora e eu tenho que entregar um 
produto. Então esse tipo de consultoria, ele não agrega muito a organização, 
à vida organizacional, porque ele entra, entrega o produto e sai. E a gente 
tem um produto e muitas vezes não sabe nem manejar aquele produto. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Assim, conforme a entrevistada 3-A, “tem algumas consultorias, por exemplo, que são 

muito pontuais, então a pessoa começa a dar a consultoria, entrega o produto e não tem mais 

nenhum processo de aprendizagem nessa consultoria, ela já entregou o produto” (Entrevistado 

3-A, entrevista, 01/11/07). 

Esse destaque é dado, principalmente, para a área de tecnologia da informação, na qual 

“o consultor de TI não está pra ensinar a ninguém da empresa, ele quer fazer o produto, 

entregar e tchau” (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07). No entanto, dependendo do tipo de 

consultoria é possível estimular esse processo de aprendizagem. Por exemplo, “(...) na área da 

educação a gente já começa com essa idéia, de formar dentro da [organização] pessoas que 

tenham a capacidade de reproduzir depois esse conhecimento [trazido pelo consultor]”. 

(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Vale ressaltar que, apesar de consultorias pontuais serem consideradas como 

desfavoráveis à aprendizagem dos integrantes das ONGs, esse tipo de consultoria é comum 

nas organizações. Ocorre de se contratar consultorias mais pontuais, em que não há muito 

envolvimento, com o objetivo de se ter um processo mais rápido para a solução de um 

problema. 

 

 

4.4.5  Abertura e transparência no relacionamento consultor-
integrantes de ONGs 

Como condição no relacionamento consultor-cliente facilitadora da aprendizagem dos 

integrantes das organizações destaca-se a abertura e a transparência que é construída durante a 

relação. 
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A abertura e transparência são condições no relacionamento com o consultor bastante 

destacados pelos membros das organizações. Isto é, é necessária uma relação de abertura e 

transparência entre o consultor e o cliente no processo de consultoria, pois isso ajuda no 

compartilhamento de informações e discussão do trabalho, criando um ambiente propício à 

aprendizagem. Sem essa condição, pode acontecer de o consultor ou o cliente esconder 

informações importantes para o resultado da consultoria. 

Com essa relação de abertura e transparência, é possível, então, que haja maior 

confiança na relação, tanto do lado do consultor quanto dos integrantes das ONGs, permitindo 

um trabalho em conjunto que ajude o grupo todo a gerar resultados positivos e facilite a 

aprendizagem. 

(...) eu acho que o consultor tem que estar aberto pra se rever também quanto 
colaborador, quanto colaborador crítico. (...) Então ele tem que ter essa 
abertura, e não ajuda se a pessoa vem com aquela coisa: não, eu penso desse 
jeito... então aí realmente não ajuda. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

A relação de transparência nossa ajuda muito não só a gente, mas como 
grupo também, porque a transparência leva à confiança. Então ele 
[consultor] tem tanta abertura de perguntar como questionar, sugerir. Então 
isso ajuda muito nosso trabalho na prática. (Entrevistado 4-A, entrevista, 
09/11/07) 

 No entendimento da entrevistada 2-B, pode acontecer de por estarem trabalhando com 

organizações do terceiro setor, sem fins lucrativos, que tem uma missão de melhorar o mundo, 

os consultores percebam que podem agregar mais valor a esse trabalho e, por isso, procurem 

ser mais aberto, trocar informações e compartilhar aprendizagens. Assim, segundo a 

entrevistada 2-B, os consultores ajudem mais no processo de aprendizagem. 

(...) por serem consultores que já estão acostumados a trabalhar com o 
mundo das ONGs, dos movimentos sociais, onde eles sabem que o trabalho 
deles agrega ou talvez eles individualmente tenham um compromisso com 
esse mundo, de querer que esse mundo alcance sua missão, seus resultados. 
(Entrevistado 2-B, entrevista, 05/09/07) 

A abertura no relacionamento propicia, portanto, uma troca maior de experiência entre 

o consultor e o cliente, favorecendo um ambiente aberto para discussão e crescimento, e, 

consequentemente, favorável à aprendizagem e ao alcance dos objetivos da consultoria. 

Segundo a entrevistada 1-A, a discussão com o consultor sobre o trabalho “faz parte da 

discussão e a gente cresce junto” (Entrevistada 1-A, entrevista, 21/09/07) 

A abertura também possibilita que haja uma maior sintonia entre cliente-consultor. 

Numa determinada consultoria, o entrevistado 3-B afirma que “o consultor deixou bem à 

vontade a minha participação e de uma outra agência que também tava fazendo a contratação, 
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se a gente achasse que deveria intervir durante o processo de Oficina” (Entrevistado 3-B 

entrevista, 19/09/07), possibilitando essa sintonia. 

A relação de abertura entre consultor-cliente ainda pode até ajudar a resolver questões 

relacionadas ao pouco conhecimento do consultor sobre determinado assunto, que poderia 

prejudicar o serviço de consultoria. Assim, na organização A, o entrevistado 4-A afirma que 

tem consultor que “pode achar que conhece tudo, mas quando vem pra prática, tem alguns 

pontos que não conhece” (Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07). Então, nesse caso, como a 

relação de consultoria era muito aberta, havia sempre um diálogo entre consultor-cliente, de 

forma a não ocasionar problemas: “Mas nesse caso dessa consultoria a relação como é muito 

aberta, então, por exemplo, se ela tem alguma dúvida, ela me liga, se comunica, pergunta, a 

gente conversa, sempre há um diálogo aberto. Nunca tive nenhum problema” (Entrevistado 4-

A, entrevista, 09/11/07). 

 

 

4.4.6  Postura investigativa do consultor 

Uma postura do consultor considerada positiva pelos membros das ONGs é quando ele 

é mais investigador. Isto é, quando os consultores se preocupam em buscar informações mais 

corretas e completas possíveis, checar essas informações, testar as suas hipóteses, verificar se 

suas análises correspondem de fato à situação encontrada na organização. 

Segundo os entrevistados, essa investigação dá mais legitimidade ao serviço de 

consultoria e confiança no consultor, além de facilitar a aprendizagem dos membros das 

ONGs. 

(...) o ponto positivo é quando eles [consultores] realmente se preocupam em 
checar as informações, não ficarem só no dado, na informação dada, 
apresentada, no relatório que foi repassado, na leitura de um documento, na 
prestação de conta, mas tentar ter uma característica de ser mais investigador 
pra tentar ter mais legitimidade na informação ou na análise da informação, 
ter uma preocupação de checar realmente as hipóteses. (...) Tem um que às 
vezes que eu trabalho com ele, que eu tenho sempre problema porque ele 
adora dar uma conclusão e não dizer como ele chegou naquela conclusão. 
Isso eu acho negativo. (...). (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Eu confio muito mais nesse consultor, quando ele chega e ele diz, sabe: “tem 
certeza que vocês precisam de mim? Tem certeza que você precisa disso? 
Isso não está muito grande pra você? Não precisa de algo menor? Já pensou 
nessa hipótese? Às vezes ele não sabe, ele não está perguntando por que ele 
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acha, ele está perguntando por que ele quer ver se você já pensou nisso. Esse 
consultor pra mim é melhor. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Quando o consultor é mais investigador, seja checando as informações, seja fazendo 

mais perguntas, aprofundando mais as questões, explicando suas conclusões, ele facilita a 

aprendizagem. Com esse método, o consultor ajuda os membros das ONGs a irem mais a 

fundo em pontos antes não percebidos, levantarem dúvidas que os faz refletir e concordar ou 

não com o consultor. 

(...) tem consultor que ele te faz pensar mais, te faz perguntas, por que isso? 
Por que ali? Por que você acha que assim está certo? Quase como se fosse 
um terapeuta organizacional. E tem consultor não, que não é tão preocupado 
com essa forma. Então eu acho que os consultores que fazem mais 
perguntas, não porque não sabem somente, porque às vezes não sabem 
mesmo e também não precisa saber, mas ele levanta em você dúvidas que 
faz você pensar e crescer em relação aquilo. (...) Ele [o consultor] te começa 
a fazer perguntas que fazem você pensar e entender melhor o próprio 
processo que você está inserido. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

No caso de avaliação de meio termo, o consultor mostrou a experiência que 
ele tem pra fazer perguntas, pra aprofundar questões, pra ir mais a fundo em 
pontos que nós não dávamos tanta importância, mas percebemos que eram 
pontos importantes. (...) (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

Quando o consultor não pratica esse método mais investigativo, segundo uma das 

entrevistadas, dificulta a aprendizagem dos membros das ONGs, porque não permite uma 

reflexão da pessoa sobre o processo como um todo e ela pode ser influenciada, então, pela 

idéia da consultoria, sem uma análise crítica da sua parte. 

Eu acho que o outro consultor que chega e diz: “olha, hoje em dia é 
assim...todas as empresas estão fazendo dessa forma...”. (...) Esse tipo de 
consultor ele atrapalha, porque, primeiro, pessoas pouco informadas são 
influenciadas por aquela idéia ma-ra-vi-lho-sa que ele deu. E ai quem tem 
um pouco mais de informação “meu deus e agora! Como a gente vai 
desfazer esse mal entendido?”. Eu acho que atrapalha bastante, é uma 
opinião assim minha, mas eu já vi isso acontecer, de experiência, de 
prejudicar, de levar as pessoas por um caminho totalmente equivocado. 
(Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

 Em relação a este tópico, nota-se que apenas integrantes da organização B se referiram 

à importância de um método mais investigativo por parte das consultorias. Talvez isso se deva 

ao entendimento da ONG de que a questão da aprendizagem deve estar presente sempre nos 

trabalhos e atividades desenvolvidas. A organização tem a preocupação institucional de 

estimular a aprendizagem, mesmo que ainda não tenha conseguido que isso se materializasse 

plenamente. 
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4.5  Aprendizado dos integrantes das ONGs na relação 
com os consultores 

Os entrevistados relataram os aprendizados que eles consideram que tiveram durante a 

relação de consultoria. É importante ressaltar que, nesta análise do material empírico obtido 

nas entrevistas com os integrantes das organizações, o que se entende por aprendizado é o que 

é relatado por eles com base em suas experiências pessoais, ou seja, o que eles disseram que 

aprenderam. Não podemos ter certeza dos aprendizados que se transformaram em ação, 

apenas os que foram relatados. Não sabemos também se a aprendizagem será duradoura ou 

não, ou se vai ser alterada ao longo do tempo. 

Desse modo, várias experiências vivenciadas pelos membros das ONGs, durante e 

após o processo de consultoria, que resultaram em aprendizado, foram identificadas na 

pesquisa. Os aprendizados que tinham semelhanças entre si, foram agrupados, e, para facilitar 

a análise e o entendimento, optou-se por transformá-los nos tópicos subseqüentes. 

 

 

4.5.1  Aprendizado em relação à prática de contratação de 
consultoria 

Neste tópico três aspectos foram destacados como aprendizado dos entrevistados e 

considerados nesta dissertação como o que aprenderam em relação à prática de contratação de 

consultoria, ou seja, aprendizados referentes a critérios para contratação de consultores. O 

primeiro ponto é o conhecimento do consultor sobre o terceiro setor, depois segue a 

importância da experiência do consultor e a relação entre custo e benefício para a contratação 

de consultoria. 

Segundo a entrevistada 3-A: 

[a percepção dela sobre consultores] São duas e são antagônicas. Uma de 
uma pessoa que é muito capaz e tem um conhecimento específico em 
determinada área. E outra é uma pessoa que às vezes quer propor coisas que 
não está de acordo com a realidade da organização (...) como escolher a 
pessoa certa, esse pra mim é o grande desafio. (...) Há uma certa apreensão e 
medo quando penso em ter que contratar um consultor. Onde que eu vou 
achar a pessoa que tem o conhecimento que eu preciso? Porque pra mim 
consultoria é transmissão de conhecimento ou (...) de processos de 
conhecimentos. (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 
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 Adiante, então, descrevem-se os quatro aspectos identificados como aprendizado dos 

integrantes das organizações em relação à prática de contratação de consultoria. 

a) Conhecimento do consultor sobre o terceiro setor 

O conhecimento do consultor sobre o terceiro setor foi um ponto bastante citado pelos 

entrevistados. De forma geral, as organizações pesquisadas já contratam consultores que 

tenham conhecimento sobre o terceiro setor, por ser considerado importante o entendimento 

sobre a realidade das organizações sem fins lucrativos e a experiência com esse tipo de 

instituição, conforme afirmam os entrevistados 2-C e 3-B: 

(...) geralmente a gente procura pessoas que tenham o conhecimento do 
Terceiro Setor (...) Então precisamos de consultores que realmente consigam 
entender a realidade do Terceiro Setor da sociedade civil brasileira (...). 
(Entrevistado 2-C, entrevista, 14/09/07) 

(...) os consultores que nós tivemos contato até agora, são consultores que já 
tinham experiência de trabalho com organizações não governamentais. 
(Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

Para membros das três organizações pesquisadas, a partir das reflexões de experiências 

negativas ocorridas com consultorias organizacionais, eles aprenderam que o conhecimento 

do consultor sobre o terceiro setor é essencial, já que este setor possui características 

peculiares e visão de mundo diferenciadas do mercado e do Estado. 

