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Resumo 
 
 
 
Esta dissertação investiga como ocorre o processo de construção da legitimação social pelo 
consultor organizacional, em suas relações cotidianas com o cliente, durante a execução de 
seu ofício profissional para a organização contratante. Seu objetivo principal é entender como 
e por quais estratégias se dá o fenômeno social da legitimação do consultor tal como é 
construído por ele e percebido pelo cliente. Adotou-se a perspectiva teórica de entender a 
legitimação profissional enquanto fenômeno social, baseado na construção simbólica, 
especialmente pelo uso da linguagem na interação consultor-cliente. Afasta-se, assim, da 
perspectiva tradicional de encarar a legitimação por sua base legal. Utilizaram-se como 
arcabouço teórico as idéias dos seguintes autores principais: Parsons (1947), Freidson(1998), 
Schön(2000), Berger e Luckmann (1999), Halliday (1992) e Soares (1995). O método 
utilizado foi a pesquisa teórico-empírica de natureza qualitativa exploratória - descritiva. Os 
resultados constatam a importância do relacionamento e do desempenho anteriores do 
consultor para a legitimação. Também ficaram evidentes três tipos de legitimidade – a 
cognitiva, a normativa e a legal – para a justificação e para as variações especificas que 
ocorrem a partir da profissão de base do consultor. Além disso, revelou-se o uso estratégico 
de uma retórica ampliada que combina argumentos emocionais com apelos emotivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chave: Consultoria. Legitimação social. Retórica profissional.
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Abstract 

 
 
This dissertation investigates on how the process of construction of social legitimacy of 
organizational consultants occurs during their ordinary professional relationship with the 
hiring client organization. Its goal is to understand how and by which strategies the social 
phenomenon of legitimacy of consultant comes to happen, as it is constructed by him and 
perceived by the client. So, the theoretical approach is the one of symbolic social construction 
of reality, mainly by the use of language in the interaction consultant-client. The traditional 
perspective of taking legitimacy in legal basis is then put aside. As a framework, theoretical 
ideas of the following main authors were used: Parsons (1947), Freidson (1998), Schön 
(2000), Berger and Luckmann (1999), Halliday (1992) and Soares (1995). The 
methodological strategy was related to be the empirical, theoretic research of exploratory and 
descriptive nature. Results show the importance of previous relationship and performance of 
consultant for his legitimacy. It was also made evident that the three legitimacy types – 
cognitive, normative and legal – were present for the justification and the specific variations 
from the original profession of the consultant. Besides, a strategic use of enlarged rhetoric 
was revealed, combining emotional arguments and appeals.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Consulting. Social Legitimation. Professional rhetoric. 
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1 Introdução  

 
 

 
Este dissertação situa-se no campo da Administração e teve como objetivo 

investigar o processo de construção da legitimação social pelo consultor organizacional, como 

ocorrente em suas relações com o cliente, na execução de seu ofício profissional para a 

organização contratante. Durante os trabalhos, procurou-se identificar e interpretar as ações 

que o consultor cria para conquistar e manter o público de seu interesse, dele obtendo endosso 

e suporte. 

Devido à polissemia que envolver a palavra “consultor” (MOURA, 2005), no 

âmbito desse trabalho, o termo será entendido como se referindo ao profissional de nível 

superior que exerce a ocupação de forma liberal ou como colaborador de uma empresa de 

consultoria, cuja prática profissional é intervir em sistemas-cliente para ajudá-los a superar 

dificuldades especificas ou desenvolver suas capacidades, baseado na expertise obtida em sua 

área de formação profissional. O cliente será definido como o contratante dos serviços de 

ajuda do consultor.     

O arcabouço teórico e o método utilizado procuram afastar o fenômeno da 

legitimação, de uma abordagem conceitual instrumental. Investiga-se o fenômeno dentro do 

seu contexto social, aprofundando o entendimento de como ele se mostra nas interações entre 

o consultor e o seu cliente. Também no processo de análise, não se buscou fazer categorização 

e generalização do tipo amostra - universo para os achados de campo e as conclusões. Tal 

opção decorre da natureza qualitativa do método.       

O trabalho tem como alicerce teórico basilar á sociologia das profissões e o 

interacionismo simbólico. Ontologicamente, adotou-se a compreensão da construção da 

legitimação como um processo social, baseado em interações e mediado pela linguagem. 

Para esse fim, a dissertação está estruturada em cinco capítulos: 

1. A introdução que apresenta a problematização da pesquisa, suas justificativas e 

objetivos. 

2. Um capítulo reservado a explicitação do método de pesquisa e dos procedimentos 

adotados para a realização do trabalho empírico. 

3. O capítulo 3 contendo a revisão teórica que se desdobra em seis seções: na primeira 

seção (3.1) são apresentadas ás abordagens teóricas sobre os fenômenos da 
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legitimidade e legitimação; na segunda seção (3.2), explica-se o processo de 

construção social da legitimação; em uma terceira seção (3.3) o interacionismo 

simbólico aparece como construção de significados no relacionamento consultor-

cliente; na quarta seção (3.4), desenvolve-se o conceito de profissão e a sua evolução 

teórica; na quinta seção (3.5), são revisadas as estratégias de legitimação profissional 

usadas pelos consultores; na sexta seção (3.6), é estudada a legitimação do consultor 

pela eficácia do seu relacionamento com o cliente, e na última seção (3.7) abordam-se 

as formas retóricas de justificação usadas por profissionais junto ao seu público-alvo.   

4. O capítulo 4 apresenta os principais achados do campo e analisa os resultados 

alcançados. Relacionando-os com a literatura sobre o tema. 

5. A Conclusão apresenta os principais pontos de chegada do trabalho, retomando dos 

objetivos propostos, e propondo indicações para futuros estudos. 

 

 

1.1.  Contextualização do tema e problematização 

O aumento da complexidade da economia, dos mercados e da concorrência aliado ao 

desenvolvimento da Administração tem provocado situações de incerteza, mas também, 

aberto novas perspectivas para o desenvolvimento organizacional. O aumento das incertezas e 

a exigência constante de maiores competências geram tensões dentro do sistema-cliente que o 

impulsionam a buscar ajuda externa. Essa busca por soluções gerenciais e técnicas para 

resolver problemas ou dilemas organizacionais favorece o crescimento de um mercado cada 

vez mais promissor para os consultores organizacionais. 

Nesse sentido, muitos profissionais deixam sua atuação mais tradicional como 

funcionários ou gestores e se colocam no mercado como consultores, convertendo sua 

experiência e seu conhecimento profissional em oferta de serviço. Essa decisão é 

impulsionada, normalmente, pelos seguintes motivos: busca de uma melhor renda, melhoria 

da qualidade de vida, abandono da rotina organizacional, aumento do nível de conhecimento 

sobre o mercado, possibilidade de trabalhar de forma mais autônoma e reflexiva, 

enriquecimento pessoal devido à multiplicidade de experiências ou, simplesmente, por uma 

situação de desemprego. Todavia, o mercado de consultoria, tanto quanto promissor é 

seletivo. A maioria dos que nele entram não se firmará de maneira satisfatória. 
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Especificamente na área de consultoria, quando o profissional resolve ser consultor, 

muitas vezes se afasta de um espaço privilegiado protegido por estatuto que lhe confere 

legitimidade legal e reserva de mercado, tendo que disputar o mesmo espaço com outros 

profissionais de formações diferentes. Um contrato para consultoria de custos industriais e de 

viabilidade financeira de certo empreendimento pode ser disputado por profissional com 

formação em Administração, Contabilidade, Economia, ou Engenharia de Produção; e se o 

cliente for uma indústria alimentícia pode ser disputado, também, por um Engenheiro de 

Alimentos. A formação acadêmica desses profissionais lhes dá scripts de conhecimento 

diferentes, mas o problema do cliente pode ser resolvido de maneira satisfatória por qualquer 

deles na condição “supra-profissional” de consultor. Em outros trabalhos em que habilidade 

de lidar com o ser humano é imprescindível, a situação se repete: a uma consultoria sobre 

cultura ou mudança organizacional podem concorrer consultores com formação em 

Administração, Sociologia ou Psicologia, cada um tendo visão e modo diferentes de tratar a 

questão, havendo abordagens diferentes entre profissionais com a mesma formação. Isso 

define, portanto, certo caráter trans-disciplinar à consultoria organizacional. 

Além disso, não basta querer ser consultor. É necessário que o cliente e o ambiente 

institucional o reconheçam como consultor legítimo. Para ser reconhecido e aceito, além de 

disputar espaço com os outros profissionais, o consultor precisa abrir as portas do sistema-

cliente e diminuir as resistências iniciais do Gestor e de seus colaboradores. Isso não é fácil, 

porque embora eles geralmente não possuam conhecimento cientifico, possuem experiência 

de prática cotidiana da organização e do mercado. Nesse sentido, o consultor precisa se 

colocar em uma posição assimétrica em relação a eles, gerar o mínimo de defesas. Isso é 

obtido com uma estratégia eficiente de legitimação, passando ao sistema organizacional a 

imagem de que o consultor é pessoa possuidora de conhecimento adequado e eficaz para o 

problema enfrentado pela organização. Caso isso não ocorra, o dirigente irá preferir 

desenvolver a solução internamente ou contratar outro profissional. 

Nuance a realçar no fenômeno é que na interação com a organização-cliente o 

consultor interage com outros profissionais da mesma formação dele, o que o obriga a se 

diferenciar dentro do próprio grupo profissional. Para isso, ora recorre a elementos 

legitimizantes identificadores da tradição do grupo, ora a estratégias próprias para criar 

imagem diferenciada frente aos pares e assim conseguir reconhecimento de status algo 

superior a eles, apesar da mesma formação.   

Outro complicador do reconhecimento do profissional é o próprio tipo de 

problema colocado pelo cliente ao consultor, que muitas vezes é complexo, multifacetado, 
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mal definido e envolve vários aspectos da organização, não pode ser enquadrado facilmente 

em uma só formação e competência. Por aí, o caráter trans-disciplinar da consultoria 

organizacional pressiona a questão da legitimação. 

Além disso, desde a década passada, verifica-se uma tendência de aumento da crítica 

aos consultores feita pela literatura acadêmica (ABRAHAMSON, 1996; WOOD JR, PAES 

DE PAULA, 2004; WOOD JR, CALDAS, 2002; CLARK E FINCHAM, 2002) e mesmo pela 

imprensa (FORTUNE, 1996; MACDONALD E PALTROW, 1999; ADAMS, 1996; 

ASHFORD, 1998), Fora as piadas e ironias que circulam sem identificação pela internet. 

Essas críticas vinculadas na mídia, normalmente, são relacionadas a erros cometidos por 

consultores ou suas atitudes e comportamentos (WOOD JR, CALDAS, 2002). Um exemplo, 

da intensidade dessas críticas, juntamente, com o uso de sarcasmos e ironias pode ser 

evidenciado, no exemplo exposto, por WOOD JR, CALDAS (2002, p.4), baseados em Adams 

(1996): 

Quando se trata da questão do humor, do uso de sátira e da ironia em 
ambientes organizacionais, o universo corporativo e os personagens criados 
pelo cartunista norte-americano Scott Adams constituem caso de destaque. 
Este autor montou um império ironizando gurus e modismos gerenciais, 
inclusive consultores.  
[........] Podemos acompanhar as aventuras de Dogbert, Ratbert e da Dogbert 
Consulting Company. Logo na primeira seqüência, Dogbert declara ao seu 
cliente que seus consultores são tão espertos que seus cérebros não cabem 
em suas cabeças e precisam ser amarrados aos dorsos. Na seqüência 
seguinte, Dogbert explica a Ratbert que não basta ter uma mente analítica 
brilhante para ser um consultor; também é necessário ser arrogante e 
socialmente disfuncional. Aprendida a lição, Ratbert passa a exercitar sua 
arrogância em todas as ocasiões que se reúne com seus clientes: 
— Alguém sabe por que um consultor foi contratado para pensar no lugar de 
vocês? Alguém sabe? 
— Eu sou o líder de projetos da Dogbert Consulting Company. Vocês 
funcionários ordinários estão sob meu comando. Vou mandar vocês para 
uma série interminável de expedições de coleta de dados que manterá vocês 
ocupados enquanto eu faço o trabalho intelectual. 
Em todas as ocasiões, o próprio Dogbert pratica sua exemplar arrogância: 
— Eu tenho credibilidade por que eu não trabalho em tempo integral na sua 
empresa. Nenhuma pessoa esperta trabalharia aqui tempo integral. 
 

Também, Schön (2000), há quase um quarto de século, nos alertava sobre a perda 

da confiança na perícia profissional.  

Todos esses fatores obrigam o Consultor a realizar um esforço significativo para 

obter legitimidade junto aos seus clientes, na tentativa de convencê-los do valor do seu 

conhecimento e da sua atividade (STURDY, 1997; FINCHAM, 1999).  

Enfim, um último aspecto torna a questão interessante para pesquisa: o consultor 

não é justificado profissionalmente por mecanismos regulatórios, mas por processos 
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cognitivos e de retórica, tendo necessariamente que realizar trabalho de convicção de seu 

papel e importância junto ao seu público-alvo. Esta dissertação se origina, em grande parte, 

desse fato e assim se evidencia o problema: como um indivíduo que trabalha como consultor 

organizacional, ocupação sem estatuto profissional reconhecido pela proteção legal do Estado, 

que garantisse espaço privilegiado pleno, pode compensar isso e invocar para si status e 

ascendência que lhe permitam gozar de autonomia profissional e reconhecimento social. 
 
 

1.2 Questão de Pesquisa 
 
Portanto, assim pode ser formulada a questão de pesquisa: 

Que estratégias os consultores organizacionais utilizam para construir sua 

legitimidade, enquanto atuam em ações de intervenção nas organizações, visando serem 

reconhecidos como profissionais portadores de expertise superior? 

 

 
1.3 Enfoque e objetivos  

O desenvolvimento da pergunta de pesquisa (item acima) conduz a dissertação ao 

seguinte objetivo: 

Entender como e por quais estratégias se dá o fenômeno social da legitimação 

do consultor organizacional, tal como é construído por ele e percebido pelo cliente.  

São formulados objetivos intermediários, através dos quais aquele objetivo da 

dissertação será alcançado: 

a) conceber arcabouço conceitual sobre a legitimação profissional e estratégias a 

essa associada, a partir da literatura direta ou indiretamente relacionada com o 

assunto, e de entrevistas exploratórias com consultores; 

b) identificar, através de um trabalho empírico que envolva os próprios clientes, 

quais as estratégias os profissionais de consultoria organizacional utilizam para 

construir sua legitimação; 

 A realização do que prevê a letra “b”, acima, passa por uma caracterização dos 

elementos que constituem a consultoria como uma ocupação profissional, e como estão na 

base das estratégias de legitimação dos consultores junto aos clientes e grupos de interesses. 
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 A finalidade da dissertação, que move o pesquisador, neste esforço de conhecer com 

qualidade científica, é verificar, diante de novas exigências de legitimidade, se nesse processo 

há algo que possa servir de referência, para outros consultores organizacionais usarem em 

seus próprios processos de justificação implícitos ou explícitos nos comportamentos 

atualmente presentes no mercado. 

 

 

1.4 Justificativa   

A realização deste trabalho de pesquisa justifica-se, primeiro, pelo crescimento do 

mercado de consultoria, no âmbito internacional e local, na última década, com o aumento de 

quadros de funcionários e de projetos.  Acresce relevância ao tema e, igualmente, justifica sua 

escolha o papel do consultor como elemento de difusão de conhecimento e o impacto de sua 

atividade sobre o desempenho e a pauta da agenda gerencial das empresas. 

Esse crescimento pode ser verificado em estudos sobre o mercado de consultorias, os 

quais indicam que, nas últimas duas décadas, esse campo consolidou-se como importante 

ramo de difusão de conhecimento sobre Administração e negócios, ganhando importância nos 

meios gerenciais e empresariais e exposição na mídia. Transformou-se, também, em um 

negócio promissor. Em nível mundial, suas receitas teriam passado de US $ 22 bilhões em 

1990 para mais de US $ 100 bilhões dez anos depois, e as dez maiores empresas do ramo têm 

mais de 50.000 consultores. (DONADONE, 2005). 

Outras estimativas do setor apontam para crescimentos anuais que ultrapassam duas 

vezes o crescimento econômico mundial (SIMON; KUMAR, 2001). Além disso, a consultoria 

parece merecer a preferência, como opção de carreira, da maioria dos estudantes das 

principais escolas de gestão americanas, atraindo cerca de 30% dos alunos de MBA (SIMON; 

KUMAR, 2001).  

Esse crescimento financeiro deve-se ao aumento da presença dos consultores na vida 

organizacional. Eles estão, cada vez mais, orientando e influenciando executivos e 

empresários em suas decisões gerenciais de modernização de processos, mudança na estrutura 

organizacional ou melhoria do desempenho operacional e das relações interpessoais dos 

colaboradores da organização-cliente, e mesmo apoio na deliberação de questões societárias, 

entre outras. 
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Devido às atribuições dos consultores e sua forte influência sobre os dirigentes e 

colaboradores das organizações-cliente. A academia internacional tem aumentado sua atenção 

ao setor (MCLARTY & ROBINSON, 1998; AMORIM; KIPPING, 1999; FINCHAM, 1999; 

RAM, 1999; VALENÇA, 2007). A academia brasileira, também, tem aumentado o interesse 

pelo campo da consultoria. Uma leitura no apêndice C possibilitará ao leitor, verificar o 

aumento da produção cientifica sobre o tema. Todavia, apesar desse interesse, a área de 

consultoria, considerando sua diversidade e abrangência, tem sido relativamente pouco 

estudada até o momento. Pois, ainda existem algumas lacunas a serem preenchidas1. Nesse 

sentido, o processo de aceitação e justificação do consultor junto ao consultor-cliente, 

configura-se como uma delas. 

Assim, a segunda justificativa sobre a importância dessa pesquisa, deve-se a escassa 

pesquisa acadêmica no Brasil sobre o tema legitimação profissional de Consultores. Em 

levantamento realizado em mecanismo de busca na Internet (Google Acadêmico), não foram 

identificados estudos relacionados à dinâmica da busca da aceitação do consultor junto aos 

clientes deles. Principalmente, estudos que abordassem as estratégias de obtenção de 

reconhecimento social e a construção da autoridade profissional do Consultor Organizacional. 

Dessa forma, obter conhecimento sobre esse tema reveste-se de importância para o 

campo da consultoria, porque como qualquer grupo laboral, os consultores visam conquistar 

um status profissional diferenciado. Resultado esse, que está atrelado à capacidade do 

profissional em legitimar seus conhecimentos e sua atuação frente ao seu grupo de interesse. 

Enfim, uma reflexão sobre o processo de legitimação profissional do consultor irá 

contribuir para que eles percebam o impacto de suas ações e melhorem sua aceitação e 

justificação de sua atuação junto ao seu público-alvo, obtendo deles endossos, suporte e um 

status profissional diferenciado. 

No próximo capítulo, abordamos as estratégias metodológicas utilizadas para atingir 

os objetivos propostos nesse capítulo. 

 

 

                                                 
1 
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2 Método 

 

2.1 Estratégia da dissertação 

 
Devido à escassez de estudos sobre o fenômeno da legitimação profissional entre 

consultores organizacionais, tornou-se necessário caracterizar esta como uma pesquisa 

exploratória e, pela natureza do que investiga, como qualitativa. 

Ao contrário da pesquisa quantitativa, a qual objetiva a formalização de relações entre 

os fenômenos, a de natureza qualitativa possibilita que não se apóie na geração de dados 

estatísticos (contagens, produção de números sobre variáveis inicialmente isoladas e 

estatisticamente associadas). 

Essa opção se deve ao caráter social da legitimação. Assim, como um fenômeno 

social, ela pode ser melhor compreendida a partir dos significados atribuídos pelos atores 

sociais que a vivenciam e que procuram expressá-la na inteireza da linguagem natural 

(VERGARA, 2000). Dessa forma, o método contribui para se conhecer com mais riqueza de 

detalhes a complexidade do fenômeno da legitimação profissional nas situações cotidianas. 

Além disso, a metodologia qualitativa abre espaço para a descoberta do que há de específico 

em relações ainda pouco pesquisadas. Patton (2002) define a pesquisa qualitativa como o 

“esforço para entender situações em sua singularidade, como parte de um contexto particular 

e suas interações” (PATTON, 2002 apud MINAYO, 2004, p. 21).  

Como a legitimação é um fenômeno relacional (alguém atribui legitimidade a outro), 

procurou-se compreendê-la, na dupla perspectiva dos consultores organizacionais e dos seus 

respectivos clientes. Só os dois pólos de descrição daquele fenômeno podem retratar sua 

inteireza, levar-nos a entender como a legitimação se processa e desenvolve entre eles. Por 

isso, foi preciso ouvir alguns pares de consultores e clientes, dirigindo-se a eles e tentando 

entendê-los através de conceitos que já se provaram consistentes em estudos de cientistas 

sociais.  

A re-elaboração desses conceitos – reunidos no capítulo seguinte – foi marco de origem 

e orientação para a pesquisa, porque não se encontraram, até agora, outros estudos sobre a 

legitimação profissional nesse grupo ocupacional. Metodologicamente, isso exigiu entrevistas 

preliminares para adaptação de categorias de análise. 
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Assim, compõem-se no método da dissertação a pesquisa documental e bibliográfica, 

visando aos conceitos, e as entrevistas semi-estruturadas que possibilitaram a obtenção de 

dados primários. Tais instrumentos e seu emprego são detalhados na próxima seção. 

 

 

2.2 Detalhamento dos procedimentos de pesquisa 

2.2.1 Pesquisa documental e bibliográfica 

Inicialmente, foi realizada investigação partindo da literatura básica sobre legitimação 

das profissões e ocupações, procurando identificar assuntos referentes ao tema central e 

entendendo a legitimação como um processo cognitivo e social. Buscou-se respaldo na teoria 

sobre a sociologia das profissões, com apoio nos seguintes autores: Parsons (1947), Freidson 

(1970, 1983, 1998) e Abbott (1988). O primeiro, porque foi um dos precursores no estudo das 

profissões. O segundo por se sobrepor ao primeiro na superação da visão de altruísmo das 

profissões e encará-las como um projeto de mobilidade social. O terceiro por complementar a 

visão do segundo, caracterizando o jogo de disputa de espaços e legitimação. 

Todavia, devido ao caráter interativo da relação consultor-cliente, bem como ao próprio 

foco do trabalho, de estudar a legitimação dentro dessa relação, achou-se interessante recorrer 

à perspectiva teórica do interacionismo simbólico para entender melhor a dinâmica de 

construção de significados entre o consultor e o seu cliente.  O interacionismo simbólico 

possibilitou acoplar-se o processo de construção social da realidade e o de legitimação 

simbólica (BERGER; LUCKMANN, 1999), e deu suporte teórico para compreender as 

estratégias cognitivas de legitimação, propostas por Freidson (1998).  

Ao encarar a legitimação profissional como um processo de construção social, a 

dimensão da linguagem torna-se importante, e foi-se buscar suporte complementar nos 

trabalhos sobre retórica, de Halliday (1992) e Soares (1995). 

Todavia, após as entrevistas exploratórias iniciais indicarem como muito importante a 

dimensão do desempenho e da maestria pessoal, sentiu-se necessidade de incorporar as idéias 

da legitimação pelo desempenho e a do talento artístico, em Donald Schön (2000). Na pesquisa 

qualitativa, novas teorias podem ser incorporadas ao arcabouço teórico, caso o pesquisador 

julgue ser necessário para uma melhor compreensão do fenômeno, inclusive na medida em que 

os dados são coletados, visto que não existem hipóteses pré-estabelecidas (TRIVIÑOS, 1987). 
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Eisenhardt (1997) sugere que não deve haver hipóteses prévias nesse tipo de pesquisa para 

preservar-se a abertura para novos insights e visões da realidade. O que se trata, a certo 

momento do processo, como suposições acaba se confundindo depois com os próprios 

achados. 