O consultor era da área governamental, na verdade da área legislativa. Tinha 
tido um ou outro trabalho pontual com o terceiro setor, mas essencialmente 
era um funcionário público. (...) Então caiu num questionamento 
desenfreado no meio do terceiro setor (...). (Entrevistada 1-C, entrevista, 
14/09/07) 

(...) [o consultor com visão mais empresarial] às vezes traz uma lógica que é 
realmente a lógica que a gente não quer, porque a lógica mais comum desse 
setor contábil e financeiro é às vezes esconder coisa do Governo, porque 
você tem que salvar lucro pra iniciativa privada. E a gente quer exatamente o 
contrário, tudo tem que ser transparente. A gente já teve que fazer 
capacitação de consultores pra esclarecer que tipo de informação a gente 
quer nisso aí: você não está trabalhando com iniciativa privada que isso é um 
processo, um padrão não, você tá trabalhando com organizações que são 
públicas, recebem recursos públicos e tem que prestar conta de cada centavo 
da forma mais transparente possível. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07)  

Haveria, haveria [problema se o consultor tivesse uma visão muito 
empresarial], porque a gente não está preocupado apenas na liberação do 
crédito, a gente tá preocupado com desenvolvimento da comunidade. Uma 
pessoa que vem com uma mentalidade de empresa privada, ela solta. É só 
liberar, liberar, liberar crédito... A gente quer liberar crédito, mas liberar um 
crédito com qualidade, um crédito que vai dar desenvolvimento a uma 
família, aquela comunidade. Então uma pessoa que tem uma visão micro 
financeira e fosse fazer consultoria aqui, ela estranharia. Do mesmo jeito que 
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a gente estranharia também (...) a experiência seria negativa. (Entrevistada 1-
A, entrevista, 21/09/07) 

O conhecimento do terceiro setor é muito importante. Muito importante, 
porque além da necessidade da pessoa entender um pouco a lógica do 
terceiro setor, porque envolve vários fatores, às vezes é recurso, às vezes é 
pessoal habilitado que não tem disponibilidade, então o trabalho tem que ser 
mais econômico, você tem que estar sempre mais atento a alguns fatores que 
no setor privado, público você não tem. No terceiro setor você passa a ter 
principalmente pela falta de recursos. (Entrevistado 4-A, entrevista, 
09/11/07)  

Este conhecimento, no entanto, não se refere necessariamente ao “negócio” da ONG, 

mas sobre a realidade do terceiro setor, suas práticas. Por suas peculiaridades próprias, mesmo 

que o consultor conheça sobre o terceiro setor, o que é essencial, não garante que ele entenda 

sobre aquela determinada ONG. Por conta da diversidade de organizações não-

governamentais torna-se difícil para as consultorias se especializarem no objeto de interesse 

de cada ONG. 

A outra coisa importante é a questão da experiência que tenha com o setor. 
Essa é a maior dificuldade que a gente tem hoje, porque experiência com o 
setor de ongs, não digo que tem que entender o que faz uma ong, mas esse 
setor tem peculiaridades ainda não reconhecidas pelo mercado. Então nós 
nem somos uma empresa privada que dá lucros e que, portanto, não deve 
muita satisfação quando não tem acionista, mas também não sou governo, 
que tem que fazer leilão, licitação, não. Mas eu tenho as regras internas, 
fazer três cotações, várias pessoas internas tem que assinar...Então tem uma 
regra nossa, porque em tese somos uma empresa privada, não 
governamental, mas como trabalhamos com recursos doados tudo isso é 
muito monitorado. Então conhecer essas peculiaridades do setor é muito 
importante. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

A questão da linguagem foi bastante enfatizada. As palavras utilizadas pelas ONGs 

também são diferenciadas do vocábulo próprio do mercado. Assim, apesar do terceiro setor 

estar incorporando a linguagem do mercado, estas palavras ainda não são bem vistas pelas 

ONGs. Para as Organizações A e B, segundo um membro de cada uma delas, os processos de 

consultoria realizados com consultores que utilizam essa linguagem durante o trabalho, têm 

sido experiências negativas. As entrevistadas enfatizam claramente esse aspecto:  

Uma segunda experiência negativa é quando a consultoria não entende nada 
sobre o terceiro setor. Então ela fica fazendo perguntas esquizofrênicas que 
não tem nada a ver com o dia a dia da gente e acaba que a comunicação sai 
partida, é uma questão de linguagem mesmo, a gente tem uma forma de 
linguagem, ela tem outra, então não entende, a compreensão não acontece. 
(Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

(...) esse setor é diferente, ele não é igual aos outros. Então, tem palavras que 
não são aceitas nesse setor. É um setor formado por sociólogo, antropólogos, 
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pessoas que determinadas palavras impactam (...) Então palavras que 
lembrem o capitalismo são totalmente palavrão. Então o cara chega usando 
uma palavreado muito de “retorno”, “resultado”, “maximização”...todas 
essas palavras utilizadas são muito mal vistas por uma equipe. Então o 
consultor precisa conhecer o setor para que ele use vocabulário adequado, 
senão o processo fica impactado. Você fica prestando atenção nas palavras 
que ele está usando e não presta atenção no que precisa fazer. (Entrevistada 
1-B, entrevista, 14/04/07) 

Eu contratei uma vez uma consultoria (...) E esse consultor usou palavras 
como “maximizar”, palavras como “obter resultado”, como “satisfazer o 
cliente”. “Cliente” é outra palavra que é um palavrão nas ongs. (...) quando 
acabou, as críticas foram muito forte ao palavreado (...) O aprendizado é que 
não vamos contratar mais. Então agora quando eu vou contratar eu presto 
mais atenção na forma como a pessoa fala, mesmo que ela jure por Deus que 
vai mudar, eu não contrato. A pessoa tem que estar usando o palavreado 
adequado, ter essa sensibilidade. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

No entanto, esse não é o entendimento de todos os entrevistados. Membros das três 

organizações pesquisadas reafirmam a importância do conhecimento do terceiro setor pelas 

consultorias, mas também acreditam que, em alguns casos, uma outra visão, seja do mercado 

ou do Estado, poderia ser útil. Depende, então, do tema ou da área da consultoria contratada. 

Depende do tema. (...) Porque claro que uma consultora que tem uma 
experiência dentro do terceiro setor ela vai ter uma fluidez maior com o tema 
dependendo do tipo de consultoria, então se ela precisar entrevistar a gente, 
transitar, ela vai ter passe livre, obviamente facilita. Por outro lado, às vezes 
é muito bom você ter um olhar que não seja dentro do terceiro setor, um 
olhar que você não esteja tão viciado nas questões do terceiro setor. 
(Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

De acordo com a entrevistada 3-A, é possível que as visões dos três setores possam 

conviver juntas em uma consultoria. Então, o conhecimento sobre o terceiro setor é 

importante, aspectos da visão empresarial e estatal podem ser úteis às organizações sem fins 

lucrativos, mas é preciso tomar cuidado para que essas últimas duas não sejam as únicas em 

foco, sempre é necessário esse entendimento das diferenças dos setores, pois a lógica que 

orienta os setores é diferente. 

(...) não quer dizer que as coisas do segundo mundo ou do mercado ou do 
Estado ou do Terceiro Setor não possam conviver juntos. É muito bom 
quando você traz do mundo empresarial, por exemplo, uma visão onde a 
estratégia é fundamental, o resultado é importante, a responsabilidade é 
importante. E as organizações do Terceiro Setor aprenderam muito dessas 
experiências e se transformaram inclusive, e tem essa preocupação hoje, a 
nossa organização tem. Então quando o consultor vem do mercado e traz 
elementos que são bons, eu acho que é importante a gente aprender dessa 
experiência. Mas não pode só trazer essa visão do mercado, onde você tem 
uma visão meramente capitalista das coisas, sem entender os processos, 
como eles se dão dentro da organização social, como a organização social se 
dá, como que você avalia a pobreza, o resultado e pobreza, e entender, 
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porque é uma lógica complexa, completamente diferente. (Entrevistada 3-A, 
01/11/07) 

Se de um lado o conhecimento sobre o terceiro setor possibilita que o consultor 

transite melhor dentro da organização e consiga entender a realidade da sociedade civil 

brasileira, por outro lado, uma visão empresarial ou governamental, pode trazer benefícios 

para a instituição. Os entrevistados destacam dois aspectos em que essas visões foram ou 

poderiam ser interessantes: na área de orçamento público e políticas públicas e na captação de 

recursos. 

(...) por exemplo, para a área de orçamento público e políticas públicas foi 
fundamental, porque a gente tinha uma visão de informações distintas do 
que, por exemplo, de uma pessoa que viesse só da sociedade civil. 
(Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

Não aconteceu comigo ainda [de vim um consultor com uma visão muito 
empresarial]. (...) Aqui não aconteceu com os consultores que a gente tem. 
Mas seria interessante também, né? A gente precisa também de recursos (...) 
Mas a gente tem que pensar nessa possibilidade de ter pessoas no nível da 
área privada para trabalhar esse tipo de coisas. (Entrevistado 2-C, entrevista, 
14/09/07) 

Então, apesar do aprendizado com as consultorias de que é importante esse 

conhecimento, isso não é um critério. A entrevistada 2-A afirma que é um pré-requisito básico 

para a contratação das consultorias. No entanto, não é um conhecimento sobre o terceiro setor 

de forma muito rígida. Isto é, o critério seria ter “um certo conhecimento sobre o terceiro 

setor”, ou “uma consultoria que tenha prestado serviço para uma organização do terceiro 

setor”, ou “tenham tido acesso à realidade do terceiro setor”. Por fim, o importante é “ter tido 

de alguma forma acesso a organizações do terceiro setor” (Entrevistado 2-A, entrevista, 

12/04/07). 

b) Experiência do consultor 

Ainda quanto à prática de contratação de consultoria, os membros das ONGs têm 

aprendido a importância da experiência do consultor para o bom resultado do serviço. Isso 

tem sido um critério para a contratação, segundo a entrevistada 1-A: (...) eu creio que ele 

[consultor] tenha sido escolhido, porque ele já tem uma bagagem muito boa (...) é uma 

experiência muito, muito, muito boa. Aí eu creio que um dos critérios foi esse (Entrevistada 

1-A, entrevista, 21/09/07). 

Para garantir que a experiência dele seja adequada às necessidades da ONG, os 

entrevistados relatam que uma boa prática é a indicação do consultor por outras pessoas ou 
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organizações do terceiro setor que já tiveram experiência com aquele determinado consultor, 

conforme afirmam integrantes das três organizações: 

Então você contrata muitas vezes por indicação, ou outras agências, ou as 
pessoas conhecem (...) Então vale muito experiências prévias, de uma 
experiência muito bem-sucedida, uma publicação que foi realizada que a 
gente teve acesso e gostou, indicação através de conversas com outras 
pessoas que já fizeram consultoria com aquela pessoa. (Entrevistada 1-C, 
entrevista, 14/09/07) 

Sempre a gente busca, não que seja um pré-requisito, empresas de 
consultoria que tenham prestado serviço para outras organizações e que a 
gente ligue e pergunte: e ai? Como é que foi a experiência? A gente sempre 
liga para as empresas para saber a experiência ou mesmo saber da 
consultoria, o currículo da consultoria, para saber em que áreas é a 
experiência dela pra ver se vai mais ou menos para onde a gente quer ir. 
(Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

A experiência de um membro da ONG A também a fez refletir que às vezes não basta 

que o consultor tenha um “bom nome” no mercado, pois pode ser um fracasso para aquela 

organização. Através de experiência negativa nesse sentido, a entrevistada afirma que a 

experiência do consultor pode ser testada a partir de uma oportunidade que lhe é dada. 

E os [aspectos] negativos [de uma consultoria], é muito mais a coisa que 
você tem de uma pessoa que faz consultoria que tem mais nome do que 
conteúdo. Eu já tive experiência dessas. Um “nomão”, sucesso absoluto, mas 
que no fundo é muito mais a propaganda do que necessariamente o 
conteúdo. Então às vezes você tem consultor que não é tão famoso assim, e 
você dá uma oportunidade de fazer até uma primeira consultoria e você tem 
um bom produto. E às vezes você pega uma pessoa vazia que inventou o 
método tal, mas que na verdade é inconsistente. (Entrevistada 1-C, 
entrevista, 14/09/07) 

Desse modo, a experiência de integrantes de ONGs com os serviços de consultoria os 

têm feito refletir que a prática de solicitar referência de consultores com experiência para 

outras ONGs têm sido útil. Isso, então, tem se tornado um critério na contratação de 

consultores organizacionais. 

c) Custo-benefício 

Outro aprendizado destacado pelos entrevistados é que o custo não é o aspecto mais 

importante na contratação da consultoria, sempre é avaliado o custo-benefício. Os membros 

das ONGs aprenderam que na relação de consultoria nem sempre a consultoria de menor 

valor tem sido a melhor para a organização. 

Outra coisa importante é...o preço é importante. A gente procura sempre ter 
o menor preço possível, mas sempre analisando o custo-benefício. 
(Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 
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(...) a gente avalia todos esses critérios que eu estou colocando mais o custo, 
que é um critério importante, né? O custo equilibrado dentro de uma relação 
de custo-benefício bom para organização. (Entrevistada 3-A, entrevista, 
01/11/07) 

Então, os critérios de experiência do consultor e seu conhecimento sobre o terceiro 

setor, conforme visto nos tópicos anteriores, têm sido determinantes, em detrimento do preço 

cobrado. Não que esse aspecto não seja levado em consideração. Para as ONGs pesquisadas o 

custo ainda continua sendo um critério importante, mas não se destaca frente aos outros 

aspectos. 

 

 

4.5.2  Aprendizado em relação ao processo de consultoria 

Da pesquisa realizada também se identificou aprendizados dos integrantes das ONGs 

que foram considerados como sendo em relação ao processo de consultoria. Isto é, o que os 

membros das organizações têm aprendido na relação com os consultores organizacionais que 

se referem a aspectos importantes que precisam ser considerados durante a relação com o 

consultor para que a consultoria atinja o fim esperado de forma eficiente. 