A pesquisa bibliográfica foi feita em publicações acadêmicas, especialmente teses, 

dissertações e livros. 

 

2.2.2 Entrevistas 

Houve três conjuntos de entrevistas. Um exploratório, um principal e um terceiro 

complementar. Entrevista, no âmbito desse trabalho, é o processo de investigação social onde, 

em ação comunicativa, o pesquisador obtém informação de alguém especificamente escolhido 

(ALONSO, 1998). O estudo exploratório inicial sobre o campo utilizou a entrevista semi-

estruturada. A vantagem desse procedimento é que “ao mesmo tempo em que valoriza a 

presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 

alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

Foram realizadas três entrevistas semi-estruturadas com consultores de reconhecida 

atuação e de diferentes subáreas da gestão organizacional, conforme descrito abaixo, visando 

obter reconhecimento inicial do campo e identificação de detalhes das estratégias que eles, 

conscientemente ou não, utilizam para legitimar-se. 

 
 
Consultores 

 
Formação 

 
Tipo de trabalho realizado 

Consultor 1 Engenharia de Produção, em 
nível de Mestrado. 

Trabalhos voltados para processos no 
varejo e restaurantes. 

Consultor 2 Ciências Contábeis, em nível 
de especialista.  

Gestão de custos.  

Consultor 3 Ciências Econômicas, em 
nível de Mestrado.   

Desenvolvimento organizacional e 
mudanças comportamentais. 

Quadro 1 (2) – Relação da formação e trabalhos realizados dos Consultores 
 

Em seguida, com base nas informações do primeiro conjunto de entrevistas, e à luz das 

teorias recolhidas na pesquisa bibliográfica, foi elaborado instrumento (Vide Apêndice A) para 

realização da fase principal de coleta de dados: entrevistas semi-estruturadas com três clientes 

de serviços de consultoria, conforme abaixo: 
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Cliente Segmento de 
mercado 

Tipo de consultoria realizada Porte da 
empresa  

Cliente 1 Instituição de 
formação 

profissional 

Desenvolvimento/aperfeiçoamento de 
lideranças, mudança comportamental e gestão 

de conflitos. 

Grande 

Cliente 2 Lavanderia de alta 
tecnologia 

Estruturação organizacional, definição de 
estratégias e análise financeira. 

Médio 

Cliente 3 Estudos e pesquisas 
(iniciativa privada) 

Criação de indicadores estatísticos Pequeno 

Quadro 2 (2) – Relação dos clientes e trabalhos realizados em suas organizações. 
 
Após essa fase, três entrevistas (de confronto) semi-estruturadas foram feitas com os 

ex-consultores desses clientes, conforme abaixo. 

Consultor  Formação de base  Tipo de conhecimento utilizado 
Consultor 4 Psicologia Técnicas baseadas na Bioenergética 
Consultor 5 Administração Técnicas de planejamento estratégico e 

plano de negócio.  
Consultor 6 Economia Técnicas estatísticas e Econômicas 

Quadro 3 (2) – Relação da formação e tipo de conhecimento utilizado pelos Consultores. 
 

Assim, configura-se a seguinte relação entre clientes e consultores entrevistados. 

CLIENTE CONSULTOR 
Cliente 1 Consultor 4 
Cliente 2 Consultor 5 
Cliente 3 Consultor 6 

Quadro 4 (2) – Relação cliente atendido e respectivo consultor. 
 

Nessas entrevistas, o roteiro (Apêndice B) só estava disponível ao entrevistador e foi 

usado por ele como guia, não limitando a interação com o entrevistado, permitindo-lhe 

recordar os principais tópicos (GODOI, MATTOS, 2006). Antes da realização da entrevista 

foi apresentado um termo de consentimento a cada entrevistado, depois de esclarecido sobre 

os propósitos da pesquisa. 

Tomando a interação como o entrevistado por inteiro como a fonte de informação, o 

pesquisador procurou estabelecer um vínculo bio-cognitivo com o entrevistado pelo uso de 

estratégias comunicativas situadas no contexto ali vivido por ambos, de acordo com o 

sugerido por Godói e Mattos (2006). A fala do entrevistado foi incentivada de maneira a que 

se expressasse livremente sobre o tema, o entrevistador só intervindo quando necessário.  

Como recurso de registro das informações, foi utilizada a gravação, em meio digital, 

dos depoimentos dos participantes.  
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Foi dedicada grande atenção ao processo de escolha dos entrevistados. Tratando-se de 

estudo qualitativo, eles deveriam ser específicos para o que se desejava estudar e em número 

suficiente para cobrir essa especificidade (GODOI; MATTOS, 2006), pois não se tratava, no 

caso, de amostra, conceito metodológico da pesquisa com uso de estatística. A escolha se deu 

através dos canais naturais de relacionamento do pesquisador, e, inclusive, de indicações em 

forma seqüenciada, um nome escolhido sugerindo outro, técnica chamada “bola de neve” 

(SIERA, 1998, p.312-313, apud GODOI; MATTOS, 2006).  

Considerando-se o produto das entrevistas como textos de conversação, foi usada a 

análise semântico-pragmática da linguagem, com os procedimentos sugeridos por Godoi; 

Mattos (2006) para identificação dos significados das falas.  

O método de análise semântico-pragmática da linguagem (GODOI; MATTOS, 2006) 

consiste no seguinte processo: 

1a Fase - recuperação dos diálogos gravados, sua transcrição e classificação por 

significados semânticos nucleares que vão se constituindo ao longo da análise da fala. 

Durante esse processo, procurou-se registrar algumas idéias especiais que ajudariam na fase 

de conclusão. 

2a Fase - resgate dos elementos do contexto pragmático do momento que ocorreu o 

diálogo, o que contribui para o entendimento das idéias; procurou-se nessa fase analisar nas 

gravações como o assunto foi sendo desenvolvido, ao longo da entrevista, através da 

verificação de pontos altos ou ausências discursivas, inclusive considerando aspectos verbais 

e não-verbais. 

3ª Fase - apresentar ao entrevistado o significado nuclear das respostas que se pretende 

usar no texto para que haja uma validação. Ela consiste em o pesquisador formular, com as 

próprias palavras, como em uma paráfrase, o que o entrevistado disse, a fim de obter a 

confirmação do entendimento. 

 

 

2.3 Limitações do método. 

Um aspecto importante, que limita o método proposto, deve-se ao estado defensivo 

que o tema pode gerar nos entrevistados. Esse estado defensivo pode provocar no discurso 
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dos consultores e clientes afirmações auto-referentes, visando proteger a imagem pública 

deles, embora isso não inviabilize o método proposto. 

Essa condição é provocada porque o ser humano tem duas lógicas de raciocinar: uma 

para constituir uma imagem para apresenta ao outro, de forma discursiva e outra para guiar 

sua ação ou reação (ARGYRIS, 1974). Conforme exposto por Valença (2007), há uma 

diferença entre o discurso e a ação, diferença essa acentuada em momentos de tensão. Por 

isso, poderia haver uma divergência entre o exposto pelos entrevistados e o realmente 

praticado. 

Outra limitação do método é trabalhar com dados ex post facto e indiretamente 

observados o que inviabiliza uma checagem mais eficaz dos resultados. 

Entretanto, essas limitações não inviabilizam o método porque durante o trabalho 

procurou-se resgatar o significado semântico e o contexto pragmático que influenciou o 

discurso. Também em seguida, os dados foram postos para validação aos entrevistados. Além 

disso, o nível de transparência exposto pelos entrevistados em suas falas denota que o método 

atingiu seu fim. 
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3  Revisão teórica 

 

Merriam (1998) afirma que a teoria é a lente que desvendada o fenômeno. Nesse 

estudo, a perspectiva interacionista simbólica serviu de base para a interpretação da 

legitimidade na relação entre consultores e seus clientes. Ontologicamente, adotou-se a 

compreensão da construção da legitimação como um processo social, que acontece durante as 

atividades da consultoria. 

Para alcançar esse objetivo, esse capítulo foi estruturado da seguinte forma: na 

primeira seção, foram apresentadas as abordagens teóricas sobre os fenômenos da 

institucionalização e legitimação (3.1); na segunda sessão (3.2), explicou-se o processo de 

legitimação e institucionalização; na terceira seção (3.3), detalhou-se o interacionismo 

simbólico e o processo de construção social da legitimação; na seção quarta (3.4), abordaram-

se as condições estruturantes da institucionalização e legitimação profissional; na quinta seção 

(3.5), foram revisadas as estratégias de legitimação profissional usadas pelos consultores; na 

sexta seção (3.6), foi estudada a legitimação do consultor pela eficácia do seu relacionamento 

com o cliente; na sétima seção (3.7), abordaram-se as formas retóricas de justificação usadas 

por profissionais junto ao seu público-alvo. 

 

 

3.1 As abordagens teóricas sobre os fenômenos da 
institucionalização e legitimação   
 
 

3.1.1 Discussão sobre a legitimidade e legitimação: conceitos 
elementares 

 

A questão da legitimação e legitimidade tem despertado a atenção e o interesse em 

vários ramos do conhecimento humano. Podem-se observar estudos sistemáticos do tema nas 

áreas de: Psicologia, Sociologia, Direito e Ciência Política. Variando apenas a perspectiva 

teórica, esse fato mostra a característica multidisciplinar e a importância do fenômeno 

(MUELLER, 2006). 
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Ao longo dos anos, grandes pensadores como Platão e Aristóteles, Maquiavel, Locke, 

Rousseu, Max, Berger e Luckmann, Weber, Parsons, Blau, Bobbio, Habermas, Lyotard, 

Foucault e Zelditch dedicaram esforços para compreender o processo de construção social e 

as bases de sustentação do fenômeno da legitimação. Apesar das diferentes abordagens desses 

autores, há uma convergência em se relacionar o processo de legitimação com a justificação 

de alguma crença, normas, leis, ideologia ou de algum poder (MUELLER, 2006). 

Dessa forma, pode-se definir a legitimação como o processo de justificação e 

conquista da aceitação social para alguma norma, valor, prática, procedimento ou papel 

social, enquanto a legitimidade é a conformação e reconhecimento de um determinado poder 

por aqueles que lhes são sujeitos. Nesse contexto, a legitimação é a ação de se justificar, e a 

legitimidade se constitui na obtenção de reconhecimento. Em contraponto, define-se o 

processo de “deslegitimação” como o não reconhecimento das práticas de legitimação por 

parte do seu público de interesse (LYOTARD, 1986). 

Além de ser um resultado de uma prática social, a legitimidade é uma ferramenta para 

acessar recursos estratégicos dentro do ambiente institucional, visto que, uma vez obtida, o 

legitimado ganha a aceitação e, em algumas situações, a obediência das pessoas, porque elas 

acreditam que sua atuação é correta e justificada, tendo a vantagem de ser ouvido e de se 

qualificar para acessar determinadas oportunidades (ZELDITCH, 2001; BISSOT, 2002). 

Todavia, ao se avançar no estudo dos processos de legitimação, é preciso ter em mente 

uma questão crucial: as condições legitimizantes são relativas há uma época, cultura, grupo e 

local, ou seja, dependem de um conjunto especifico de crenças de um grupo social (TYLER, 

2006). 

Com os avanços dos estudos sobre o tema, outros autores perceberam que a 

legitimação estava, também, presente em outros níveis da nossa sociedade e começaram a 

trabalhar com o conceito de legitimação e legitimidade, além do estrito senso legal/normativo 

abordado pelos teóricos clássicos. Assim, foram surgindo trabalhos sobre o processo de 

legitimação na comunidade cientifica (LYOTARD, 1984) e em campos profissionais em 

busca de reconhecimento e defesas de interesses (FREIDSON, 1998). Desse modo, surge o 

conceito de legitimação profissional. Por exemplo, é devido à legitimidade do papel social do 

profissional que as pessoas autorizam, de forma consciente ou inconsciente, um médico a 

realizar um procedimento incisivo em nosso corpo ou um juiz a julgar questões delicadas de 

nossa vida ou um consultor a decidir sobre mudanças que afetam uma empresa. 

Dessa forma, a posse de legitimidade se configura em um recurso estratégico para um 

grupo profissional, porque toda profissão não é isolada em si, pois ela nasce e morre pela 
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outorga de reconhecimento da sociedade. Assim, em todo momento, o profissional deve, em 

grupo ou individualmente, desenvolver ações para se justificar e garantir o reconhecimento 

conquistado, visando manter o seu status superior perante essa mesma sociedade.  

A partir desse momento, as análises contidas nesse trabalho abordarão a legitimação, 

no âmbito profissional, a qual será entendida como o processo utilizado pelo profissional para 

buscar uma aceitação social, mediante “explicação” de sua atuação e “justificação” da 

necessidade de sua profissão, tendo por inspiração as idéias de Berger e Luckmann (1999) e 

Freidson (1998). 

Em consultoria, a busca por legitimação se faz necessária devido à fragilidade desse 

campo, visto que o consultor é, constantemente, submetido a provar sua competência, o que o 

obriga a utilização de uma argumentação para construir, manifestar e estabilizar sua imagem 

profissional. 

Nesse sentido, pode-se encarar a legitimidade sobre dois aspectos: o primeiro é 

considerá-la como um recurso, o qual pode ser conquistado e planejado. O outro parte de uma 

perspectiva reativa, pois considera a legitimidade como resultante de uma dinâmica 

estruturante de setores sociais mais amplos, dessa maneira, fora do escopo e do controle de 

qualquer indivíduo ou organização, sendo esta “dada” pela conformidade social.  

Considerando essas duas perspectivas, vamos encarar a legitimidade como um recurso 

necessário para se obter outros recursos e que pode ser alcançada através de uma estratégia 

que se apóie na conciliação de elementos internos da profissão como uma tendência do 

ambiente institucional. 

A legitimidade possui três tipos (ROSSONI, 2005): regulatória, normativa e cognitiva, 

conforme exposto abaixo (Figura 1(3)): 

 

a) Regulatória  (SCOTT, 2001; FREIDSON,1998; HUNT ; ALDRICH, 1996; 

ROSSONI, 2005)   

Essa legitimidade deriva de regulações, regras, padrões e expectativas criadas por 

agentes de governos, associações empresariais credenciadoras, agências reguladoras ou 

associações profissionais. Normalmente, envolvem sanções a serem atendidas pelo individuo 

ou uma organização para poder legitimar suas ações. Nesse caso, a justificação é obtida pela 

criação de uma imagem de obediência às leis. Sua instrumentação ocorre quando o individuo 

cumpre as leis e etapas legais exigidas. 

b) Normativa (SCOTT, 2001; BERGER E LUCKMANN, 1999;RAO, 1994; ROSSONI, 

2005) 
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É aquela derivada das normas, valores da sociedade ou de um ambiente social 

relevante. Nesse tipo de legitimação, o legitimado deve ter um comportamento que atenda às 

normas, valores e crenças dos indivíduos ou organizações que controlam os recursos escassos. 

Essa compatibilidade é obtida pelo atendimento de ritos e cerimônias impostos pelos 

controladores dos recursos. Todavia, ocorrem duas maneiras de se acelerar a legitimidade pela 

via normativa: uma, por meio do endosso feito por outro agente legitimado (RAO, 1994), a 

outra, por intermédio da rede de relações do agente (ALDRICH e FIOL, 1994). 

 

C) Cognitiva (SCOTT, 2001; FREIDSON, 1998; ZIMMERMAN; ZEITZ, 2002; ROSSONI, 

2005) 

Surge das crenças da sociedade relativa à eficiência e à utilidade de um modelo 

profissional baseado em um conhecimento especializado (esotérico). Nesse caso, para um 

conhecimento ser reconhecido como especializado, torna-se necessário que ele seja 

explicitado e sofra uma codificação, além de derivar de um sistema de crenças assumido por 

vários profissionais (SCOTT, 2001). O modelo cognitivo tem como base uma visão de mundo 

de uma realidade, socialmente, construída pelos participantes. Nesse modelo, o profissional é 

justificado pelos métodos, práticas e conhecimento esotérico que possui, tendo a percepção de 

sua importância social potencializada pelo uso de uma retórica legitimizante que foca a 

utilidade e benefícios para a sociedade do conhecimento profissional. Esse tipo de legitimação 

é verificado pela observação da intensidade com que o conhecimento do grupo profissional é 

aceito e desejado. 

Como se pode observar, a legitimidade é fundamental para o crescimento e 

sobrevivência de um grupo profissional, podendo os profissionais adotar ações para adquiri-

la, as quais podem envolver práticas individuais ou grupais, nas esferas legais, normativas e 

cognitivas, pois, para consolidação e expansão da atuação de uma profissão, ela precisa, além 

de recursos técnicos, ter, também, legitimidade dentro do seu público de interesse. 
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FIGURA 1 (3) – Tipos de legitimidade. 
Fonte: O autor (2007), Adaptado de SCOTT, (2001); HUNT e ALDRICH (1996)  
 

 

3.2 O processo de legitimação e institucionalização  

O trabalho do consultor descende de práticas sociais, as quais determinam como será o 

curso das atividades de repasse de informações, conhecimentos e o uso das técnicas de 

intervenção. Essas práticas sociais dos consultores com seus clientes, pares e sociedade 

produzem uma visão de mundo, denominada de realidade social. 

Essa realidade é constituída pelas percepções e representações dos consultores e seus 

clientes. Ela serve para situar o indivíduo no meio social onde é realizado o seu trabalho, 

orientando suas ações e atitudes.  

Berger e Luckmann (1999) defendem que uma determinada realidade social é uma 

entidade objetiva e apresentam os processos necessários para a construção dessa objetividade 

que são: a institucionalização e a legitimação. O primeiro tem sua origem na economia das 

práticas e atividades cognitivas, no momento em que os profissionais utilizam o hábito 

operante já consagrado pelos pares e aceito pela sociedade, formando uma tradição 

profissional compartilhada. Todavia, essa tradição profissional não é uma ordem natural, mas, 

sim, uma construção social em busca da estabilidade, por isso a necessidade da legitimação 

para estabilizar o modelo profissional pretendido. 
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Essa economia de práticas profissionais, segundo Berger e Luckmann (1996), dá-se 

pelos hábitos que são a repetição cotidiana de tarefas pelos profissionais, devido à criação de 

padrões de ação e/ou de comportamento, os quais dão sustentação ao processo de 

institucionalização. Entretanto, para que o processo aconteça, é preciso que exista o repasse e 

legitimação das normas vigentes à próxima geração de profissionais e de clientes.  

 

As instituições estruturam o contexto em que o indivíduo se insere; suas 
características são o controle, a historicidade e as tipificações atribuídas 
pelos indivíduos entre eles próprios (BERGER; LUCKMANN, 1996, p.78-
80).  
 

Por isso, para se entender com mais profundidade o processo de legitimação, precisa-

se compreender como se dá o processo de institucionalização de uma profissão. Berger e 

Luckmann (1999) estudaram a gênese do processo de institucionalização e verificaram que 

essa se manifesta quando os profissionais efetuam uma tipificação recíproca de ações 

consideradas habituais e sempre partilhadas por eles, ou seja, quando eles reconhecem os 

fatos que estão acontecendo de maneira familiar para todos eles. 

Inicialmente, a institucionalização ocorre num plano pré-teórico, em função de um 

corpo de conhecimentos que o grupo recebe, os quais fornecem as regras de conduta 

institucionalmente adequadas. Esse processo tem duas características: a historicidade e o 

controle. 

A historicidade da institucionalização é construída, ao longo da história profissional 

compartilhada, de tal forma que a geração seguinte perceba a nova realidade como uma 

tradição instituída e não como uma biografia. Isso permite que as instituições, tais como 

associações profissionais, possuam autoridade sobre os indivíduos. Todavia, isso não significa 

que os profissionais não possam refletir sobre suas próprias biografias. Nesse contexto, 

conforme bem exposto por Berger e Luckmann, dizer que “um segmento da atividade humana 

foi institucionalizado é dizer que este segmento da atividade humana foi submetido ao 

controle social” (1999, p.80). 
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FIGURA 2 (3) – A relação entre legitimação e institucionalização. 
Fonte: O autor (2007), Adaptado de Berger e Luckmann (1999) 

 

Esse processo ocorre de tal forma que o profissional dentro da instituição faz biografia 

e os acontecimentos são ligados por um universo subjetivamente significante do individuo, o 

qual é compartilhado com os outros. 

No que se refere à legitimação, Berger e Luckmann (1999) afirmam que ela produz 

novos significados, os quais servem para integrar os significados já ligados a processos 

institucionais díspares. Desta forma, o processo de legitimação tem por objetivo harmonizar 

os conflitos provenientes de modificações de significados de uma realidade institucional. 

Há uma relação estreita entre o processo de institucionalização e legitimação, pois a 

legitimação produz novos significados que sustentam a institucionalização. Essa, por sua vez, 

permite que a base de legitimação da profissão saia, unicamente, da esfera cognitiva de seu 

conhecimento profissional para, também, adquirir um caráter legal e conquistar um espaço 

privilegiado. Conforme Berger e Luckmann (1999), a legitimação “... explica a ordem 

institucional outorgando validade cognoscitiva a seus significados objetivos [...] e justifica a 

ordem institucional dando dignidade normativa a seus imperativos práticos”. Assim, para se 

justificar junto ao seu público de interesse, o processo de institucionalização irá exigir uma 

legitimação da sua práxis. 
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FIGURA 3 (3) – A correlação entre legitimação e institucionalização. 
Fonte: O autor (2007). Adaptado de Berger e Luckmann (1999) 

Por outro lado, se para construção dessa realidade social é preciso conciliar aspectos 

objetivos, dentro de um plano subjetivo, outro processo se faz necessário para essa construção 

social: a interiorização da realidade vivida pelos agentes, pela incorporação de determinados 

papéis e valores, o que implica enquadrar o processo de construção da realidade social na 

perspectiva teórica do interacionismo simbólico (BERGER; LUCKMANN, 1996, p.34). 

Com base na perspectiva acima, ao interagir com a realidade cotidiana do cliente, o 

consultor desempenha um papel social e constrói uma identidade profissional. Essa identidade 

é criada mediante articulação de fatores objetivos e subjetivos. 

Berger e Luckmann (1999) procuraram, em sua obra, detalhar a questão da identidade 

e papéis sociais. Para eles, o indivíduo constitui uma estrutura biográfica a partir dos 

momentos sucessivos de sua experiência e do compartilhar com outras pessoas os significados 

dessas experiências para que ocorra a integração biográfica comum. 

Desta forma, o desenvolvimento da identidade institucional é provocado pelo 

movimento contínuo entre os diferentes personagens e seu contexto histórico e destes com 

seus grupos de referência, de tal maneira que a identidade individual de cada profissional e a 

identidade coletiva – do conjunto de profissionais inscritos em determinado tempo e lugar – 

são processos interdependentes. 

Assim, uma identidade é formada das seguintes dimensões: atribuição que seria agir 

dentro de determinadas regras esperadas para a posição profissional e a prova de mérito 

pessoal. 
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3.2.1 A importância da linguagem dentro do processo de 
legitimação e institucionalização 

A realidade social surge da depuração do consenso de seus atores, gerando a 

identidade da construção social. Para esse fim, a linguagem exerce um papel importantíssimo, 

porque fixa as pautas do convívio social, contribui para a distribuição do conhecimento e o 

reforço do consenso institucional. Serve, também, como uma matriz que descreve o sentido 

comum em uma dada sociedade, contribuindo com isso para a formação de um universo 

simbólico.      