Duas questões se sobressaíram quanto ao aprendizado em relação ao processo de 

consultoria: a importância da definição de papéis do consultor e do cliente (integrantes das 

ONGs) antes do início de fato dos trabalhos de consultoria e a importância da delimitação da 

consultoria para que fique claro qual o seu foco. 

a) Importância da definição de papéis 

Percebeu-se que os trabalhos de consultoria realizados nas ONGs tiveram um método 

de trabalho semelhante, no sentido do consultor e do cliente desenvolverem em conjunto as 

atividades, através de reuniões entre o consultor e uma pessoa da equipe da ONG ou entre o 

consultor e um grande grupo, bem como através de facilitações de processo. O plano de 

trabalho da atividade de consultoria e o desenvolvimento dessas atividades são, então, 

construídos em conjunto com o consultor e o cliente. Para que gere os resultados esperados, as 

pessoas entrevistadas afirmaram que esse entendimento do papel de cada um no processo é 

essencial, conforme afirmam membros das ONGs A e B: 

(...) a minha relação com os consultores, geralmente eu sei: olha a minha 
expectativa é essa, essa e essa, eu vou contribuir dessa forma, e eu espero 



107 

que você faça dessa forma... então a gente tenta um pouco conversar sobre o 
processo de realização do trabalho. (Entrevistada 2-B, 05/09/07) 

Quando [o consultor] veio, a gente já tinha mais ou menos definido qual 
seria o papel dele dentro do trabalho em campo. E o nosso papel já era o que 
a gente já vinha fazendo. (...) Os papéis já eram pré-definidos. A primeira 
importância [da definição de papéis] é a questão da organização, do 
planejamento. (Entrevistada 1-A, entrevista, 21/09/07) 

A entrevistada 2-A destaca que a definição de papéis é essencial também para que o 

resultado do trabalho seja o esperado pela organização e que o consultor não entre em alguma 

área ou tema que não seja o foco do serviço de consultoria contratado. 

Completamente [quando perguntada se havia definição de papéis]. Inclusive 
a gente tem muito medo disso, de uma consultoria entrar, dar um tipo de 
opinião que não deveria dar, ou entrar pra outro campo que não seria o 
campo específico que a gente quer, para desfocar a ação dela da atividade. 
(Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

Neste contexto, o consultor é mais um mediador e facilitador da construção do 

conhecimento pelos membros da ONG do que propriamente o responsável por fazer o 

trabalho. Dependendo para o quê a consultoria foi contratada, há um entendimento de que o 

consultor irá ajudar os integrantes das ONGs a construir uma solução para seu problema ou 

desenvolver uma determinada atividade, e não simplesmente o consultor chegar com uma 

solução pronta. O que o consultor deve fazer, então, é ter um bom método para facilitar todo 

esse processo de construção conjunta. 

(...) a gente deixa claro pro consultor que tudo que a gente não quer é a 
opinião dele. A gente deixa muito claro isso. A gente não quer a opinião do 
consultor, a gente quer que ele faça a gente pensar. Porque nesse mundo das 
ongs, ele é um mundo muito vasto, não é como você estar num banco e 
contratar uma consultoria que entenda de banco, ou você está no varejo e 
contratar uma consultoria que entenda de varejo, daqui que você vá contratar 
um consultor que entenda de ong, ele pode ter vários vieses. (...) Então, a 
coisa mais importante é que ele não traga a opinião dele, mas ele facilite o 
processo. A gente define isso com o consultor. (Entrevistada 1-B, entrevista, 
14/04/07) 

Então o papel do consultor é ter método para que tudo que a gente saiba 
venha pra ora e que resulte em uma coisa única que todo mundo construiu. 
(Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

No entanto, existem também momentos em que o consultor trabalha de forma isolada, 

quando escreve um relatório, por exemplo, e, mesmo nesse caso, acontece de depois passar 

por uma avaliação por parte dos integrantes das ONGs, que podem manter ou alterar o 

resultado final. O que não tem garantido, no entanto, que o resultado da consultoria seja o 

esperado pela ONG. 
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O entendimento do papel do consultor no processo de consultoria, portanto, é um 

aprendizado fruto dos trabalhos já desenvolvidos com consultores que se mostraram 

ineficazes quando não havia essa clareza. Na percepção dos membros das ONGs, precisa ficar 

claro, desde o início, qual o papel das partes durante a consultoria e que, indiretamente, 

influencia o pós consultoria. Para os entrevistados, o trabalho tem que ser desenvolvido por 

eles. O consultor não é entendido como “o” responsável pelo resultado final, mas como um 

facilitador, apesar de não tirar do consultor sua responsabilidade no processo. 

Você tem que ou quem vai contratar tem que deixar claro: a gente pode fazer 
isso, é por aqui que se trabalha ou não... Ou o próprio consultor dá liberdade: 
olha vocês podem criticar, chamar atenção quando vocês acharem que 
alguma coisa deve ser modificada. (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

(...) ela [a consultora] tem que ter claro o papel dela naquele momento na 
filial. Então isso a gente consegue amenizar ou então não acontecer nem um 
tipo de conflito. A organização mesmo, a agilidade o tempo que se ganha 
com isso. (Entrevistado 4-A, entrevista, 09/1107) 

(...) isso tem que ser muito claro e tem ficado muito claro [definição de 
papéis] antes de começar qualquer trabalho. Fundamental, porque ela define 
os limites e as obrigações de cada participante desse processo. Se a 
organização vai requerer do consultor algo além do que foi definido, não está 
correto. E se o consultor der muito menos do que aquilo que também está 
definido no papel dele na consultoria, a organização perde muito também. 
Então definir papéis, definir limites, isso facilita a relação entre consultoria e 
empresa. (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

A importância da definição de papéis está relacionada com o tópico a seguir que se 

refere ao aprendizado dos integrantes das ONGs de que a delimitação da consultoria também 

precisa ser bem definida, já que para que um trabalho tenha suas bases claramente 

especificadas, os papéis do consultor e do cliente precisam estar bem definidos. 

b) Importância da delimitação da consultoria 

Os membros das ONGs relatam que aprenderam que o trabalho de consultoria precisa 

estar bem delimitado, identificado, focado. Isto é, precisa ficar claro quais são as expectativas 

em relação ao trabalho da consultoria, que tipo de produto se quer, de que forma o trabalho 

será realizado e quais as condições. Caso contrário será mais um problema para a ONG e não 

uma solução. 

Eu acho um bom trabalho de consultoria, ele tem que ser bem identificado, 
pra mim é um aprendizado concreto. Quanto mais você tem clareza na 
identificação: por que você quer aquele consultor, que tipo de trabalho você 
quer que ele faça, o resultado que você está esperando. Pra mim, toda vez 
que eu conseguir deixar isso muito claro na forma inclusive de fazer e de 
conduzir, deixar muito claro para o consultor a forma como eu gosto de 
trabalhar, como eu gostaria que aquele trabalho fosse construído, eu acho 



109 

que o produto sempre é de melhor qualidade. (Entrevistada 2-B, entrevista, 
05/09/07) 

(...) nem sempre uma consultoria é a solução de um problema, ela pode ser 
adição de mais problemas, se a consultoria não for a consultoria focada, 
direcionada na necessidade da organização. Eu não vejo consultoria como 
uma alternativa para reduzir custos da organização. A consultoria pra mim é 
uma alternativa de trazer mais conhecimento ou conhecimento mais sênior 
para dentro da organização (...) Então, se eu não puder selecionar essa 
consultoria prévia, estabelecer as bases de trabalho com eles, direcionar 
exatamente para o que eu quero, muito certamente eu não vou alcançar o 
resultado que eu espero. (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Relacionado à delimitação do foco da consultoria está também o aprendizado 

ressaltado quanto à necessidade de avaliação de riscos. Isto é, analisar todos os riscos que 

possam estar envolvidos no processo de consultoria. Um membro da ONG A relata que isso 

foi um aprendizado, fruto de reflexão de uma experiência negativa vivenciada com uma 

consultoria. 

Da [experiência] negativa que a gente teve, que foi na área de TI (...) foi 
difícil mesmo pra gente (...) Então assim, uma aprendizagem: avaliar riscos, 
todos os riscos possíveis eles darem, e assinem em preto e branco antes de 
começar o trabalho. (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

A definição de papéis e a delimitação do foco da consultoria permitem, ainda, que seja 

possível fazer um melhor acompanhamento das atividades do consultor e da condução do 

processo. Assim, os membros das ONGs também afirmam que outro aprendizado em relação 

ao processo de consultoria é quanto à própria condução da consultoria. Desse modo, um 

membro da ONG B relata que um aprendizado fruto da experiência com consultorias é a 

necessidade de definir um processo adequado para o andamento da consultoria. 

Então o entrevistado 1-B relata que a partir de experiências negativas com consultorias 

organizacionais, aprendeu sobre o processo de consultoria, ou seja, como realizar um processo 

de consultoria que dê os resultados esperados. Isso porque, no seu entendimento, contratar 

consultoria organizacional é um grande risco, pois envolve várias pessoas da organização, e se 

o consultor não conseguir fazer um trabalho adequado, que agregue todas as pessoas, todo o 

processo fica impactado, podendo, inclusive, ser um fracasso. Assim, a partir da experiência 

negativa, desenvolveu um novo processo para conduzir atividades de consultoria na 

organização, conforme transcrito a seguir: 

Então, o que a gente faz agora? A gente define um comitê de condução de 
um determinado tipo de definição estratégica ou de um determinado plano, o 
qual o consultor faz parte, pra que a equipe entenda que o que está ali a gente 
está de acordo. Dentro dessa equipe tem gente não só da gerência, mas da 
equipe também participando, e aí quando o consultor vai conduzir todo o 



110 

processo ele pode voltar para esse grupo e pegar feedbacks, e a gente dizer: 
“olha, aquilo que você falou não estava adequado, não foi na hora”. E a 
gente vai fazendo reuniões, começa, tem uma reunião, passa a manhã se tiver 
problema na primeira parte a gente vai um intervalo e outra reunião. Sempre 
avaliação, ou começo, ou no intervalo, ou no final de dia, avaliação, 
avaliação, avaliação...pra que no final seja um resultado bom. (Entrevistada 
1-B, entrevista, 14/04/07) 

 

 

4.5.3  Aprendizados que proporcionaram mudança de 
pensamento ou de postura 

A partir do relacionamento com os consultores, os membros das ONGs relatam 

aprendizados que proporcionaram mudanças de pensamento ou de postura. As principais 

mudanças descritas são em relação a um tema específico, em relação à percepção da 

“realidade” e em relação à forma de trabalhar e à própria mudança. 

a) Aprendizados que proporcionaram mudança de pensamento ou postura em relação 

a um tema específico 

A primeira expectativa dos membros das ONGs quanto aos serviços de consultoria é 

em relação a um tema específico ou produto a ser desenvolvido, ou seja, há uma expectativa 

sobre o resultado final da consultoria, serviço para o qual a consultoria foi contratada que, 

geralmente, é apresentado na forma de um produto, seja um relatório, uma capacitação, um 

sistema a ser implementado. Junto com essa expectativa de resultado, entretanto, os membros 

das organizações afirmam que há uma expectativa de aprendizado. No caso, o aprendizado 

seria relacionado com aquela área/tema específico para o qual a consultoria foi contratada na 

forma de aprofundamento do assunto ou aprendendo a expertise do consultor naquele assunto, 

confirme afirmam os entrevistados: 

Tem uma expectativa obviamente do desenvolvimento de um produto pra 
determinada área que você está necessitando, seja uma aplicação, um 
relatório, até um jogo, um produto de mídia. Mas principalmente ter uma 
evolutiva em termos de aprendizagem, aprofundamento daquele tema. Então 
sempre se reserva um tempo para essa pessoa. (Entrevistada 1-C, entrevista, 
14/09/07) 

Normalmente nos produtos a gente espera uma sistematização do que foi 
feito, os produtos que possam ser apresentados como produtos da 
organização, mas que seja um aprendizado para a gente. (Entrevistado 2-C, 
entrevista, 14/09/07) 
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[a expectativa de aprendizado é] beber da experiência deles, do 
conhecimento que ele tem na área, da metodologia em alguns casos que ele 
vai utilizar (...). (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

Segundo um membro da organização A, não existiria consultoria se não fosse para ela 

e as demais pessoas envolvidas no processo aprenderem alguma coisa, além de ficar algo de 

concreto do trabalho de consultoria na instituição. Isso porque a organização A entende que 

no processo de consultoria sempre tem que ter alguma aprendizagem e não apenas a entrega 

de um produto desenvolvido pelo consultor sem a participação da equipe da instituição: 

A gente não entende consultor como aquela pessoa que vem entrega o 
produto e tchau, mas aquela pessoa que vem, entrega o produto e ensina as 
pessoas-chaves a fazerem o que se está pretendendo. Então como eu tive 
uma consultoria para planejamento financeiro, eles simplesmente não me 
entregaram o planejamento não, eu fiz junto com eles, porque eu ia ganhar 
aquela expertise. Quando a gente faz capacitação de agente de crédito a 
gente pega e trabalha os conteúdos posteriormente junto com os facilitadores 
internos para que esse conhecimento permaneça na organização. Consultoria 
jurídica a mesma coisa. A gente tenta, de alguma forma, aprender a expertise 
dentro da organização. Pra gente não existiria consultoria se não ficasse na 
organização alguma coisa de concreto desse processo de aprendizagem. 
(Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

O objetivo de aprender sobre um tema específico tem a finalidade também, na 

organização A, de que não se precise mais da consultoria a longo prazo. Assim, a expectativa 

de aprendizado é que a consultoria ajude a formar uma cultura de eficiência e aprendizagem 

dentro da organização, de modo que seu papel, a partir disso, passe a ser outro.  

(...) o desejo que a gente tem é que a consultoria nos ajude também a 
formatar ou formar uma cultura dentro da organização de eficiência, de 
aprendizagem daquele tema que nós estamos contratando, então que não 
necessitasse dessa consultoria durante mais 5 anos, mas que o processo da 
consultoria seja de aprendizagem do grupo, formação do grupo, construção 
de capacidades do grupo que está recebendo a consultoria. (...) a gente 
espera que o trabalho de consultoria seja capaz de formar pessoas dentro da 
[organização] pra que ela não precise mais de consultoria a longo prazo, e 
essa consultoria mude de posição e comece a assumir outra função de 
consultoria dentro da organização. (Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Apesar do entendimento de que o consultor não é contratado para elaborar um 

produto, entregar à ONG e sair da relação, não havendo um processo de aprendizagem, 

percebe-se que existem consultorias mais pontuais nas ONGs, de forma que esses processos 

de aprendizagem ficam comprometidos. 

Além do aprendizado de um tema específico na relação com os consultores, percebe-se 

que o relatado pelos entrevistados também se refere a aprendizados que proporcionaram 

mudança de pensamento ou de postura em relação aos temas específicos. Neste caso não são 
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apenas assuntos aprendidos, mas aspectos relacionados a algum tema ou área que a pessoa 

tenha mudado de pensamento ou postura a partir do relacionamento com a consultoria, como, 

por exemplo, na área de políticas públicas, a questão do gênero, questões referentes a 

processos de avaliação e sobre liderança. 

A entrevistada 1-C afirma que mudou de pensamento quanto à questão do orçamento 

público e da adversidade e, a partir desse novo entendimento, tem inserido esses temas nos 

projetos da ONG e instituições parceiras com as quais trabalha. Na questão do gênero, a 

entrevistada 1-B diz que aprofundou mais esse tema e agora seu entendimento mudou e 

expandiu. Quanto à liderança, a entrevistada 1-A relata ter mudado seu pensamento e agora 

tem passado a observar várias coisas de uma outra forma, o que tem modificado sua prática de 

trabalho. Já nos processos de avaliação de projetos e programas, a entrevistada 2-B afirma que 

houve uma mudança de pensamento, mas nada muito substancial. Talvez, mesmo sem a 

relação com o consultor, pudesse ter percebido, mas destaca que aprendeu aspectos novos e 

que tem contribuído para seu trabalho.  

Na área de políticas públicas, a questão do orçamento público, de hoje ter 
mudado a visão completamente, inserindo o orçamento público em todas as 
instituições. Essa questão da adversidade também, lidar melhor, saber que é 
um tema transversal também no programa, contatos, consultoria. 
(Entrevistada 1-C, entrevista, 14/09/07) 

A gente trabalhou com ela [uma consultoria] pra gente se conscientizar dos 
impactos que existem na questão de gênero e descobrimos muita coisa, 
apesar da gente já ter esse expert em gênero, já entender do tema, mas só de 
lidar com eles que só cuidam disso, nossa mente abriu mais em relação a 
esse ponto. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Ele [consultor] trouxe algumas coisas, na questão de liderança mesmo, de 
cobrar mesmo, de abrir meus olhos para, por exemplo, se um comitê baixa 
demais um crédito, um exemplo, de um grupo, o problema está em quem 
está fazendo o comitê ou em quem está no agente de crédito? E eu não tinha 
despertado pra isso. E ele me chamou a atenção (...) Então isso é um dos 
pontos que ele me chamou muita atenção. E hoje eu faço parte do comitê e 
hoje eu já faço as coisas com outros olhos. (Entrevistada 1-A, entrevista, 
21/09/07) 

É, eu acho que sim [mudança de pensamento e postura], principalmente nos 
processos de avaliação porque eles vão mais a fundo. Os processos de 
avaliação de programas, de projetos das nossas ações, eu acho que sempre 
aparecem elementos que acrescentam ao conhecimento que a gente tem. (...) 
Pra mim, até agora não foi nada muito assustador. Assim não teve nada 
assim: eita, eu nunca imaginaria aquilo. Não, eu poderia não saber, mas 
somou. (Entrevistada 2-B, entrevista, 05/09/07) 

Nota-se, assim, que algumas mudanças de pensamento sobre os assuntos citados acima 

estão relacionadas com um conhecimento que foi trazido de organizações privadas (a questão 
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da liderança e da cobrança, na organização A) ou públicas (a questão do orçamento público, 

na organização C). 

Apesar desse entendimento de que houve um aprendizado que proporcionou mudança 

de pensamento ou de postura, a partir da relação com os consultores, não significa que são 

mudanças bruscas que trouxeram impacto grande na forma de atuar das pessoas na 

organização, mas a relação com os consultores os fez refletir sobre temas novos ou aspectos 

referentes a esses temas, talvez interessantes para a organização. 

b) Aprendizados que possibilitaram mudança de pensamento ou de postura em relação 

à percepção da “realidade” 

A expectativa de aprendizado em relação a aprender a ter uma visão diferente da 

“realidade” ou uma visão diferente em relação à forma de analisar uma determinada situação, 

também foi relatada pelos integrantes das organizações. Segundo afirmação de um 

entrevistado: a expectativa de aprendizado é em relação às “observações que ele faz, do olhar 

que ele tem sobre aquela realidade que muitas vezes a gente não teria se não tivesse com a 

presença dele” (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07). Além disso, uma visão diferente e 

nova, que possibilite aprender aspectos que não eram questionados antes, conforme o 

entendimento da entrevistada 1-A, “a gente sempre espera aprender mais e descobrir coisas 

que a gente às vezes não perguntava (...) com a vinda [do consultor] a gente tava com muitas 

perguntas e questionamentos” (Entrevistado 1-A, entrevista, 21/09/07). 

Aprender a identificar dificuldades, acertos e possibilidades que não são percebidas 

sem a ajuda da consultoria também foi destacado pelos entrevistados. 

(...) a minha expectativa é um pouco ter clareza na identificação dos 
problemas como produto final. Eu quero ter então clareza na identificação 
dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, mas 
também ter clareza sobre os nossos acertos. (...) então a minha expectativa é 
isso: que o consultor nos ajude a identificar exatamente os caminhos que 
deram certo, as possibilidades de que isso continue sendo uma aposta, mas 
também identificar as dificuldades desse processo, de que forma, pensando a 
organização, nos ajudando a olhar para a organização.(...) então que ele nos 
ajude um pouco a enxergar essas possibilidades. (Entrevistada 2-B, 
entrevista, 05/09/07) 

Assim, a partir dessas expectativas, os membros das ONGs descrevem aprendizados 

que os possibilitaram mudar alguns pensamentos e posturas em relação à percepção da 

“realidade” a partir do relacionamento com o consultor. 

O que se percebe no relato dos entrevistados das três organizações é que os 

consultores têm trazido, conforme já visto em seção anterior, visões diferentes e, às vezes, 
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mais amplas sobre determinadas áreas ou situações. Com isso, os consultores têm propiciado 

que os integrantes das ONGs reflitam sobre questões novas ou diferentes que os fazem mudar 

de pensamento ou de postura. Neste caso, mudança de pensamento ou de postura referente a 

uma “realidade” que até então era considerado de uma forma e, a partir da relação, pôde-se 

perceber outros aspectos.  

A partir disso, os membros das ONGs relatam que aprenderam a tentar ser mais 

realista e não idealista, perceber que a realidade é mais complexa do que imaginavam, 

vislumbrar novas necessidades e levantar para novas possibilidades. Como o lado ideológico 

nas ONGs é muito forte, isso às vezes prejudica o senso de “realidade”, tornando muitas 

propostas e ações inviáveis. 

Na organização C, a mudança de pensamento ou de postura em relação à realidade se 

refere a um aspecto mais amplo da realidade brasileira. Ou seja, a relação possibilitou um 

aprendizado do entrevistado 2-C na forma de perceber a situação do país, entender algumas 

características próprias do Brasil, que estão diretamente relacionadas com os projetos 

desenvolvidos na ONG. Isso o fez tentar ser mais realista no planejamento dos projetos, na 

análise da sua viabilidade e alcance real. 

Esses consultores que conhecem a realidade (essa pessoa de incidência 
política vem também do setor do governo) dão pra gente uma idéia muito 
mais clara do que a gente pode fazer. Então é um critério de realidade. Um 
critério da situação burocrática, da situação financeira do país, que mostra 
como realmente pode ser feito um trabalho de incidência política nossa. 
Realista e não idealista, que a gente muitas vezes voa com idéias do que se 
quer fazer. (Entrevistado 2-C, entrevista, 14/09/07) 

Na ONG B, que já tem uma prática e uma disponibilidade de recursos para contratar 

consultorias, foi considerado que começa a haver uma diferença entre aquelas pessoas que 

trabalham com consultoria daquelas que não trabalham. Segundo a entrevistada, as pessoas 

que costumam trabalhar conjuntamente com os consultores, têm uma visão de mais longo 

prazo, conseguem vislumbrar melhor novos aspectos, novas frentes de trabalho e necessidades 

não percebidas pelos que não trabalham com consultorias, ou seja, têm uma visão mais 

ampliada de uma situação, já que está em contato com pessoas que apresentam outras 

possibilidades de pensar. 

Segundo dois entrevistados da organização B, nesse caso, a mudança de pensamento 

ou de postura se refere à realidade dos projetos. Isto é, a reflexão com o consultor os fez 

perceber aspectos do projeto, da comunidade envolvida, que não estavam sendo percebidas. 

Para o entrevistado 3-B, a realidade do projeto que estava trabalhando era mais complexa do 
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que ele tinha imaginado. A partir desse entendimento, foi possível vislumbrar novas frentes de 

trabalho e necessidades dos projetos. 

(...) o consultor foi despertando a gente para aquelas lógicas do projeto que 
não acontecem, que estão escritas no projeto e quando a gente vai conversar 
com as famílias, a gente vê que de fato a realidade é bem mais complexa do 
que aparece no projeto. (Entrevistado 3-B, entrevista, 19/09/07) 

A gente percebe claramente que começa a haver uma diferença entre aquele 
que trabalha com consultoria e aquele que não trabalha. (...) Aqueles que 
usam mais consultoria têm uma visão de mais longo prazo, têm uma visão 
mais técnica sobre a coisa, conseguem vislumbrar novas frentes de trabalho 
e necessidades. (Entrevistada 1-B, entrevista, 14/04/07) 

Já na organização A, a questão da “realidade” foi citada como sendo referente à 

realidade do próprio ambiente organizacional. Assim, a partir do relacionamento com o 

consultor, pôde-se perceber uma situação – que poderia ser de fraude – dentro da ONG. 

A gente teve uma consultoria de diagnóstico que ela realizou um trabalho e 
ela nos indicou uma oportunidade de fraude que a gente não tinha percebido. 
(...) E o consultor chega com um outro olhar, mais crítico, mais perceptivo, 
mais investigativo e isso levanta sinais: olha tem gente com isso, tem gente 
com aquilo... Então isso é bom, por isso que eu acho que a consultoria é 
muito importante, porque ela traz novas cabeças, novas olhares para a 
organização e isso nos desperta para essa possibilidade de risco. 
(Entrevistada 3-A, entrevista, 01/11/07) 

Assim, nestas ONGs, de acordo com os entrevistados, ocorreu uma mudança nos seus 

pensamento e posturas em relação a algumas percepções que tinham da “realidade”, seja a 

realidade referente ao contexto do país, de um modo mais abrangente, seja de uma 

determinada comunidade ou contexto de um projeto, ou até mesmo referente à realidade do 

próprio ambiente interno da organização. 

c) Aprendizados que levaram à mudança de pensamento ou de postura em relação à 

mudança e à forma de trabalhar 

Segundo os entrevistados, a mudança de pensamento e postura também se refere à 

mudança quanto à forma de trabalhar e à própria mudança. Aprenderam na relação com o 

consultor organizacional que mudar é essencial, sempre é possível fazer as atividades de uma 

forma melhor. Então, é preciso estar sempre refletindo sobre o que se está fazendo, se existe 

uma forma melhor de se fazer, se os processos estabelecidos podem ser modificados, 

considerando que nada é um paradigma. 

Desse modo, de acordo com a entrevistada 2-A, a relação com a consultoria tem sido 

uma oportunidade de refletir sobre as práticas da organização, sobre os processos que existem 

e se podem ser aperfeiçoados ou modificados de forma a atender os objetivos da ONG. Isso 
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não quer dizer que as melhores práticas são aquelas trazidas pelos consultores. A relação com 

o consultor, a construção conjunta do trabalho, é que tem feito os integrantes refletirem sobre 

o que pode ser feito melhor, que, de acordo com a entrevistada 2-A, pode até ser aquilo que a 

organização já vem fazendo. O importante, e que tem sido aprendido na relação com os 

consultores, é considerar que a mudança é positiva e pode trazer benefícios para a 

organização. Assim, as pessoas estão constantemente mudando, bem como as organizações, 

inclusive sem fins lucrativos. 

Eu acho que sempre existe uma forma melhor de se fazer as coisas de como 
você faz atualmente. O que você faz atualmente é a melhor forma que você 
encontrou, mas não que seja a única. Então todo o processo de consultoria 
pra mim tem sido uma oportunidade de refletir sobre o que eu estou fazendo 
para ver se isso é coerente com os objetivos organizacionais, com as práticas 
que a gente está tentando implementar novas e coisa e tal. Acho que a 
reflexão ocorre desse jeito, junto com a consultoria tentar encontrar as 
melhores práticas, que podem ser até as minhas “isso o que você faz é muito 
bom”, mas eu não me acomodo nisso, que isso é muito bom, eu sempre acho 
que pode ser feito melhor”. (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

Nos processos de consultoria a maior aprendizagem pra mim que fica é que 
mudar não faz mal. Ao contrário, faz muito bem. Todo esse processo de 
consultoria que a gente tem passado tem mostrado pra gente que a gente 
sempre pode fazer melhor e que a mudança não é uma coisa que se possa 
parar dentro da organização. Então, eu acho que é isso que a gente tem 
aprendido que é mais importante pra mim e pra organização. A organização 
não pode parar de mudar, ela é constantemente mutável, ela está mudando, 
as pessoas estão mudando e essa aprendizagem de que nada é paradigma isso 
é que é o mais importante. (Entrevistada 2-A, entrevista, 12/04/07) 

O entrevistado 4-A descreve aspectos específicos na sua forma de trabalhar que foram 

modificados a partir da relação com os consultores, como, por exemplo, alguns procedimentos 

e normas da organização e formulários utilizados. Ele afirma que o consultor “percebe algo, 

visualiza algo, seja num formulário...que a gente não tinha percebido (...) mais percepção de 

outras áreas (...)” (Entrevistado 4-A, entrevista, 09/11/07). 

Também sobre a forma da organização trabalhar, a entrevistada 3-A confirma que o 

que aprendeu na relação com a consultoria é que é necessário sempre repensar seus processos, 

que é importante a mudança e estar sempre revendo sua forma de trabalhar.  