Nesse sentido, Berger e Luckmann defendem que a linguagem "marca as coordenadas 

de minha vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de significação" (BERGER; 

LUCKMANN, 1999, p. 39). Assim sendo, a percepção só se torna possível se posterior às 

significações ligadas à linguagem.  

Porém, é na vida cotidiana que a linguagem demonstra sua capacidade de comunicar 

significados de fatos, os quais não foram experimentados ou sequer vistos, porque a 

linguagem tem a capacidade de guardar acumulações de significados e experiências e 

transmiti-las aos outros. Isto se dá em virtude do caráter transcendental da linguagem que vai 

do presente ao passado. Conforme bem exposto por Berger e Luckmann, a linguagem "torna 

presente uma grande variedade de objetos que estão espacial, temporal e socialmente ausentes 

do aqui e agora" (BERGER; LUCKMANN, 1999, p. 60). 

Devido a sua transcendência, a linguagem expressa inúmeros significados, tornando-se 

acessível à subjetividade do interlocutor. A objetivação lingüística possibilita o individuo 

experimentar um mundo real ou fantasioso. Essa importância pode ser explicada por Berger 

da seguinte forma: “Como os outros mamíferos, o homem está em um mundo que precede o 

seu aparecimento. Mas à diferença dos outros mamíferos, este mundo não é simplesmente 

dado, pré-fabricado para ele. O homem precisa fazer um mundo para si” (1985, p.18).  

Entretanto, esse mundo pede uma manutenção artificial, porque o mundo humano não 

se mantém como o mundo natural, visto que ele é, segundo Berger, socialmente construído: 

“Todos os mundos socialmente construídos são intrinsecamente precários” (1985, p.42). Por 

isso, a necessidade de realizar esforços para se manter o mundo humano. Essa manutenção 

dá-se por meio de discursos legitimadores para manter a realidade socialmente definida.  

Segundo Berger e Luckmann, “a necessidade de legitimação surge quando as 

objetivações da ordem institucional (agora histórica) têm que ser transmitidas a uma nova 

geração” (1999, p.128). Desta forma, os discursos legitimadores ajudam a sustentar os 
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mundos humanos. Contudo, a legitimação por si só não garante a manutenção do mundo, 

visto que é necessário ter condições na estrutura da sociedade para garantir que a legitimação 

tenha efeito. Berger acreditava que a realidade (objetiva e subjetiva) para se manter forte 

depende de processos sociais específicos “que permanentemente reconstroem e mantêm os 

mundos particulares em apreço” (1985, p.58). Para ele, o mecanismo de rememoração das 

“respostas legitimadoras” é inútil, caso não se possua uma “base” sócio-estrutural para 

garantir a validade das legitimações. Este pré-requisito é denominado por Berger de “estrutura 

de plausibilidade” (1985, p.58). Não basta que as respostas legitimadoras sejam repetidas 

indefinidamente, é preciso que a sociedade esteja estruturada de tal forma que essas respostas 

façam sentido, afinal, a construção social do mundo se movimenta em direção oposta ao caos, 

visando um sentido para o universo. Quanto melhor a estrutura de plausibilidade da 

sociedade, mais auto-explicável é o mundo e, conseqüentemente, menos discursos 

legitimadores são necessários para a sua manutenção.  

Esse processo, aplicado ao âmbito da legitimação profissional, obriga a biografia do 

consultor a ter uma significação que torna o mundo subjetivamente plausível. Desta forma, a 

legitimação indica ao cliente porque as tarefas do profissional são realizadas dessa maneira.  

Para Berger e Luckmann (1999), a construção social da realidade possui vários níveis 

de legitimação. O primeiro é o nível das justificativas com base na tradição. No segundo 

nível, há existência de esquemas de explicação, os quais ligam os conjuntos de significações 

objetivas que dão explicações sobre as ações concretas. Os autores citam os provérbios como 

um exemplo deste nível. O terceiro nível de legitimação é considerado o mais especializado. 

Nele está universo dos profissionais com seus direitos, obrigações e seus procedimentos. O 

último nível é o dos universos simbólicos. 

Nessa concepção classificatória, o universo simbólico seria a matriz de todas as 

significações socialmente objetivadas e subjetivamente reais. Dessa maneira, tanto a 

sociedade histórica inteira, como a biografia do indivíduo são consideradas como 

acontecimentos que se dão dentro do conceito desse universo (BERGER: 1992 p. 133). 

Para ele, o simbólico possibilita a apreensão subjetiva da experiência biográfica. O 

status soberano da realidade da vida cotidiana acontece graças ao simbólico. Esse universo 

torna possível a integração das realidades diversas (SCHULTZ, 1987), porque oferece uma 

ordem para apreensão subjetiva da biografia do consultor, possibilitando um grau de 

integração de significados discrepantes entre o seu perfil e a sua tradição profissional e a 

cultura organizacional do sistema-cliente. 
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Essa integração realiza-se mediante referência direta ao universo simbólico, visto que 

o mesmo tem o poder de ordenar e legitimar os papéis cotidianos, as prioridades e 

procedimentos operatórios. Para Berger e Luckmann (1996), as transações triviais da vida 

cotidiana podem se tornar imbuídas de profundas significações.   

A partir dessa caracterização do simbólico, vemos a possibilidade do indivíduo 

garantir a validade de seus papéis dentro da sociedade, porque todas as legitimações são 

“mecanismos” cujo objetivo é garantir a manutenção do universo simbólico, visto que, 

conforme exposto por Berger e Luckmann (1996), os universos simbólicos provocam a 

sistematização das estratégias de legitimações, dos tipos cognósticas e normativas.      

Outra vantagem da legitimação, segundo Berger e Luckmann (1996), é que ela 

provoca uma limitação do acesso ao conhecimento para certos candidatos, criando com isso o 

corpo de conhecimentos profissionais de caráter esotérico. Além disso, cria um mito para 

massas sobre a superioridade e eficácia do conhecimento de um grupo profissional sobre o 

senso comum.  

Desta forma, ao contrário da legitimação com base na mitologia, os mecanismos 

conceituais são de propriedade de uma elite profissional, cujo conhecimento tem uma 

racionalidade cientifica, afastando do cidadão comum a capacidade de explicar o universo 

simbólico. Todavia, é claro, informando aos leigos quem são os especialistas que resolvem os 

problemas práticos da sociedade.     

Finalizando, o conjunto de conhecimento é adquirido como realidade objetiva na 

interação digerida como realidade subjetiva. Essa experiência está incrustada na biografia do 

indivíduo. As significações socialmente disponíveis objetivarão um segmento de nosso eu 

como social, porém distinto do eu em sua totalidade. Joga-se com papéis sociais de acordo 

com determinada situação para se participar de um mundo social.  

Na próxima seção será abordada a questão do interacionismo simbólico, na relação 

consultor-cliente e sua influência na legitimação. 
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3.3 – O interacionismo simbólico e o processo de 
construção social da legitimação 

 
A perspectiva do interacionismo simbólico possibilita compreender a dinâmica do 

fenômeno da legitimação dentro do relacionamento consultor-cliente. A escolha desse 

referencial teórico-metodológico deve-se à profundidade que ele tem de analisar os aspectos 

do relacionamento social. O interacionismo 

[...] estuda os aspectos comportamentais e os interacionais. O centro da 
observação está na interação, uma vez que está presente tanto no 
comportamento verbal como no não-verbal de um evento ou situação. 
(YASHIOCA, 1996 apud ALCANTARA, 2005, p.01). 

Ao adotá-lo, parte-se do pressuposto que o significado dos atos legitimizantes dos 

consultores são construídos durante a interação deles com seu público de interesse, em um 

determinado contexto.  

O interacionismo simbólico constitui-se em uma das principais escolas de 

pensamento da sociologia (MEAD, 1934). Sua base filosófica é o pragmatismo de John 

Dewey (1950), que o classifica como uma filosofia da ação ou da intervenção social. O 

interacionismo simbólico é, largamente, utilizado em estudos sobre o cotidiano e a interação 

face a face. (GIDDENS, 1997). Os principais teóricos dessa corrente são Mead, John 

Dewey, W. I. Thomas, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian.  

Para Lopes e Jorge (2006), seus principais pressupostos (Figura 4 (3)) são:  

a) Os indivíduos agem em relação aos fatos, baseados no significado dos mesmos 

para eles. 

b) Os significados desses fatos surgem da interação social.  

c) A manipulação ou modificação desses significados se dá por meio de um processo 

interpretativo. 

 
FIGURA 4 (3) – O processo interacionista 
Fonte: Lopes; Jorge (2006) 

 



40 

Com base nessa característica do método, o interacionismo simbólico pode e tem 

sido usado com sucesso para o estudo da relação entre o profissional e seu cliente, como por 

exemplo o estudo desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo, relativo 

ao trabalho dos Enfermeiros e seus pacientes, dos pesquisadores Lopes e Jorge (2006). 

Num estudo dessa natureza, o pesquisador preocupa-se com a maneira que as 

pessoas definem a realidade e como agem em função de suas crenças. O objetivo é descobrir 

conhecimentos sobre as estratégias utilizadas pelos indivíduos em seus relacionamentos 

interativos, partindo da premissa que a construção de valores e atitudes das pessoas é 

realizada na vida grupal. 

Esse conhecimento é revelado ao pesquisador pela análise das interações cotidianas, 

considerando a visão dos atores e como eles atribuem significado aos objetos, situações e 

símbolos, e como se dá a construção do seu mundo social.  Para os interacionistas, o sujeito 

pode observar o comportamento dos demais e planejar suas ações, dando significado a elas 

para atingir seus planos frente ao outro.  

Uma das principais bases dessa abordagem é o reconhecimento da natureza 

simbólica da realidade social. Como destaca Ibañez (1989), não é a natureza do objeto, mas 

o tipo de relação em que o fenômeno está inserido que lhe confere sua dimensão social. 

A vantagem de usar o interacionismo simbólico no estudo do fenômeno da 

legitimação profissional do consultor é considerá-la como algo social e contextualmente 

construído, gerando a possibilidade de destacar como a interação humana e o contexto 

social influenciam a construção de: percepções, atitudes, idéias, representações, crenças, 

valores, os quais impactam a legitimidade do consultor. 

Nesse sentido, como bem exposto por Lopes e Jorge (2006), o interacionismo 

simbólico constitui-se em uma micro-análise das inter-relações entre indivíduos, 

observando-se suas negociações e ações, em determinado contexto social. 

Os interacionistas definem a sociedade como um conjunto de indivíduos que 

interagem uns com os outros e as ações dos membros ocorrem em resposta de um para com 

o outro. Assim, dado o caráter interacionista da atividade de consultoria, como bem exposto 

por Mattos; Moreira (2006) apud Almeida (2007, p.16) – “o desenvolvimento do contrato é 

marcado por encontros intensivos entre as partes, em que saberes mútuos são 

intecambiados” –, pode-se usar o interacionismo simbólico. 

Desta forma, entender a legitimação dos consultores dentro da perspectiva do 

interacionismo simbólico é concebê-la como um processo influenciado pela dinâmica da 

interação do consultor com seu cliente e de ambos com o ambiente empresarial no qual 
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estão inseridos, onde as ações legitimizantes são baseadas na construção/manipulação de 

significados valorizados em determinado contexto.  

Usar o interacionismo simbólico em consultoria organizacional é realizar uma 

micro-análise do relacionamento entre o consultor e seu cliente, observando a dinâmica do 

processo de interação entre os dois, principalmente como o consultor, após a observação do 

comportamento do cliente, planeja suas ações para criar uma imagem profissional que o 

legitime, através da manipulação simbólica e da reação do cliente a essas ações. As 

vantagens do uso dessa abordagem na relação consultor com seu cliente são: 

1) O interacionismo constrói uma imagem mais ativa do profissional e de seu 

cliente, negando, principalmente, a passividade do segundo.    