O que eu aprendi nessa consultoria? É que é preciso revisar processo, nem 
sempre os processos estabelecidos são os processos corretos. Então a gente 
tem que suspeitar muitas vezes a partir de resultados, que processos nós 
estamos implementando ou mantendo. Se a metodologia que a organização 
utiliza está sendo cumprida (...) Até porque se a gente está num ambiente 
muito de mudanças muito constantes, é impossível uma coisa durar por 
muito tempo sem você fazer uma mudança. (Entrevistada 3-A, entrevista, 
01/11/07) 
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O aprendizado que gerou mudança de postura em relação à forma de trabalhar, ainda, 

pode ser entendido como o aprendizado com relação à forma de conduzir reuniões, por 

exemplo, e habilidades que os consultores têm para facilitação. 

Eu tenho muito aprendizado na forma, por exemplo, de fazer monitoramento 
de parceiros, a partir de insights, de troca com a auditoria, por exemplo. A 
gente teve muito aprendizado na forma de conduzir nossas próprias reuniões 
internas, aprendendo os truques, os métodos, algumas coisinhas que os 
facilitadores fazem pra ganhar tempo. (Entrevistada 1-B, entrevista, 
04/04/07) 

O que se percebe, ainda, é que a visão externa, imparcial e crítica do consultor, citada 

anteriormente, e sua habilidade de ser investigativo e aberto para discutir o trabalho em 

conjunto com o cliente está relacionado com os aprendizados dos integrantes das ONGs. É 

com essa postura dos consultores na relação que os integrantes refletem a partir de suas 

experiências e abrem a possibilidade para mudança de pensamento e postura. 
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5   Discussão dos resultados 

Esta dissertação teve como objetivo geral compreender como ocorre a aprendizagem 

de nove integrantes em três ONGs de Recife/PE e o que aprendem, na relação com os 

consultores organizacionais. Com o intuito de responder aos seus objetivos, nesta seção 

apresenta-se a discussão dos resultados do estudo, traçando um paralelo com o referencial 

teórico utilizado no trabalho.  

a) Quanto ao contexto organizacional das ONGs: 

As três organizações pesquisadas são organizações não-governamentais, que possuem 

as características comumente atribuídas ao terceiro setor, ou seja, são organizadas, separadas 

do governo, não fazem distribuição de lucros, são autogovernáveis e possuem algum grau de 

participação voluntária – mesmo que no conselho diretor (SALOMON; ANHEIR, 1997 apud 

RODRIGUES, 1998), como também podem ser identificadas como ONGs por não se 

confundirem com entidades comunitárias e de auto-ajuda, com centros de pesquisa, fundações 

e entidades filantrópicas de corte tradicional (OLIVEIRA; HADDAD, 2001; TUDE; 

MAGALHÃES, 2007). 

Da pesquisa realizada percebe-se que as três organizações têm uma cultura que 

estimula a aprendizagem dos seus integrantes, segundo eles próprios, principalmente por meio 

de reuniões entre as equipes e intercâmbio com outras instituições. No entanto, em todas as 

três há aspectos que inibem a aprendizagem, como a definição de metas muito rígidas na 

organização A; a falta de flexibilidade de tempo para as pessoas estudarem e o “peso da 

máquina” administrativa na organização B e; a quantidade de trabalho para uma equipe 

pequena e falta de recurso para investimento em pessoal na organização C. 

Assim, percebe-se que algumas características do mercado podem ser encontradas 

nessas organizações (THOMPSON, 2005; DINIZ, 2000), como a necessidade de atingir metas 

e o “peso da máquina” administrativa. No entanto, conforme afirma Diniz (2000), em 

contrapartida, existe a preocupação nas ONGs de procurar fortalecer sua missão institucional. 

Cabe ressaltar que às vezes se percebe nos profissionais entrevistados uma concepção 

de que a aprendizagem ocorre em momentos específicos – aulas, avaliações de projetos – 

estando, com isso, dissociada do trabalho. O que vai de encontro ao entendimento da 

abordagem social da aprendizagem e a aprendizagem situada. No entanto, apesar dessa 
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concepção dos profissionais, ao longo das entrevistas, percebe-se que a aprendizagem está 

relacionada com suas práticas de trabalho e suas interações sociais. 

Entender o contexto organizacional e a cultura da organização é essencial para a 

compreensão da aprendizagem individual. Tanto que se percebe que existem aspectos nas três 

organizações que foram considerados como aspectos inibidores pelos entrevistados. Esse 

entendimento está de acordo com a aprendizagem situada, sendo central nesta abordagem a 

relação entre a aprendizagem e o contexto social. Essa visão sustenta que aprendizagem, 

pensamento e conhecimento são relações entre pessoas em atividade no, com, e surgindo do 

mundo social e culturalmente constituído (LAVE; WENGER, 1991). Assim como está de 

acordo com a compreensão de Jarvis (1987), de que os indivíduos constroem suas próprias 

experiências dentro de um contexto social, permeado por valores culturais, circunstâncias 

econômicas e políticas. 

Billett (2004) também propõe uma concepção de ambiente de trabalho como 

ambientes de aprendizagem que são negociados e construídos pelos indivíduos, porém 

influenciados pelo que é permitido e regulamentado pela organização, bem como pelas 

normas culturais e práticas exercidas naquele contexto. 

b) Quanto aos aspectos motivadores das ONGs para contratação de consultorias: 

Pode-se fazer uma relação entre os principais problemas encontrados nas 

organizações, segundo os entrevistados, com os serviços de consultoria contratados. Na 

organização A, três problemas enfrentados, de acordo com os integrantes são: a dificuldade de 

pessoas qualificadas para o desenvolvimento das atividades da organização, a falta de 

recursos para investimento e entraves na metodologia de trabalho da organização. Na 

organização B, a principal dificuldade descrita foi a falta de qualificação das organizações 

parceiras na gestão de seus projetos, mais especificamente para elaboração de relatórios e 

prestação de contas.  Já na organização C, a principal dificuldade é a pouca quantidade de 

pessoas para o desenvolvimento das atividades da organização e diminuição de recursos para 

investimento em pessoal. 

Scornavacca Jr. e Becker (2000) e Alarcón (1999) confirmam os problemas 

encontrados nas ONGs, quando afirmam que ainda há uma falta de qualificação e 

familiaridade com as especificidades das organizações sem fins lucrativos por parte dos 

profissionais (SCORNAVACCA JR.; BECKER, 2000) e os reduzidos recursos disponíveis 

causam déficits nas suas capacidades técnico-profissionais (ALARCÓN, 1999), demandando, 

assim, a necessidade de contratar consultorias. 
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A falta de qualificação e de capacidades técnico-profissionais parece contraditória com 

o entendimento de que as próprias pessoas das organizações teriam condições, se não fosse o 

pouco tempo, para realizar o serviço que os consultores são contratados. O que ocorre, no 

caso destas três organizações, é que por serem ONGs internacionais (no caso das 

organizações B e C) e ligada a uma organização internacional (no caso da organização A), os 

profissionais são mais bem qualificados. Apesar de também terem problemas de recursos 

financeiros (mais nas organizações A e C), já possuem uma capacidade técnica maior do que 

outras ONGs menores e mais carentes. 

Além disso, no caso da organização A, a falta de pessoas qualificadas para o 

desenvolvimento das atividades da organização se refere a uma área específica da ONG, que é 

o trabalho que exige contato mais direto com a comunidade e, no caso da organização B, a 

falta de qualificação é das organizações parceiras, ou seja, ONGs menores e mais carentes. 

Por isso, o entendimento de Scornavacca Jr. e Becker (2000) e Alarcón (1999) se aplicam, em 

parte, às organizações pesquisadas nesta dissertação. 

Quanto às principais motivações para contratação de consultorias destaca-se o 

conhecimento especializado do consultor e a falta de tempo dos integrantes das ONGs para 

realização do trabalho. 

Analisando a consultoria que Schein (1990) denomina de modelo de compra de 

serviços especializados, percebe-se que os dois aspectos motivadores para contratação de 

consultoria pelos integrantes das ONGs têm relação com esse modelo. Neste tipo de 

consultoria o cliente define uma necessidade, algo que deseja saber ou alguma atividade que 

deseja realizar, e por a própria empresa não possuir tempo ou capacidade para tanto, contrata 

um consultor para satisfazer essa necessidade. 

O conhecimento especializado do consultor, ainda, foi considerado em relação a vários 

aspectos: em relação a suas habilidades – em termos de visão ampla, imparcial, crítica –, bem 

como em relação ao seu conhecimento técnico – especialidade em determinada área e em 

método. Neste caso pode ser mais variado ainda, tendo em vista que as especialidades dos 

consultores são tantas quanto são as formas de se classificar as atividades comumente 

desenvolvidas nas organizações (MOURA, 2005). 

Além disso, os integrantes das organizações consideram que, por conta desse 

conhecimento especializado do consultor, é preferível fazer o serviço por meio de uma 

consultoria a tentar fazer o serviço internamente, já que a contratação de consultoria é mais 

eficiente, o serviço é realizado mais rapidamente e com menor custo. Assim, eficiência, 

eficácia e efetividade têm sido valorizadas nas organizações pesquisadas, confirmando 



121 

estudos de vários autores que apresentam que, com a profissionalização, as ONGs vêm 

adotando o paradigma do mercado da competência, produtividade, eficiência, eficácia, 

pragmatismo, entre outros (CARVALHO, 2000; DINIZ, 2000; THOMPSON, 2005). 

O consultor, contudo, não é a única opção para o desempenho de algumas atividades, 

mas ele pode contribuir com seu conhecimento para suprir uma lacuna na organização, em um 

processo que está em andamento. Isso vai ao encontro do entendimento de Argyris (1970, p. 

15) sobre a atividade de intervenção na consultoria que considera como “entrar num sistema 

de relações em andamento, aproximar-se de pessoas, grupos ou objetos com o propósito de 

ajudá-los”. 

c) Quanto a como ocorrem os processos de consultoria nas ONGs: 

Pôde-se da pesquisa realizada identificar consultorias que tinham um foco mais 

pontual em que o consultor entrava na organização, realizava um produto e saia da relação, e 

consultorias em que havia um maior envolvimento dos integrantes das organizações com o 

consultor. 

O primeiro, então, seria o que Schein (1990) denomina de modelo de compra de 

serviços especializados, em que o cliente define uma necessidade, algo que deseja saber ou 

alguma atividade que deseja realizar, e por a própria empresa não possuir tempo ou 

capacidade para tanto, contrata um consultor para satisfazer essa necessidade. Já o segundo 

pode ser considerado como um modelo médico-paciente ou uma consultoria de processos, 

dependendo de como foi executado o serviço. 

Nas organizações pesquisadas, quando havia maior interação entre os consultores e os 

integrantes das ONGs, pode-se considerar que o tipo de consultoria estava mais voltado para 

uma consultoria de processo, definida como um “conjunto de atividades desenvolvidas pelo 

consultor, que ajudam o cliente a perceber, entender e agir sobre fatos inter-relacionados que 

ocorrem no seu ambiente” (SCHEIN, 1972, p. 8), e não apenas um modelo médico-paciente 

em que a organização decide contratar um consultor ou uma empresa de consultoria para 

examiná-la como um cliente que vai ao médico para um ckeck-up. 

Além disso, podemos afirmar, embasados na definição de Oliveira (2004), que são 

demandadas mais consultorias especializadas do que consultorias totais, já que as consultorias 

em geral são contratadas para atuar em um ou poucos assuntos dentro de uma área e não para 

atuar praticamente em todas as atividades da organização. 

Percebe-se que o entendimento dos integrantes das ONGs é que o consultor deveria 

ser mais um mediador e facilitador da construção do conhecimento pelos membros da ONG 
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do que propriamente o responsável por fazer o trabalho. O aprendizado dos membros das 

organizações na relação com os consultores, então, vão ao encontro do entendimento de 

Gonçalves (1991) de que o cliente deve ter um papel ativo, já que é impossível para um 

consultor no tempo contratual ter compreensão de toda a complexidade da organização. 

Pela fala dos respondentes foi possível identificar nas ONGs pesquisadas uma atuação 

construtivista por parte dos consultores (WOOD JR.; PAES DE PAULA, 2004), tentando 

construir metodologias direcionadas para as necessidades locais. O que confirma o 

entendimento de Chapman (1998) de que os bons consultores irão ajudar à organização não 

governamental a identificar seus reais problemas e desafios e discutir um processo em 

conjunto para que seja possível uma mudança construtiva. 

No entanto, ainda há barreira a essa atuação, segundo os entrevistados, principalmente 

em relação ao tempo disponível para se ter uma consultoria com essa dimensão, seja o pouco 

tempo disponível do consultor ou dos próprios integrantes das ONG. 

No entanto, não se percebe nas ONGs pesquisadas uma relação de dependência entre 

elas e os consultores. Mesmo com a saída desses da relação, não há problemas para 

continuidade e implantação das recomendações. Isso se relaciona com o que Wood Jr. e Paes 

de Paula (2004) reforçam quando afirmam que há uma tendência de maior interação entre os 

consultores e os clientes com responsabilidades e resultados partilhados. 

d) Quanto a como os integrantes das ONGs aprendem na relação com os consultores 

organizacionais: 

Percebeu-se, ainda, da pesquisa realizada que a aprendizagem dos integrantes das 

ONGs é construída no relacionamento com o consultor. Assim, a aprendizagem é uma 

atividade prática, que acontece entre e por meio de outras pessoas, compatível com a 

perspectiva social da aprendizagem. Aprender, então, significa focar os processos de 

participação e interação que servem de suporte ao próprio contexto para a aprendizagem 

(GHERARDI, NICOLINI E ODELA, 1998). Assim, aprendizagem não está meramente 

situada, mas é uma parte integral e inseparável da prática social. Na teoria da aprendizagem 

situada o conhecimento é visto como co-produzido pelas pessoas e a situação; compromisso e 

o engajamento do indivíduo são críticos na situação (ANTONELLO, 2005). 

Em geral, na experiência com consultorias pontuais, por não proporcionarem uma 

maior interação entre consultor e cliente, pouca aprendizagem ocorre, o que pode ser 

considerada como uma experiência não significativa (JARVIS, 1987). Dewey (1979) também 

afirma que nem toda experiência gera aprendizagem, mas que ela é uma potencial base de 
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aprendizagem. Desse modo, também, entende-se que toda experiência humana é social, ou 

seja, envolve contato e comunicação entre os indivíduos (DEWEY, 1979). 

O planejamento e a construção conjunta entre integrantes de ONGs e consultores, 

então, permite que os próprios membros das organizações reflitam sobre o problema ou 

determinada solução para chegar à solução ou ação a ser realizada. Nota-se que nas ONGs é 

extremamente valorizado o consultor que assume uma postura construtivista durante a 

intervenção, sendo esta, “um processo de construção de significados por parte do indivíduo, e, 

dessa forma, uma atividade cognitiva interna” (MERRIAN; CAFFARELLA, 1999, p. 262). 

Além disso, a reflexão é essencial na aprendizagem das pessoas, seja em conjunto com 

o consultor, entre os membros da organização ou individual. Segundo Mezirow (1991), os 

seres humanos possuem a necessidade de compreender suas experiências a fim de agirem 

apropriadamente diante das situações. Por meio da reflexão, as pessoas podem avaliar e, caso 

percebam a necessidade, modificar determinados significados que tenham construído no 

passado. 

Desse modo, foi percebido que os integrantes das ONGs refletem durante a prática de 

consultoria, discutindo com o consultor, trocando experiência, avaliando situações e tomando 

decisões. Assim, pode-se dizer que, talvez, essa aprendizagem tenha relação com as etapas 

propostas por Mezirow (1990) para uma aprendizagem transformadora, pois envolve a 

reflexão crítica dos pressupostos da pessoa, o diálogo para validar esta reflexão, que envolve 

concordância e consenso para construir novos entendimentos e significados, e ação reflexiva e 

decisão para mudança. No entanto, como esta aprendizagem, segundo o autor, é menos 

comum, não se pode afirmar contundentemente se realmente há uma aprendizagem 

transformadora. 

A reflexão, ainda, ocorre durante o desenvolvimento do processo de consultoria, por 

meio da análise da visão externa trazida pelo consultor e da discussão dos resultados 

apresentados. Boud e Walker (1990), consistentes com o trabalho de Schön (1983), 

acrescentam a idéia de reflexão durante a ação, aquela que ocorre na própria experiência, para 

maximizar o aprendizado. Neste caso, a reflexão (e o aprendizado) ocorrem no ambiente 

mesmo onde as experiências se desenrolam. 

O que se percebe, então, é uma reflexão dos integrantes das organizações, no contexto 

de relacionamento com os consultores, possibilitando que eles fossem além da aplicação 

rotineira de regras, fatos e procedimentos, dando liberdade para praticarem novas formas de 

pensar e agir sobre os problemas da prática profissional, conforme entendimento de Schön 

(1983; 2000) sobre o processo de reflexão na ação. 
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Por fim, o que se destaca, é que a aprendizagem dos integrantes das ONGs também se 

deu por outras fontes, mas que isso foi demandado a partir da relação com o consultor. Neste 

caso, a relação com o consultor provocou os membros das organizações a buscarem novos 

conhecimentos e aprendizados ou o consultor trouxe material ou indicação de outras pessoas 

que foram essencial para a aprendizagem dos membros das ONGs pesquisadas. 

Dessa forma, a experiência com os consultores despertou a curiosidade dos integrantes 

das ONGs a irem em busca de novas fontes de aprendizagem, como a leitura de algum 

material ou o contato com outras pessoas. Para Jarvis (1987), estudar e ensinar são formas de 

experiência. Por isso, a aprendizagem é vista de forma mais ampla, como a transformação da 

experiência. 

e) Quanto aos aspectos que facilitam ou dificultam a aprendizagem das pessoas na 

relação com os consultores organizacionais: 

A flexibilidade do consultor foi considerada essencial para aprendizagem dos 

integrantes das ONGs pesquisadas, já que um consultor rígido pode não se adequar a 

determinadas situações do contexto da ONG ou outras situações novas que surjam durante o 

processo de consultoria e; pode fazer com que alguns temas ou aspectos do trabalho sejam 

deixados de lado ou pouco explorados, o que, consequentemente, não permite que os 

membros das ONGs aprofundem sua aprendizagem. 

A utilização de um método sistemático também facilita a aprendizagem das pessoas, 

permitindo que seja possível acompanhar o processo e intervir quando necessário. 

Duas limitações se destacam como desfavoráveis à aprendizagem dos integrantes das 

ONGs: o tempo dos consultores na relação com os membros das organizações e as 

consultorias que são muito pontuais. Assim, a consultoria que permite mais tempo dos 

consultores com a ONG facilita a aprendizagem. E aquelas que são muito pontuais foram 

consideradas como não favoráveis à aprendizagem, conforme já vista acima. 

Estes achados relacionam-se com o entendimento da aprendizagem situada (LAVE; 

WENGER, 1991). Na teoria da aprendizagem situada o “conhecimento é visto como co-

produzido pelas pessoas e a situação; compromisso e o engajamento do indivíduo são críticos 

na situação” (ANTONELLO, 2005). Assim, nas consultorias pontuais não há o engajamento 

das pessoas é, portanto, desfavorável à aprendizagem. 

A abertura e transparência são essenciais no relacionamento, pois propiciam uma troca 

maior de experiência entre consultor-cliente, favorecendo um ambiente aberto para discussão 

e crescimento, em que há uma maior sintonia entre cliente-consultor. 
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 Por fim, um último aspecto que facilita a aprendizagem dos membros das ONGs é 

quando o consultor assume uma postura mais investigativa. Com isso, o consultor ajuda os 

membros das ONGs a irem mais a fundo em pontos antes não percebidos, levantarem 

dúvidas, fazendo-os refletir. 

Esse aspectos facilitadores ou inibidores da aprendizagem dos membros das ONGs 

estão de acordo com o entendimento de Jarvis (1987) de que a experiência envolve o 

relacionamento entre as pessoas e o arredor sócio-cultural-temporal no qual elas vivem. 

Então, a aprendizagem também está relacionada com este arredor. Bem como com a 

perspectiva do aprendizado social em que os indivíduos são vistos como seres sociais que 

constroem sua compreensão e aprendizagem a partir da interação social, em um cenário 

sociocultural específico (BRUNER e HASTE, 1987 apud GHERARDI, NICOLINI E 

ODELA, 1998). 

f) Quanto ao que os integrantes das ONGs aprendem na relação com as consultores 

organizacionais: 

Em relação à prática de contratação de consultoria: aprenderam a importância do 

conhecimento do consultor sobre o terceiro setor, a importância da experiência do consultor e 

a relação entre custo e benefício para a contratação de consultoria. Assim, a experiência dos 

integrantes das organizações na relação com os consultores os fez refletir sobre esses três 

aspectos, tomar decisões e ações para implantar esta prática de contratação de consultoria na 

ONG, sendo coerente com as teorias de aprendizagem pela experiência (KOLB, 1984; 

JARVIS, 1987), em que as experiências anteriores servem para orientar as ações futuras. 

Chapman (1998) em seu estudo sobre consultoria para ONGs levantou, nas suas conclusões, a 

importância de que as ONGs contratem consultores que já tenham tido experiência com esse 

tipo de organização ou que apreciem o trabalho desenvolvido pela instituição e sua filosofia. 

Especificamente quanto ao conhecimento do consultor sobre o terceiro setor, este não 

se refere necessariamente ao “negócio” da ONG, mas sobre a realidade do terceiro setor, suas 

práticas. Por suas peculiaridades próprias, mesmo que o consultor conheça sobre o terceiro 

setor, o que é essencial, não garante que ele entenda sobre aquela determinada ONG. Por 

conta da diversidade e precária sobre o que são ou fazem essas entidades (SALAMON, 1998; 

FISCHER e FALCONER, 1998; MADEIRA e BIANCARDI, 2003; RODRIGUES, 1998), 

torna-se difícil para as consultorias se especializarem no objeto de interesse de cada ONG. 

A questão da linguagem também foi enfatizada, confirmando que as palavras 

utilizadas pelas ONGs também são diferenciadas do vocábulo próprio do mercado. Assim, 
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apesar do terceiro setor estar incorporando “o jargão típico do mercantilismo, tais como 

marketing, outsourcing, merchandising, resizing, e outros do gênero” (THOMPSON, 2005, 

p.46), estas palavras ainda não são bem vistas pelas pessoas nas organizações.  

Baseando em Thompson (2005) e Tenório (1999) podemos afirmar que contratar 

consultores que não conhecem a realidade do terceiro setor pode provocar causas 

indesejáveis, pois as práticas administrativas não devem ser implantadas nas ONGs de 

maneira acrítica e fora de contexto dos instrumentos originários do campo empresarial. Para 

estes autores as especificidades deste setor devem ser consideradas durante a intervenção. 

No entanto, também há um entendimento de que, em alguns casos, uma outra visão, 

seja do mercado ou do Estado, poderia ser útil. Assim, apesar de possuir características 

próprias, diferentes do mercado e do Estado, as organizações têm percebido que uma visão 

vinda dessas duas áreas pode ser apropriada. Salamon (1998) concorda com essa 

compreensão, quando afirma que as organizações do terceiro setor precisam dar mais atenção 

ao profissionalismo e à institucionalização necessária para transformar sucessos isolados em 

realizações permanentes, juntamente com o seu tradicional voluntarismo e informalidade, que 

confere a essas organizações seu caráter especial. 

Em relação ao processo de consultoria, dois aprendizados se sobressaíram: a 

importância da definição de papéis e a importância da delimitação do foco da consultoria.  

A partir da definição de papéis e da delimitação do foco da consultoria é possível, 

então, fazer uma melhor condução do processo de consultoria. Neste caso também a 

experiência concreta dos integrantes das ONGs na relação com os consultores os fez refletir 

sobre esse aspecto e, a partir daí, modificar sua forma de acompanhar e conduzir os trabalhos 

de consultoria, estando conforme com a abordagem de aprendizagem pela experiência 

(KOLB, 1984). 

Em relação aos aprendizados que proporcionaram mudança de pensamento ou postura 

quanto a um tema específico, destaca-se que os integrantes não apenas aprenderam sobre 

determinado assunto, corroborando com o entendimento de Jarvis (1987, p. 164) de que a 

“aprendizagem é a transformação de experiência em conhecimento, habilidades e atitudes”, 

mas também mudaram seu pensamento. Assim, nota-se que os integrantes das ONGs não 

esperam que o consultor apenas realize o trabalho, mas querem aprender também. 

Quanto ao aprendizado que possibilitou mudança de percepção da “realidade”, esta 

afirmação está de acordo com entendimento de Schein (1972) sobre a prática de consultoria, 

pois para este, ela é mais do que um processo de transmissão de conhecimento, ela deve 

ajudar o cliente a perceber, entender e agir sobre fatos inter-relacionados que ocorrem no seu 
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ambiente. Nestas ONGs, de acordo com os entrevistados, ocorreu uma mudança nas suas 

percepções e posturas, que geraram também possibilidades de ação. 

Assim, havia a expectativa de aprender na relação com os consultores perspectivas 

alternativas, que de acordo com Mezirow (1991), a análise de perspectivas alternativas é 

fundamental para que o indivíduo aprenda significativamente, e não seja um mero reprodutor 

de técnicas ou conteúdos. Assim, o aprendizado também envolve a crítica quanto às crenças e 

valores nos quais se apóiam posturas pessoais (MEZIROW, 1990) e é conceito central no 

debate da aprendizagem transformativa, que visa ir além da aquisição de habilidades e 

conhecimentos, promovendo mudanças de postura, de relação com o ambiente. 

Em relação aos aprendizados que levaram à mudança quanto à forma de trabalhar e à 

mudança, aprenderam que é preciso estar sempre refletindo sobre o que se está fazendo, se 

existe uma forma melhor, se os processos estabelecidos podem ser modificados, considerando 

que a mudança é um processo essencial. 

Estes achados reforçam as teorias em estudo. A idéia é a de que as pessoas revisam 

suas interpretações para guiarem a ação futura. Nesse contexto, ação refere-se à 

implementação criativa de um propósito e pode envolver tomada de uma decisão, criação de 

uma associação, revisão de um ponto de vista, reestruturação ou solução de um problema, 

modificação de uma atitude ou produção de uma mudança de comportamento (MEZIROW, 

1991).  
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6  Conclusões e sugestões 

Podemos concluir que a relação entre consultores organizacionais e integrantes de 

ONGs revela-se fonte de aprendizagem para os integrantes das organizações na medida em 

que eles refletem sobre as experiências vivenciadas, as soluções para a organização e novas 

perspectivas, compartilhando-as com os consultores e entre os membros das próprias 

organizações. Com isso, todos podem aprender muito mais, tanto o consultor quanto os 

membros das ONGs. A busca de outras fontes de aprendizagem pelos integrantes das ONGs, 

além da aprendizagem no relacionamento com o consultor, também foi percebida nesta 

pesquisa. 

Para que a aprendizagem ocorra de forma ampla é importante que o consultor adote 

uma postura de abertura e transparência, e crie confiança na relação com os integrantes das 

ONGs, propiciando um ambiente favorável ao diálogo e à reflexão, e também que ele seja 

flexível, adaptando-se às diferentes realidades das ONGs; sistemático e investigativo durante 

o processo de consultoria e propicie uma maior participação dos membros das organizações 

no trabalho. Ao criar condições favoráveis na relação consultor-cliente, o consultor possibilita 

uma maior aprendizagem de ambos, pois o resultado do trabalho – com maior ou menor 

aprendizagem, mais ou menos positivo – é uma conseqüência de como a relação é construída 

e se estabelece durante a execução do serviço. Assim, os membros das ONGs valorizam uma 

postura construtivista por parte do consultor, mesmo não sendo possível adotá-la em todas as 

situações. 