2) A ação dos dois é compreendida pela influência de acontecimentos passados 

e que estão ocorrendo no momento. O que ambos fazem é produto desta 

interação. 

3) A interação não é, apenas, o que está acontecendo entre eles, mas o que 

ocorre dentro de cada indivíduo.  

4) O cliente e o consultor agem em um contexto que eles definem, de acordo 

com a situação que se está vivenciando, embora essa definição possa ser 

influenciada por ambos. 

A análise da legitimação à luz dessa abordagem permite compreender quanto o 

consultor estabelece uma interação efetiva com o empresário. Desta maneira, o tomador do 

serviço é visto como um sujeito ativo em seu planejamento. O fruto dessa interação é a 

produção e a reinterpretação de esquemas simbólicos relacionados a regras de ação que 

passam a influenciar novos esquemas e formas de ação. 

Na próxima sessão, detalhamos as condições estruturantes para o processo de 

legitimação profissional e avançamos na análise das principais estratégias de legitimação. 

 

 

3.4 As condições estruturantes da institucionalização e 
legitimação profissional 

 
Existem duas grandes dificuldades de se trabalhar com o termo profissão. A primeira é 

devido ao seu compartilhamento com o senso comum, agravado pelo fato da diferença de 
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significado entre seus usos em relação à literatura acadêmica. A segunda, porque mesmo no 

âmbito acadêmico não há uma definição única e prevalecente.   

Por isso, para se compreender o processo de justificação profissional de um consultor, 

faz-se necessário definir, primeiramente, o conceito de profissão. Tendo por base o senso 

comum, profissão é um meio de subsistência remunerado e contínuo, resultante do exercício 

de um trabalho, ou de um ofício que contribui para o desenvolvimento da sociedade 

(FERREIRA, 2004).  

Porém, do ponto de vista acadêmico, há duas linhas teóricas predominantes sobre a 

questão. A primeira, de cunho mais crítico, define as profissões como uma reserva de 

mercado fortalecida por restrições legais, cuja função é garantir um monopólio sobre o 

exercício de certas atividades. A outra, de caráter mais descritivo, conceitua as profissões 

como ocupações disciplinadas e solidárias com conhecimentos e competências específicas, 

atitudes diferenciadas dos ocupantes em relação ao seu trabalho, bem como um status 

reconhecido socialmente.  

Todavia, nesse estudo, adotou-se uma linha alternativa às duas correntes dominantes, 

proposta por Freidson (1998), que considera o conceito de profissão como algo multifacetado 

e sem definição única prevalecente. Segundo ele: “não existe traço ou característica únicos, 

verdadeiramente, explanatórios que possam enfeixar todas as ocupações chamadas profissões 

a não ser o fato real de virem a se chamar profissões” (FREIDSON, 1998, p.59). Vê-se, então, 

que se torna difícil para todas as profissões adquirirem todas essas características de forma 

plena.  

 

3.4.1 A evolução do conceito de profissão 

Devido a sua importância para a sociedade, o campo das profissões foi conquistando 

um maior espaço na Sociologia. Nesse sentido, o marco basilar, no campo da sociologia das 

profissões, foi o estudo realizado por Durkeim (1993), que defendia o surgimento das 

profissões como conseqüência da divisão de trabalho e que exerciam uma função de integrar e 

organizar a sociedade (BARBOSA, 1993). Para ele, uma ética moral superior, um serviço 

altruístico e relações que membros estabelecem entre si são os elementos estruturadores da 

profissão.    

Porém, é nas décadas de 60 e 70 que há um aumento da produção de pesquisas sobre 

as profissões.  Inicialmente, elas apontavam uma linha mais descritiva dos atributos, normas, 

conquistas, papéis, relações de trabalho, estrutura social e influência política das profissões. 
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Um dos principais ícones dessa primeira corrente foi Parsons (1947). Ele começou sua 

trajetória em 1939, com um ensaio que tratava da relação entre a visão de altruísmo das 

profissões, teoria econômica e o utilitarismo. Porém, é no período de 1964 a 1969 que sua 

produção se intensifica. Nesta época, ele se foca nos trabalhos dos Médicos e Advogados, 

tendo como principais conclusões: a importância das profissões nas sociedades 

industrializadas, a relação entre o processo de profissionalização e a construção dos valores 

profissionais e os mecanismos normativos. Contudo, ainda manteve o destaque no caráter 

altruísta das profissões. 

Assim, na análise Parsoniana, o que diferencia as profissões das ocupações é a 

existência de uma racionalidade baseada no conhecimento científico abstrato e um código 

ético-moral de serviço altruístico para com a sociedade. 

Todavia, a distribuição de poder e o controle do mercado não ocuparam uma parte 

importante da análise Parsoniana. Devido a essas ausências, inúmeras foram as críticas 

baseadas nas incongruências teóricas deste tipo de análise. Os principais críticos foram 

Becker (1963, 1964, 1970) e Hughes (1971), seguidos por Klegon (1978) e Sacks (1983). A 

maior crítica deles foi sobre a ingenuidade sociológica de Parsons em realizar uma análise 

acrítica da realidade, baseada na imagem que os profissionais têm de si mesmos.   

Outra perspectiva divergente é a defendida por Abbott (1988). Para ele, o 

conhecimento é a base da legitimação da autoridade profissional. Todavia, ele avança ao 

propor que essa legitimidade não é algo natural e, sim, um processo social de luta entre os 

diversos agentes pela construção e legitimação do controle sobre o saber que a profissão 

reivindica como deles. Outros autores também começaram a olhar as profissões e suas 

organizações como um tipo de instrumento de defesa dos próprios interesses. Nessa linha, 

temos trabalhos clássicos que mostram como as profissões se colocam como agentes de 

controle defendidos por Foucault (1977) ou como definidores dos padrões sociais de 

normalidade da sociedade, conforme analisado por Canguilhem (1978). 

Posteriormente, novas pesquisas relatavam a dificuldade de enquadrar o termo 

“profissão" de forma genérica, uma vez que entendiam que o conceito profissão sofre 

influência de contextos específicos que variam de maneira temporal e geográfica. O principal 

teórico desta corrente de pensamento é Eliot Freidson (1998). Para ele, é correto falar de um 

conceito genérico de ocupações. Nesse sentido, uma profissão significa um método de 

desempenho laboral para que os membros de uma ocupação especializada controlem seu 

próprio trabalho, no tocante ao conteúdo de suas atividades, às metas, aos termos e às 
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condições de prestação do serviço, além de poderem definir os critérios pelos quais eles 

podem ser, legitimamente, avaliados pelo processo de auto-regulação (FREIDSON, 1992). 

Com base nessa nova visão, os grupos profissionais não são definidos, meramente, 

como apenas portadores de uma ética profissional/social superior às outras ocupações, além 

de um conhecimento científico especializado, cuja missão seria garantir o funcionamento e a 

reprodução do sistema social, mas, agora, como grupos de interesse e/ou de pressão não 

transitório com o uso de táticas, cuja função é a proteção de seus próprios interesses 

(FREIDSON, 1970). 

Com essa nova perspectiva, muda-se a forma de enxergar o papel do consultor.  

Agora, o foco é no poder profissional (LARSON, 1977), porque iremos tratar os profissionais 

como um grupo de interesses dentro de um sistema de classes, o qual realiza esforços em 

torno de um projeto de mobilidade e tenta acumular benefícios econômicos e status na 

sociedade. 

Após detalhamos a evolução do conceito de profissão, a próxima seção relata as 

especificidades da profissão do consultor. 

 

3.4.2 A especificidade da profissão do Consultor 

Para entender o processo de legitimação de um consultor, precisa-se, primeiramente, 

entender as especificidades desse tipo de ofício profissional. Uma primeira exploração na 

literatura permite a indicação de alguns enquadramentos interessantes.  

Para Freidson (1970), existem dois tipos de profissões: (a) as que são acadêmicas e 

científicas, dependentes do apoio de grupos ou do Estado; (b) as que dependem da confiança 

dos usuários obtida por meio da solução de seus problemas, com seu caráter consultivo. Já 

Heidenheimer (1989:529) classifica as profissões como: de status, uma vez que tem como 

diferencial derivar das chamadas profissões eruditas da Europa pré-industrial, e as profissões 

ocupacionais. 

No caso da consultoria organizacional, a confiança conquistada pesa mais do que as 

regulações do estado para o exercício profissional. Assim, surge a primeira dificuldade do 

profissional: a conquista da confiança do cliente em relação ao conhecimento e a capacidade 

do profissional em resolver o problema proposto. 

A segunda dificuldade é a Polissemia que envolver o termo, visto que em relação à 

atividade de consultoria, há uma variância de entendimentos do termo, o que torna difícil 
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definir um conceito único e abrangente o suficiente para poder englobar todas as aplicações 

do campo.    

Porém, na visão do Instituto de Consultores de Organização do Reino Unido, 

consultoria pode ser definida como: 

Serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, independentes e 
qualificadas para identificação e investigação de problemas que digam 
respeito à política, organização, procedimentos e métodos, de forma a 
recomendarem a ação adequada e proporcionarem auxílio na implementação 
dessas recomendações. 

Para atingir esse fim, existem dois tipos de consultoria:  

a) Consultoria de conteúdo ou recurso 

Nessa modalidade, o consultor fornece informações técnicas ou recomenda um 

programa de ação. Nesse tipo de consultoria, o consultor estabelece uma relação assimétrica 

com o cliente e parte do principio que em seu conhecimento está à solução para o problema 

enfrentado pela organização.  

b) Consultoria de processo ou procedimentos 

Nesse tipo de consultoria, o consultor tem como principio que a solução para o 

problema enfrentado pela organização está nas pessoas que compõem o sistema. Nesse caso, 

o consultor tenta ajudar a organização a resolver seus problemas, através do uso de um 

método que torna consciente para os membros do sistema os processos organizacionais e 

capacitando-os para diagnosticar as causas das dificuldades enfrentadas. 

Todavia, independentemente do tipo de consultoria adotada pelo consultor, sua ação 

primaz é realizar uma ação de intervenção planejada no sistema-cliente, normalmente, para 

atingir os seguintes objetivos: realizar de diagnósticos, prestar assessoria técnica para 

aperfeiçoamento dos processos adotados pela organização, estimular o desenvolvimento da 

equipe de colaboradores ou melhorar o relacionamento interno. 

Para atingir os objetivos acima, a maioria dos consultores realiza seu trabalho nas 

seguintes fases: 

a) Entrada no sistema-cliente: nessa fase inicial, realiza-se uma investigação 

preliminar sobre a questão enfrentada pela organização e se identificam os 
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principais riscos da intervenção, as expectativas do cliente e negocia-se a 

forma de contratação. 

b) Diagnóstico: é a fase de coletar os dados para identificação dos problemas, 

sistematizá-los e proceder a análise. 

c) Prognóstico: nessa fase, com base nos dados encontrados, criam-se 

soluções para os problemas encontrados. 

d) Implementação: colocação em prática das ações sugeridas. 

e) Avaliação: avaliação das ações. 

 

 

FIGURA 5 (3) – O processo de intervenção organizacional 
Fonte: o autor (2007) 

Outra particularidade é que dentro do sistema-cliente existem vários tipos pessoas com 

as quais o consultor se envolve: o patrocinador que banca os recursos e a autorização, os 

colaboradores envolvidos diretamente no processo e os que serão impactados nas mudanças 

sugeridas pelo profissional. 

A relação consultor-cliente também possui um caráter peculiar, porque além de 

envolver aspectos cognitivos, a interação entre o consultor e o seu cliente envolve aspectos 

interpessoais, assim como relações de poder. Todavia, o fator peculiar da atuação dos 

consultores é que eles realizam um serviço técnico-intelectual, com um forte caráter de 

difusão e necessidade de adaptação às condições encontradas no sistema-cliente, por isso, eles 

podem ser classificados como “intermediário do conhecimento” (CARIA 2002). Reforça esse 

caráter de disseminação de conhecimento da consultoria organizacional a idéia defendida por 

Mattos et al (2004, p. 40): ”esse profissional acaba responsável por uma disseminação de 

conhecimentos” 

Como especialista técnico-intelectual, o consultor tem uma posição de intermediação 

entre o saber formal e as necessidades dos não-especialistas (CARIA, 2002). Essa posição de 

fronteira entre os campos científicos e a prática obriga o consultor a re-contextualizar o uso 
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social do conhecimento a ser difundido em um novo sentido contextual, devido à adequação 

do mesmo ao contexto do campo da prática.  