Concluímos também que o consultor ao adotar as características mencionadas acima, 

tanto em relação aos modelos e métodos quanto à abertura e transparência, e trazer uma visão 

externa, imparcial e crítica para relação de consultoria, propicia que os integrantes das ONGs 

adotem uma prática reflexiva aberta à re-avaliação de pensamento e posturas, e à análise 

crítica das situações e contextos, como os aprendizados que proporcionaram mudança de 

pensamento ou postura dos integrantes das ONGs. 

Assim, a relação com os consultores organizacionais possibilitou que os integrantes 

das ONGs aprendessem alguns assuntos ou mudassem seu pensamento em relação a eles, 

como os citados quanto a políticas públicas, questão do gênero e aspectos sobre avaliação de 

projetos e liderança; como também uma mudança em relação à percepção da “realidade”, à 

forma de trabalhar e à própria mudança. 
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As reflexões realizadas a partir da experiência com consultores organizacionais, tanto 

individualmente quanto através do diálogo, também possibilitaram que os integrantes das 

ONGs aprendessem aspectos relacionados à prática de contratação de consultoria e ao próprio 

processo de consultoria. Desse modo, possibilitaram aos indivíduos tomar consciência de 

aspectos importantes para escolher melhor a consultoria e lidar de forma mais proveitosa com 

as diferentes situações do processo de consultoria. 

As experiências e reflexões provenientes das interações consultor-cliente podem ser, 

portanto, mais ou menos ricas em aprendizados, dependendo de como os agentes a encaram e 

a constroem. E percebemos como crucial o papel do consultor nesse processo, pois poderá ser 

um facilitador da aprendizagem dos integrantes das ONGs, nos diferentes contextos 

organizacionais. 

As organizações pesquisadas apresentaram-se como favoráveis à aprendizagem dos 

indivíduos, de acordo com a visão dos seus integrantes. Mesmo sendo organizações não-

governamentais, que a princípio possuiriam uma estrutura mais flexível, foram identificados 

aspectos inibidores da aprendizagem também, que, de certa forma, estão relacionados com 

características encontradas nas empresas privadas, como necessidade de se atingir metas e 

forte estrutura administrativa. 

Apesar da influência do contexto organizacional na aprendizagem dos indivíduos, 

facilitando-a ou restringindo-a devido às suas diferentes características, culturas e estruturas, o 

agente humano tem papel fundamental na construção do que é experimentado e da 

aprendizagem que surge desta experiência, o que lembra Billett (2004), ou seja, os indivíduos 

decidem como participam, o que constroem e o que aprendem a partir das suas experiências. 

Não podemos afirmar contundentemente, por meio deste trabalho, que a relação de 

consultoria tem modificado as estruturas das organizações não-governamentais, nem que os 

consultores as têm influenciado trazendo uma lógica de mercado. Afinal, essa influência, 

relembrando Andrade (2007) pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, no perfil e 

na composição das lideranças, na formação das pessoas que atuam na instituição, sendo a 

contratação de consultorias externas para realizar determinados trabalhos apenas uma. 

O que se pode perceber é que nas organizações pesquisadas há uma utilização de 

consultores de forma sistemática, seja por precisarem de um conhecimento mais especializado 

ou por falta de tempo de sua equipe. Como o processo de aprendizagem se dá principalmente 

por meio da relação com o consultor e a reflexão é um aspecto crucial, o aprendizado advindo 

dessa relação não é incorporado de maneira acrítica pelos integrantes das ONGs. Mas a partir 

de reflexão em conjunto ou individual, os membros das ONGs começam a perceber, por 
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exemplo, que, apesar do conhecimento sobre e as características do terceiro setor serem 

importantes, é possível pensar também em aspectos do mercado e do Estado que podem ser 

úteis às suas organizações. 

Assim, entender como ocorre a aprendizagem dos integrantes de ONGs e o que 

aprendem na relação com consultores organizacionais mostra-se essencial para uma maior 

compreensão desse contexto específico de aprendizagem, principalmente num ambiente em 

que se exige cada vez mais soluções inovadoras para os problemas sociais, necessidade de 

profissionalização das organizações não-governamentais e preservação da identidade 

institucional diferenciada dessas organizações especiais.  

 

 

6.1  Sugestões para estudos futuros 

Alguns dos dados que foram coletados não puderam ser detalhados uma vez que não 

eram foco deste documento, entretanto serviram para aguçar a curiosidade do pesquisador. 

Tendo essa curiosidade acadêmica como fonte, esta seção aponta para possibilidades de 

pesquisas a serem desenvolvidas no futuro. 

Por estudar nove integrantes de três ONGs, sendo duas internacionais e um ligada a 

uma organização internacional, os resultados dessa pesquisa são válidos para a população 

estudada e podem ser fonte de indicadores para futuras pesquisas. Assim, indicam-se também 

outros estudos investigativos e comparativos em outras organizações sem fins lucrativos. A 

opção por outras organizações pode levar a resultados relevantes e complementares por se 

tratar de uma realidade diferente da que se encontra nas três ONGs pesquisadas. 

Apontamos também como sugestão para futuros estudos uma pesquisa empírica sobre 

a aprendizagem mútua dos atores, consultor e cliente, durante o processo de trabalho de 

consultoria, complementando a abordagem adotada nesta pesquisa, que leva em consideração 

apenas a aprendizagem dos integrantes das ONGs, utilizando-se como estratégia 

metodológica, o acompanhamento do serviço de consultoria, a fim de observar melhor a ação 

e experimentação dos aprendizados realizados. 

Por fim, como sugestão para um desenvolvimento futuro deste trabalho, indica-se a 

realização de um estudo longitudinal. Sugere-se, ainda, em estudos futuros, a utilização de 

outros métodos de coleta de dados, tipo observação participante e grupo focal, para 

confirmação dos resultados encontrados. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista da pesquisa piloto 
 
ONG: 
Nome do entrevistado:   
Formação:    
Idade: 
Cargo: 
Ano que começou a trabalhar com ONG:    
Ano que começou a trabalhar nesta ONG: 
Número de funcionários: 
Número de filiais: 
 
� Motivos da contratação de consultoria organizacional pela ONG  

1. Quantas consultorias organizacionais já contratou? 
2. Os contratos foram realizados com empresas de consultoria ou com consultores 

autônomos? 
3. Por que resolveu contratar consultorias? 
4. Quais os critérios para escolha das consultorias? 
5. Quem participa da decisão de contratação de consultoria? 
 

� Objetivos esperados na contratação de consultoria organizacional pela ONG 
6. Quais foram os objetos do contrato de consultoria e quais os resultados esperados? 

Você acha que os objetivos propostos foram alcançados? Quais foram totalmente, 
parcialmente ou não foram? Por quê? 

7. Quem da ONG esteve envolvido nos trabalhos com as consultorias? 
8. Nas consultorias realizadas, havia definição de papéis da ONG e da consultoria? Quais 

eram? 
9. Quais os conhecimentos e aprendizagens que você esperava obter com o trabalho de 

consultoria? Você acha que obteve os conhecimentos e aprendizagens que esperava 
quando contratou a consultoria? Quais são? 

   
� Mudanças relevantes ocorridas na ONG durante o trabalho de consultoria que 

podem estar relacionadas com esse trabalho (na forma de trabalhar, na estrutura 
organizacional, na política de gestão de pessoas, na cultura, nos valores, na 
liderança, nas competências dos membros) 
10. Como foi desenvolvido o trabalho com o consultor, qual a metodologia de trabalho 

adotada (se o trabalho foi em conjunto e como foi executado)? 
11. Existiram momentos de discordância entre os membros da ONG e os da consultoria? 

Como resolveram esta situação? 
12. Como as recomendações dos consultores foram adotadas? (totalmente, parcialmente 

ou não foram) 
13. Durante o trabalho de consultoria houve modificação no objetivo final ou na forma de 

trabalho entre a consultoria e a ONG? O que modificou e por quê? 
14. Que mudanças ocorreram na organização e com os seus membros, enquanto a 

consultoria estava na organização? Ocorreram outras mudanças que não foram objeto 
do contrato? 

15. Que problemas ou dificuldades foram encontrados durante o trabalho da consultoria? 
(por exemplo: entre a consultoria e a ONG) 
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� Mudanças ocorridas na ONG depois do trabalho de consultoria (na forma de 
trabalhar, na estrutura organizacional, na política de gestão de pessoas, na cultura, 
nos valores, na liderança, nas competências dos membros)  
16. Como ficou o trabalho desenvolvido pela consultoria após a saída do consultor? 
17. Que mudanças ocorreram na organização e com os seus membros depois da saída da 

consultoria? Ocorreram outras mudanças que não foram objeto do contrato? 
18. Que problemas ou dificuldades foram encontrados após a saída da consultoria? (por 

exemplo: continuidade) 
 

� Comparação entre os objetivos da contratação e os resultados alcançados  
19. Como você avalia o resultado final do trabalho de consultoria? 
20. Existiram oportunidades para reflexão sobre o trabalho da consultoria? Quais foram 

esses momentos? 
21. O que mudou no trabalho da consultoria após estas reflexões? 

  
� Aprendizagens individuais como resultado do trabalho de intervenção 

22. Que aprendizagens são cruciais para o seu trabalho na ONG? 
23. Ao longo da consultoria, você percebeu um desnível entre o seu próprio conhecimento 

e o que o consultor recomendava? O que você fez para enfrentar esta situação? 
24. Que experiências positivas com o consultor lhe marcaram e o que aprendeu com elas? 
25. Que experiências negativas com o consultor lhe marcaram e o que aprendeu com ela? 
26. O que faltou na relação de consultoria para você aprender mais (por exemplo: bom 

relacionamento com o consultor, mais trabalhos em conjunto)? 
27. E a reflexão sobre a sua aprendizagem nesse processo? Em quais oportunidades isso 

ocorreu? Antes, durante ou depois do trabalho de consultoria? O que aprendeu com 
essas reflexões? 

28. Você já fez tentativas de mudanças nas suas ações na organização a partir deste 
processo de reflexão? 

29. Qual a forma utilizada por você para se lembrar de todas as aprendizagens resultantes 
da intervenção de um consultor? 

30. Você considera que é importante organizar suas aprendizagens de forma sistemática? 
Por quê? 
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Apêndice B – Roteiro de entrevista semi-estruturada 
 

OBJETIVO TÓPICO/PERGUNTA PROPÓSITO DA PERGUNTA 
1. Descrever o contexto organizacional das ONGs e os aspectos motivadores da contratação de consultorias 

1. Quais as atividades que você desenvolve na organização e como são geridas? 
2. Quais as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades e 

na gestão? Como resolvem essas dificuldades? 
3. Que meios e canais de informação/conhecimento vocês procuram para melhorar 

as atividades e a gestão? 

Verificar o contexto organizacional, 
identificando os vários meios e canais 
pelos quais a organização aprende a 
gerir. 

1. Percepção da realidade 
organizacional 
 

4. Quais são as consultorias que vocês já contrataram e que você participou 
ativamente? 

5. Antes da contratação da consultoria foram realizadas ações para que não fosse 
preciso contratar uma consultoria/consultor? Se sim, qual foi o resultado dessas 
ações? 

6. Quais os motivos da contratação das consultorias? 
7. Quando você pensa em consultor, qual a imagem que vem à sua cabeça associada 

a este profissional? 

Verificar as percepções quanto às 
particularidades e complexidade do 
problema organizacional que provocou 
a contratação do consultor. Quais são 
os aspectos que motivam a 
contratação. 

2. Estratégias e políticas 
da ONG quanto à 
aprendizagem 
 

8. Como a organização cria um ambiente favorável à experimentação? 
9. O que tem sido feito para estimular a aprendizagem na organização?  
10. Quais são as maneiras que a organização promove possibilidades de aprendizagem 

com os outros (comunidade, viagens, intercâmbios, etc.)? 
11. Como se dá o processo de disseminação da informação/conhecimento entre as 

pessoas? 
12. Como a organização lida com a experiência do sucesso e do insucesso? 

Exemplifique. 
13. O conhecimento gerado na organização com a consultoria/consultor está 

disponível para as pessoas? Como? 

Verificar o contexto organizacional 
em relação à aprendizagem 
(facilitadores e inibidores). 

2. Identificar o que os integrantes das ONGs aprendem na relação com os consultores organizacionais. 

1. Método e modelo 
utilizado pelo consultor e 
aprendizado em relação 
ao processo de 
consultoria 

14. O que esperava aprender com os trabalhos de consultoria? Você acha que 
aprendeu? 

15. Qual foi a metodologia de trabalho adotada? O que aprendeu com isso? 
16. Como foi feito o acompanhamento do contrato? O que aprendeu com isso? 
17. Como as soluções eram escolhidas? Por vocês ou pelo consultor? 

Verificar o que aprenderam em relação 
ao processo de consultoria  
Identificar e analisar os métodos e 
modelos adotados nas ONGs. 
Verificar como as soluções eram 
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18. Como a organização melhorou (processos e resultados) com a contratação da 
consultoria/consultor? 

19. As recomendações dos consultores foram adotadas? O que aprendeu com isso? 
20. Como ficou o trabalho desenvolvido pela consultoria após a saída do consultor? O 

que aprendeu com isso? 
21. Existem critérios para a contratação de consultores? Quais? O que você aprendeu 

sobre isso com as experiências de consultoria que já teve? 

escolhidas, se pelo consultor ou pela 
ONG. 
 
 
 
Verificar: 
a) os critérios objetivos na contratação 
de consultores 
b) se a existência destas condições 
favorece a aprendizagem 
c) o que aprenderam sobre contratação 
de consultoria 

2. Aprendizados em 
relação a conhecimentos 
específicos 

22. Em algum momento do relacionamento, o consultor despertou você para alguma 
questão da realidade organizacional, anteriormente, não percebida? 

23. Mudou algum comportamento que você tinha como seguro, certo, para se adaptar 
ao novo? 

24. Você consegue perceber mudanças na sua atuação profissional ou mesmo pessoais 
decorrentes das experiências e reflexões com os consultores?  

Verificar o que aprenderam em relação 
a um tema, uma percepção diferente, 
uma mudança. 
Verificar se o consultor trouxe alguma 
visão nova, que provavelmente não 
seria percebida sem a consultoria. 

3. Investigar como ocorrem os processos de consultoria nas ONGs e a aprendizagem de seus integrantes neste contexto, identificando e analisando aspectos 
que facilitam ou dificultam a aprendizagem das pessoas. 

1. Processo de 
consultoria (continuação) 

25. Eram definidos os papéis dos membros da ONG e dos consultores no trabalho? 
Exemplifique. 

26. Qual foi a importância dessa definição de papéis para o trabalho? O que aprendeu 
com isso? 

 
27. Que problemas ou dificuldades foram encontrados durante o trabalho da 

consultoria? Isso interferiu no resultado do trabalho de consultoria? 
28. Quais problemas ou dificuldades foram encontrados para implantar as ações 

propostas pela consultoria? 
 
29. Quais as limitações do trabalho de consultoria percebidas por você? O consultor 

deixou isso claro durante o trabalho? 
 
30. Como você avalia o resultado final do trabalho de consultoria? Foi o que vocês 

esperavam? 

Verificar qual era o papel de cada um 
no processo de consultoria e como 
essa definição influenciou (de forma 
positiva ou negativa) no 
desenvolvimento do trabalho. 
Verificar as dificuldades encontradas 
no processo de consultoria e como 
foram resolvidas, se estas dificuldades 
interferiram no resultado do trabalho e 
na aprendizagem da ONG. 
Verificar as limitações do trabalho de 
consultoria e como a ONG assimilou 
isso. 
Avaliação sobre o trabalho de 
consultoria. 
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31. Que mudanças ocorreram na organização com os trabalhos de consultoria? 
Descreva ações específicas que a organização realizou como resultado do trabalho 
de consultoria. 

32. Os resultados que surgiram estavam em conformidade com o proposto 
inicialmente? 

33. Quais foram os pontos positivos do método/modelo utilizado pela 
consultoria/consultor? E os negativos? 

34. Como você acha que o método/modelo adotado pelo consultor facilitou ou 
dificultou a aprendizagem? Exemplos. 

35. Dê alguns exemplos onde o método/modelo adotado foi mais favorável à 
aprendizagem?  

36. Você considera que o consultor veio com um método/visão de mundo que não se 
aplica à realidade das ONGs? De que forma isso influenciou no processo de 
consultoria e sua aprendizagem? 

37. Na sua opinião, durante a consultoria foi criado um ambiente favorável à 
experimentação? Exemplifique. 

38. Com base na sua experiência, você considera que existem certas condições no 
relacionamento do consultor com o cliente que possam interferir no seu 
aprendizado (facilitando ou prejudicando)? (a forma como se dá, com maior ou 
menor abertura, superficialidade, formalidade, confiança). 

39. Que condições durante o processo de consultoria facilitaram a sua aprendizagem? 
E quais dificultaram? 

40. Como o consultor mostrava pelas suas ações interesse em ajudá-lo nas questões da 
organização? De que maneiras ele(a) mostrou interesse em compartilhar 
conhecimento? 

41. De que forma (e em que áreas) as consultorias têm contribuído para o seu 
aprendizado? 

42. Que experiência de sucesso você poderia citar que teve com a consultoria? E de 
insucesso? Como você lida/lidou com essas experiências? Exemplifique. 

Verificar se e como o método/modelo 
influenciou na aprendizagem. 
Identificar os métodos através dos 
quais a aprendizagem pode ser 
facilitada ou dificultada. 
 
Verificar se e como a visão trazida 
pelo consultor (talvez das empresas 
mercantis) influenciou na 
aprendizagem. 
 
Identificar quais são as condições no 
relacionamento que podem facilitar ou 
dificultar a aprendizagem. 
 

2. Interferência do 
consultor na 
aprendizagem 
 

43. Existiram oportunidades para reflexão da equipe sobre o trabalho da consultoria? 
Quais foram esses momentos? 

44. Como esses momentos de reflexão ajudaram no desenvolvimento do trabalho e 
para a sua aprendizagem? 

 

Verificar se houve momentos de 
reflexão durante o trabalho de 
consultoria (se individual ou em 
conjunto com o consultor), como a 
reflexão facilitou a aprendizagem. 
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Apêndice C – Roteiro para coleta de documentos  
 
� Informações gerais sobre a ONG que contenham: finalidade, atividades desenvolvidas, 

estrutura, forma de atuação, políticas e estratégias da instituição (neste caso, tentar 

identificar estratégias e políticas para estimular a aprendizagem ) etc; 

� Memória de reunião, ata de reunião, relatório ou documento que defina a necessidade de 

contratar uma consultoria com os seus motivos; 

� Documentos que retratem as ações realizadas antes da contratação da consultoria; 

� Documentos orientadores para contratação da consultoria (como foi a seleção da 

consultoria); 

� Termo de referência elaborado pela ONG (se existir); 

� Diagnóstico da situação da ONG utilizado como referência para a consultoria (diagnóstico 

feito pela ONG e/ou pela consultoria); 

� Proposta da consultoria; 

� Plano de trabalho, metodologia da consultoria; 

� Contratos; 

� Relatórios (relatórios feitos pela ONG e/ou pela consultoria); 

� Documentos elaborados durante e após o trabalho da consultoria; 

� Avaliações sobre o trabalho da consultoria (reflexão); 

� Disseminação da informação (documentos que retratem o compartilhamento do 

conhecimento fruto do trabalho de consultoria entre os membros da ONG); 

� Documentos que retratem as ações realizadas como conseqüência do trabalho de 

consultoria. 
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Apêndice D – Quadro para análise dos dados 
 
Tópico Central: Contexto organizacional da ONG 

Pergunta  Tópico Secundário: Etapas do trabalho de 
consultoria nas ONGs  

Insights / Comentários  

Como a organização cria 
um ambiente favorável à 
experimentação? 
 

Existe um fator que dificulta [a aprendizagem] que a 
questão das metas, a gente tem metas muito duras. 
Não são metas impossíveis de serem cumpridas, mas 
são metas rígidas que a gente tem que cumprir. É 
porque a gente sobrevive da receita que a gente gera 
como instituição. Então essas metas, digamos assim, 
às vezes cegam as pessoas para as oportunidades de 
aprendizagem que ela tem (...). (Entrevistado 2-A, 
entrevista, 12/04/07) 
 
Existe como objetivo: a [organização] tem que gerar 
conhecimento, a [organização] tem que aprender, 
isso é um objetivo, uma preocupação institucional. 
Agora ela não tem conseguido se materializar 
concretamente (...) o funcionamento da máquina tem 
um peso fortíssimo na [organização], é meio 
contraditório isso, porque a máquina é muito pesada, 
sob o ponto de vista de alimentar os procedimentos 
internos da [organização], e aí se acaba. Então essa é 
a prioridade, apesar de se dizer que aprendizagem, 
conhecimento é importante, mas a prioridade no final 
é a manutenção da máquina. (Entrevistado 2-B, 
entrevista, 05/09/07) 
 
Existe uma dificuldade que é a própria questão do 
manejo do tempo, porque aqui a gente trabalha com 
prazos e com um volume de trabalho relativamente 
grande, então muitas vezes normalmente esse tipo de 
coisa impede um pouco a criatividade, o 
aproveitamento de idéias. Mas na maior parte do 
tempo se procura fazer isso [estímulo à 
aprendizagem]”. (Entrevistado 1-C, entrevista, 
14/09/07) 
 

Percebe-se que há alguns 
aspectos do contexto 
organizacional das três 
ONGs que dificultam a 
aprendizagem das 
pessoas.  

Quais as principais 
dificuldades encontradas no 
desenvolvimento das 
atividades e na gestão? 
Como resolvem essas 
dificuldades? 
 

Uma das dificuldades é a seleção de pessoas, no 
sentido de conseguir pessoas com o perfil adequado 
para a função e ao mesmo tempo a capacitação 
dessas pessoas (...) (Entrevistado 4-A, entrevista, 
09/11/07) 
 
(...) você tem limitações de recursos para 
investimentos (...) você tem falta de recursos 
humanos com capacidade de execução (...) Bom [a 
solução], na área de investimento a gente tem 
buscado financiadores diferentes, ou uma plataforma 
bem diversificada de financiadores (...) Pessoas, nós 
temos investido na formação de pessoas. Tanto a 
formação pra função, capacitação, treinamento, a 
construção de capacidades (...) (Entrevistado 3-A, 
entrevista, 01/11/07) 
 
A gente passou por muitas dificuldades, na questão 
da metodologia que tem alguns entraves que a gente 

Parece que na maioria 
dos casos as consultorias 
contratadas têm ligação 
com as principais 
dificuldades enfrentadas 
pelas ONGs. 
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graças a deus vem crescendo e vem rompendo um 
pouco, um pouco não, bastante esses entraves 
(Entrevistado 1-A, entrevista, 21/09/07) 
 
(...) isso é uma dificuldade que a gente tem no campo 
de elaboração de relatórios financeiros de algumas 
organizações (...) Então desde a elaboração a nível de 
um projeto até a prestação de contas sob o ponto de 
vista do relatório narrativo de atividades como o 
financeiro, a gente tem dificuldades (...) O ciclo de 
gestão dos projetos na ponta com as organizações 
com as quais a gente trabalha tem fragilidades. 
Algumas fragilidades são porque as pessoas não têm 
a capacidade suficiente para tal, precisam ser 
capacitadas.(...) eles trabalham com uma carga 
grande de trabalho pra pouca gente pra fazer o 
trabalho. (Entrevistado 2-B, entrevista, 05/07/07) 
 
Distância geográfica entre as cidades e países, o que 
encarece os custos dos programas. (...) Quando inclui 
políticas de algumas cidades também em termos de 
execução dos programas governamentais, falta de 
execução, corrupção, desvio de dinheiro. São fatores 
que de fato prejudicam o trabalho. (...) A maioria das 
dificuldades são minimamente solucionadas com 
reuniões de equipe. (Entrevistado 1-C, entrevista, 
14/09/07) 
 

 



145 

Apêndice E - Serviços de consultoria contratados 
 

Para esta pesquisa, os serviços de consultoria citados pelas pessoas da organização A e 

prováveis fontes de aprendizagem foram (ENTREVISTAS; TERMOS DE REFERÊNCIA; 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES): 

a) Consultoria em treinamento de pessoas: identificação das necessidades de treinamento 

das várias equipes da organização e realização de treinamentos; 

b) Consultoria para desenvolvimento e implementação de sistema de informação: 

levantamento dos requisitos do sistema de informação, desenvolvimento do sistema e 

implementação da solução; 

c) Consultoria em planejamento financeiro e operacional: elaboração de diagnóstico da 

situação da organização, desenvolvimento de um modelo para planejamento financeiro 

e operacional mais adequado à instituição; 

d) Consultoria em metodologia de bancos comunitários: acompanhamento do trabalho 

desenvolvido pelas pessoas in loco, reuniões com a equipe para identificar as 

dificuldades e discussão de soluções e capacitação da equipe envolvida; 

e) Consultoria em capacitação de crédito das equipes: elaboração de diagnóstico da 

situação atual, realização de discussão com o grupo e dinâmicas de grupo. Além de 

padronização dos processos nas filiais e acompanhamento da implementação. Depois, 

capacitação individual dos setores de acordo com o material repassado, os 

procedimentos elaborados, orientações e fluxo operacional. 

Os serviços de consultoria citados pelas pessoas da organização B e prováveis fontes 

de aprendizagem foram: 

a) Consultoria para sistematização de aprendizados: coleta de informações no parceiro da 

ONG, pesquisa e levantamento de resultados sobre o projeto a ser sistematizado o 

aprendizado, os recursos investidos e como foi realizado. Elaboração de documento 

sobre o trabalho desenvolvido; 

b) Consultoria de avaliação de projetos: desenvolvimento de um trabalho de campo na 

localidade do projeto a ser avaliado e, posteriormente, discussão com a equipe do 

projeto e o consultor. Depois do trabalho de campo, elaboração de um relatório, que é 

o produto final da consultoria com suas análises, sugestões e recomendações; 

c) Consultoria em desenvolvimento e implantação de um plano de monitoramento 

participativo: série de oficinas sobre plano de monitoramente participativo. No final 

do trabalho se faz uma avaliação que é apresentada na forma de relatório; 
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d) Consultoria para facilitação de processos: facilitação de processos, seja para um 

planejamento estratégico ou para desenvolvimento de um trabalho específico de um 

projeto. A facilitação tanto pode ser para processos internos da ONG quanto para os 

parceiros. O produto final entregue é um relatório com os resultados; 

e) Consultoria para projetos específicos: elaboração de plano de trabalho pelo consultor e 

os integrantes das ONGs, com revisões desse plano mensalmente. O trabalho é 

realizado diretamente com o pessoal do projeto, normalmente parceiros da ONG. 

Já os serviços de consultoria citados pelas pessoas da organização C e prováveis fontes 

de aprendizagem foram:  

a) Consultoria para constituição de indicadores: construção de indicadores de um 

programa, planejamento, elaboração de análises e de relatórios; 

b) Consultoria para construção de modelos de avaliação e monitoramento: elaboração de 

modelos de relatórios, modelos de avaliação e instrumentos de monitoramento; 

c) Consultoria de avaliação e monitoramento: coleta de dados e entrevistas com equipes 

locais de ONGs e jovens, reuniões com a equipe, elaboração de relatório com o 

resultado da avaliação; 

d) Consultoria em advocacy e incidência política: planejamento em advocacy e 

incidência política, análise de conjuntura, elaboração de relatórios e treinamento na 

área de política pública; 

e) Consultoria em comunicação e contabilidade: consultores autônomos para um período 

de 1 ano, com possibilidade de renovação, para desenvolver a área de comunicação da 

instituição, em um caso, e prestar serviço contábil, no outro caso; 

f) Consultoria para elaborar linha de base de um programa: coleta e análise de dados, 

elaboração de linha de base de um programa, através da apresentação de um relatório, 

e treinamento de pessoal local do programa. 

 