Nesse sentido, o trabalho de especialista técnico-intelectual do consultor pode ser 

descrito “[.....] como um trabalho de planejamento e avaliação ou de  assessoria e 

aconselhamento à tomada de decisão, tendo em vista informar sobre as possíveis utilizações 

alternativas de recursos variados [......]” (CARIA 2002, p. 02). Também, segundo Almeida 

(2007, p.40): “os consultores organizacionais tornam-se profissionais importantes, na medida 

em que sistematizam o conhecimento que estaria disperso, transformando-se em peritos no 

auxílio à tomada de decisão”.  

Em síntese, seria a aplicação de conhecimentos científicos, visando realizar um 

diagnóstico para subsidiar um dado contexto de decisão, com o fim de legitimar, socialmente, 

as escolhas realizadas.  

Outra característica do trabalho do consultor é posse de uma expertise. Esse fato, 

aliado à desinformação dos não-especialistas, propicia um espaço que favorece certo nível de 

autonomia profissional, a qual resiste aos processos de racionalização técnica e/ou burocrática 

do trabalho, conforme exposto por Caria (2002). Esse diferencial gera uma posição dominante 

do consultor na relação profissional, permitindo-o gerenciar, de forma ativa, o seu 

relacionamento com o cliente, o qual está, normalmente, em posição de dependência 

(FINCHAM, 1999).  

A penúltima característica da prática da maioria dos consultores é realizar suas 

atividades tendo o individualismo como elemento dominante na orientação e no 

comportamento. Isso faz com que, conforme dito por Freidson (1983),  o profissional construa 

seu próprio mundo de experiências e assuma responsabilidade pessoal e individual pela forma 

como trata seus casos. 

E, finalmente, a última característica diz respeito ao tipo de saber do consultor que 

representa uma junção entre conhecimento abstrato (enquanto mistura de formações 

discursivas de natureza científica, filosófica e ideológica, na dependência de registros escritos 

do conhecimento) e saberes interativos. 
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FIGURA 6 (3) – O processo interacionista 
Fonte: O autor (2007), inspirado em Caria (2002) e Freidson (1998) 
 
 
3.4.2.1  Surgimento, contexto atual e questionamentos que a atividade 

de consultoria enfrenta 
 
Historicamente, esse mercado acompanha a própria trajetória do mundo coorporativo. 

Donadone (2005) constata que o surgimento das primeiras atividades de consultoria, no final 

do século XIX e início do século XX, deu-se em função do crescimento do tamanho e da 

complexidade das organizações industriais na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porém, as 

mudanças na legislação (área contábil) são o marco inicial do surgimento das grandes 

empresas de serviço de consultoria. Inicialmente, elas atuavam nas áreas de Direito, 

Engenharia e Contabilidade. A crise dos anos 30 e a segunda guerra mundial impulsionam o 

setor para outro ciclo de expansão, através da venda de soluções para melhoria das práticas 

gerenciais, além do próprio poder público, que se tornou um dos principais tomadores dos 

serviços de consultoria (DONADONE, 2005). 

Todavia, é a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90 que a consultoria 

organizacional desponta e se consolida como um dos setores mais dinâmicos do período. 

Fatores para esse crescimento são: o surgimento das práticas gerenciais japonesas; a 

globalização; o aumento da competitividade; o desenvolvimento da área da tecnologia da 

informação; mudanças organizacionais associadas ao redesenho das estruturas 
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organizacionais (reengenharia, downsizing), que contribuíram para o aumento da demanda por 

conselhos estratégicos e para a consolidação da consultoria como um grande setor de 

negócios (DONADONE, 2005). 

Embora a atividade tenha avançado apoiada no próprio crescimento das organizações, 

no aumento da complexidade e da instabilidade do mundo dos negócios, esse crescimento 

possibilitou uma maior visibilidade e novas áreas de atuação. Essa atuação é apoiada por 

quatro pilares: crescimento da literatura popular de gestão, a influência no imaginário 

organizacional da cultura do management, o estreitamento entre as escolas de negócios e as 

empresas de consultorias e o surgimento no mercado de treinamento empresarial dos gurus 

gerenciais. Todavia, com ela vieram os questionamentos em relação à eficácia do serviço e à 

ética dos consultores. O surgimento de verdadeiros impérios da “indústria dos conselhos”, 

com suas receitas bilionárias, não poderia passar despercebido sem chamar atenção dos 

críticos. Por isso, recentemente, tem aumentado as críticas sobre a atuação dos consultores, a 

legitimidade dos seus conselhos e consistência de sua ética profissional. Como publicado em 

várias obras, os consultores organizacionais passam por um momento de acentuadas críticas 

em relação à legitimidade de sua atuação, sobretudo, no tocante à ausência de sentido e 

incompatibilidade entre seus interesses e dos seus clientes, gerando uma situação de conflito e 

de ausência de entendimento. 

Wood Jr. e Paula (2004), em um estudo, constatam que no Brasil os consultores são 

agentes na consolidação e disseminação da cultura do management, criando um círculo 

vicioso e beneficiando-se com isso. Eles criam e difundem novas técnicas gerenciais e 

induzem seus clientes a comprá-las (algumas vezes ‘soluções mágicas’). Contudo, algumas 

dessas consultorias não conseguem aplicá-las em seu próprio negócio. 

Ainda, segundo Wood e Paes de Paula (2004), em relação ao mercado de consultoria 

surgem dois discursos: o crítico e de retenção. O discurso de retenção é o aplicado pelos 

consultores, as escolas de negócios e a mídia especializada. O discurso de crítica baseia-se na 

crítica à postura arrogante e os métodos pirotécnicos utilizados pelos consultores, à eficácia e 

efetividade dos resultados alcançados. Dão como exemplos casos de fracassos históricos 

como a AT&T e Mery-go-round. 

Para os críticos, os consultores são mestres no ilusionismo, porque utilizam com 

eficiência a retórica e o gerenciamento de impressões para planejar as suas apresentações e 

manipular suas audiências pela sedução. Para eles, o segredo dos consultores é fazer como 

que seus clientes acreditem que eles têm a solução exata para os problemas enfrentados. 
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Dessa forma, para reforçar o processo de venda, os profissionais constroem uma imagem 

estratégica baseada em argumentos e scripts. 

Na sua pesquisa, Wood Jr. e Paula (2004) inferem, ainda, que a atividade de 

consultoria é um palco de relações, conflitos, contradições, dilemas e escolhas. Há de ambas 

as partes comportamentos que contribuem para esse ambiente. Para eles, os consultores 

utilizam o gerenciamento de impressões e a retórica para criar uma mística simbólica sobre o 

seu papel profissional, criando um discurso de justificação onde criam a ilusão de que são 

indispensáveis, mas também, detêm soluções para todos os problemas gerenciais. Para os 

pesquisadores, o foco do consultor parece estar mais na sua promoção pessoal do que em 

resolver de maneira eficaz o problema do cliente. Já os clientes buscam soluções rápidas e 

prontas, se colocam numa posição de dependência. Em alguns casos, inclusive, contratam a 

consultoria para legitimar políticas e decisões cujo ônus não querem assumir. Contudo, 

afirmam os autores, esse conflito não está explícito, sendo mascarado por uma retórica de 

cooperação e trabalho conjunto. 

Na próxima seção, serão abordadas as principais estratégias de legitimação de um 

grupo profissional. 

 

 

3.5. As estratégias de legitimação profissional usadas 

pelos Consultores 

Nessa sessão, serão analisadas as possíveis estratégias de legitimação a serem 

utilizadas por um membro ou grupo profissional para poder obter e preservar um status 

profissional superior. 

Os estudos acerca de quais estratégias de legitimação e circunstâncias sociais que 

favorecem certa ocupação para conseguir obter status e privilégios datam dos anos 70. 

Basicamente, o processo de conquista desse status diferenciado tem dois estágios: o 

primeiro consiste em persuadir o público que desenvolve um trabalho confiável, valioso e 

eficaz, pela realização de consultas altamente especializadas. O segundo, manter uma inter-

relação com os poderes políticos e econômicos. Nesse sentido, a legitimação profissional 

torna-se um processo político e social de justificação para obter uma concessão e privilégios. 
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Para conseguir esse objetivo, segundo revisão teórica feita por Freidson (1998), as estratégias 

profissionais deverão utilizar dois mecanismos: o regulativo e o cognitivo.  

Os mecanismos regulativos, os quais são pouco usados pelos consultores, envolvem a 

probabilidade de coação exercida por um quadro de indivíduos instituídos, seja o Estado, 

sejam as organizações corporativas (WEBER, 1997, MISOCZKY, 2005).  

A regulação se inicia pela constituição de um projeto de controle de espaço de trabalho 

privilegiado por um grupo profissional, utilizando a alegação de uma expertise superior 

devido a um treinamento e competência especializados, visando construir um abrigo de 

mercado (MISOCZKY, 2005). Após o reconhecimento legal do Estado, a organização 

corporativa representante dos profissionais recebe a atribuição de legislar sobre o 

licenciamento da profissão. Desta forma, ela controla a entrada no mercado de trabalho de 

novos membros, define os critérios/exigências para os órgãos de formação e de recrutamento 

e cria os códigos de ética que regulam a competição econômica entre os membros da 

profissão, além de estabelecer um piso de rendimento básico para todos, a partir do qual as 

maiores remunerações são consideradas simbólicas (FREIDSON, 1992; MISOCZKY, 2005). 

Os mecanismos cognitivos são julgamentos de caráter ideológico, cuja estratégia de 

persuasão é a disseminação da crença para os membros do Estado e da sociedade de que eles 

serão melhor servidos por profissionais com uma formação reconhecida (FREIDSON, 1982). 

Seguindo o seguinte fluxograma proposto por Freidson (1982): 

1. A profissão dissemina crenças, pretensões que têm um valor de 

verdade indeterminado. 

2. Exagera sobre a quantidade de conhecimento, competência e 

julgamento que está envolvido no trabalho cotidiano. 

3. Utilizam, na retórica de legitimação, as contingências técnicas 

da tarefa como elemento de preservação de mercado e de 

justificação. 

4. Geram mensagens que incluem como os profissionais são 

dedicados ao serviço e ao bem público, com valores de interesse da 

sociedade, e que seus privilégios são utilizados mais em benefício 

dos outros do que para seus próprios interesses. 

5. Os usuários, por sua vez, são convencidos de que, devido à sua 

crônica condição de desinformados, devem se colocar inteiramente 

nas mãos do profissional.  
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FIGURA 7 (2) – O processo de justificação profissional  
Fonte: Freidson (1998)  
 

No caso especifico da consultoria, a retórica de justificação dos serviços centra-se no 

modelo do consultor como um difusor do conhecimento e das melhores práticas gerenciais, 

porta-voz da inovação e solucionador de problemas organizacionais. Essa retórica profissional 

constitui um dispositivo de justificação, o qual serve de base para o surgimento do modelo 

profissional da categoria (PARADEISE, 1985). 

Após constituir esses princípios de justificação, os profissionais devem lutar para 

colocá-los em circulação, visando atingir o seu público-alvo. Uma vez disseminados na 

sociedade, esses princípios/dispositivos são invocados para construir e manifestar a 

competência do profissional. O uso dessas práticas de influência possibilita ao profissional 

adquirir legitimidade social, de forma a serem aceitos como porta-vozes para assuntos 

relacionados ao seu conhecimento.  

Esta estratégia deve ter como parâmetro que a competência profissional é uma 

construção social dinâmica, formada por diversos elementos e com “recursos que serão mais 

ou menos mobilizados pelas pessoas às situações dadas” (TRÉPOS, 1992, p. 16).  

O estudo da forma de justificação da competência dos consultores permite verificar 

certas sutilezas deste grupo profissional, resgatando para análise elementos do seu discurso 

legitimador.  
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3.6 A legitimação profissional do consultor devido ao 

seu relacionamento com o cliente 
 

Nessa seção, adota-se uma dimensão importante no processo de legitimação pelo 

profissional, a chamada legitimação pelo desempenho artístico. Dimensão essa não abordada 

pelos teóricos tradicionais da área da Sociologia das profissões.     

Primeiramente, para se entender a legitimação pelo desempenho se precisa 

compreender o momento histórico pelo qual passam as profissões e o profissionalismo. Para 

cumprir essa missão, utilizar-se-á a perspectiva reflecionista de Donald Schön (2000), 

buscando compreender o contexto da prática profissional e seu impacto para a legitimidade de 

um profissional. 

Em relação ao momento histórico, nas últimas décadas instalou-se uma crise geral do 

profissionalismo e das profissões, inclusive atingindo aquelas com estatutos profissionais 

mais consolidados e com reservas de mercado mais bem definidas, como por exemplo: a 

Medicina, o Direito e a Engenharia. Para Schön (2000), a crise pode ser resumida nos 

seguintes aspectos: 

 A crise do profissionalismo é, em primeira linha, a crise da perícia 

profissional, tendo como causa principal, o fato de que os 

conhecimentos, estratégias e técnicas que os profissionais (Médicos, 

Engenheiros, Psicólogos, Formadores, Professores etc.) utilizam para 

resolver situações problemáticas concretas, fruto de uma 

Epistemologia positivista de sua prática diária, perderam, 

progressivamente, sua aura de ciência aplicada. 

 A explicação de Schön (2000) para essa perda deve-se à idéia de que a 

perícia profissional, agora, aproxima-se de um saber muito mais 

ambíguo, de um saber socialmente situado e localmente construído. 

Essa visão provoca um dilema no profissional: encarar que existem 

zonas de indeterminação que vão além dos cânones do seu 

conhecimento.  

 Porém, essas zonas indeterminadas da prática são vistas como o 

aspecto central da profissão, porque sinalizam que os problemas dos 

clientes vão além das fronteiras tradicionais da competência 

profissional. 
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 Desta forma, para Schön (2000), esses conhecimentos e estratégias 

afastam-se do exercício de uma racionalidade instrumental, 

diretamente baseada na lógica positivista, para uma racionalidade 

capaz de calcular e combinar eficazmente meios e fins. A perícia 

profissional agora é percebida dentro de um modelo de racionalidade 

limitada, de uma racionalidade improvisada, na qual o processo 

reflexivo, a improvisação, a indeterminação, a criatividade, a intuição e 

o senso comum desempenham um grande papel, apoiando-se, ao 

mesmo tempo, em rotinas próprias a cada tradição profissional. 

Além disso, o conhecimento profissional possui, também, dimensões éticas (valores, 

senso comum, saberes cotidianos, julgamento prático, interesses sociais etc.) inerentes à 

prática profissional, especialmente, quando esta se aplica aos seres humanos. Essas mudanças 

na visão da perícia profissional geraram debates referentes ao valor dos fundamentos 

epistemológicos das práticas profissionais, pois os grupos profissionais criam uma retórica de 

justificação junto ao seu público de interesse que valorizam excessivamente a capacidade do 

conhecimento esotérico da categoria em resolver as demandas da sociedade, o altruísmo dos 

profissionais, sua auto-organização em controlar a qualidade e o comportamento ético dos 

envolvidos. Todavia, no cotidiano observa-se que os principais grupos profissionais exageram 

em sua capacidade de gerar bem-estar para a sociedade. Também, são constrangidos pelos 

interesses econômicos e nem sempre são altruístas, pois, freqüentemente, disputam espaços e 

tentam controlar o mercado profissional (ex: Médicos x parteiras; controle sob a compra de 

medicamento ou acesso aos tribunais). Além disso, em conflitos dos clientes com 

profissionais, as associações mostraram-se ineficientes e corporativistas. De um lado, há um 

discurso proclamado de valorização da ética e dos interesses da sociedade, de outro lado, há 

uma prática de defesa do interesse corporativista e uma forte estratégia de mobilidade social. 

Essa contradição da prática em relação ao discurso contribui para o aumento das críticas aos 

profissionais e suas organizações de base. 

Por isso, há um aumento nos questionamentos com relação ao tipo, ao valor e 

legitimidade dos saberes, nos quais se apóiam os atos profissionais. Os principais 

questionamentos são sobre:  

• A questão ética, visto que os grupos profissionais assumem o monopólio sobre 

o saber profissional, porém em alguns casos, estão alheios às injustiças sociais 

ou ao impacto de suas ações profissionais na sociedade; 
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• As disparidades da divisão do trabalho tradicional em relação à complexidade 

das demandas dos clientes.  

Para resolver essa situação, Schön (2000) propõe, com base na teoria da investigação 

de John Dewey (1950), uma nova epistemologia da prática profissional para uma melhor 

compreensão do conhecimento e da competência profissional. Para ele, a legitimação da 

atuação do profissional é gerada pela eficiência e habilidade com que enfrenta situações de 

incertezas, singularidade e conflito. 

Muda-se dessa forma, a base da legitimidade profissional na nova epistemologia de 

Schön (2000). A legitimação se dá a partir do desempenho do profissional em situações de 

incerteza, ou seja, a habilidade com que resolve problemas práticos que fogem dos 

procedimentos padrões dos scripts profissionais. 

Essa nova concepção afasta-se da abordagem tradicional da sociologia das profissões, 

defendidas por Freidson e Parsons, que seria a posse de um conhecimento de natureza 

esotérica e de base cientifica, o qual geraria uma expertise e espaço profissional bem 

definidos, bastando ao grupo profissional criar estratégias normativas e cognitivas de 

justificação do modelo profissional. 

Agora, nessa nova perspectiva, o conhecimento científico adquirido pelos iniciantes 

pelo cumprimento dos papéis, ritos de passagens e disciplinas estabelecidos pelos iniciados, 

no campus acadêmico, não garantem resultados satisfatórios que sustentem a credibilidade 

profissional. 

O que gera um resultado superior que garanta a legitimidade profissional é um 

desempenho artístico, baseado em uma atuação guiada pelo conhecimento obtido pelo 

profissional, mediante sua reflexão, sobre suas ações quando enfrentava situações de 

incertezas e ambigüidade, e não à posse de uma competência, fruto de uma expertise que 

privilegia problemas instrumentais. É certo que alguns problemas da rotina de um profissional 

podem ser resolvidos com o conhecimento acumulado de sua tradição de ofício. Todavia, há 

certas situações em que o consultor deve refletir sobre sua prática e buscar soluções utilizando 

uma competência baseada na sua capacidade e talento. Contudo, essa maestria em enfrentar 

situações especiais não é algo improvisado e sem consistência técnica ou fruto unicamente da 

criatividade do profissional. Ao contrário, ela se desenvolve a partir do estudo profundo do 

conhecimento e tradição do grupo laboral, seguida de um desempenho superior contínuo. Ou 

seja, não vem ao acaso. Para se desenvolver, exigi-se do profissional um esforço sistemático e 

uma reflexão constante. 
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Outro aspecto que impacta a legitimidade profissional são os dilemas profissionais. 

Schön (2000) externa uma sincera preocupação com a crise de confiança da sociedade para 

com os profissionais e os dilemas que estes enfrentam. Ele argumenta que os jovens 

profissionais sofrem um dilema profissional que os prejudicam nas suas estratégias de 

legitimação. De um lado, eles têm que optar em seguir com eficiência os ditames do 

conhecimento profissional rigoroso, baseados em uma racionalidade técnica, ou enfrentar 

zonas pantanosas e indeterminadas que estão além dos cânones daquele conhecimento. 

Para Schön (2000), a racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que 

solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para o 

propósito especifico, utilizando um método rigoroso para problemas instrumentais claros, por 

meio da aplicação da teoria e da técnica derivada do conhecimento sistemático e de 

preferência cientifico. 

Contudo, conforme exposto por Schön (2000), os problemas da prática do mundo real, 

não se apresentam aos profissionais como estruturas bem-delineadas. Ao contrário, eles se 

apresentam como problemas caóticos e indeterminados, assemelhando-se à definição de 

“problemática” de John Dewey (1950). Para ele, a prática é regida por uma racionalidade 

substantiva, na qual o profissional se depara com situações fora da normalidade estabelecida, 

ou seja, aquelas que escapam da rotina. Assim, para enfrentar tais situações, o consultor deve 

criar uma solução específica para o contexto, baseada no seu talento artístico e no 

conhecimento profissional, mediante um processo de reflexão na ação (VALENÇA, 2007). 

Schön (2000) argumenta que, às vezes, uma situação problemática apresenta-se como 

um caso único que transcende as categorias das técnicas existentes. O profissional não pode 

tratá-lo como um problema instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma regra do seu 

estoque de conhecimentos profissionais, porque o caso não existe no manual. Se ele quiser 

tratá-lo de maneira eficaz, terá que inventar e testar estratégias situacionais que ele próprio 

terá que produzir. 

Para Valença (2007), nessas situações o profissional deve reconhecer a situação como 

única e fora da rotina, reestruturar algumas de suas estratégias de ação, reconceber a situação 

problemática e inventar experimentos imediatos para testar suas novas compreensões. 

Valença (2007) argumenta, também, que essa reflexão deve ter um caráter crítico, 

inclusive questionando os valores, baseados na racionalidade objetiva, os quais geraram essa 

situação “anormal”. 

Além disso, salienta Schön (2000), o profissional pode descobrir que seu cliente não 

está querendo ouvir suas tentativas de descrever a singularidade e o caráter incerto da 
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situação, insistindo em uma resposta especializada que especifique o caminho correto. Desta 

forma, o profissional estará em uma situação de conflito de demandas: ou optará em manter o 

seu orgulho profissional e preservar sua imagem de provedor de conselhos úteis ou irá se 

desobrigar da função de provedor de afirmações assertivas diante da dificuldade que a 

situação de incerteza impõe. No caso específico da consultoria, uma forma eficiente de o 

consultor lidar com esse dilema é ele se “desprender e ajudar os seus clientes a se 

desprenderem de todas as formas de ilusões, de esperanças infundadas, de ideologias e de 

propósitos impossíveis” (VALENÇA, p. 431, 2007) para, assim, centrar-se em “buscar a 

criação do possível e do suficiente e, sobretudo, desligando-se das identidades, especialmente 

as mais superficiais possíveis” (idem, op. cit).  

Para Schön (2000), essas zonas indeterminadas e de incertezas, singulares em essência 

e cheias de conflitos de valores, obrigam o profissional a reconhecê-las como únicas e que 

não podem ser resolvidas aplicando técnicas derivadas de sua bagagem e conhecimento 

profissional, porque em situações de conflitos de valores não há fins claros que sejam 

consistentes em si e que possam guiar a seleção técnica dos meios.  

Dessa forma, quando um profissional não é capaz de reconhecer ou responder a 

conflitos de valores, quando violam seus próprios padrões éticos e quando ficam aquém das 

expectativas criadas por eles próprios a respeito do seu desempenho como especialistas ou 

parecem cegos para problemas públicos que eles ajudaram a criar, são cada vez mais sujeitos 

às expressões de desaprovação e insatisfação (SCHÖN, 2000) 

Para finalizar, a perspectiva de Donald Schön (2000) obriga a entender o fenômeno da 

legitimação, no âmbito profissional, como um fenômeno relacional e não um status derivado 

da especialização técnica, provocando com isso uma mudança profunda na forma de encarar a 

produção de soluções técnicas. Dentro da perspectiva de Schön, a solução profissional não 

parte unicamente do consultor, apoiado em seu conhecimento esotérico, mas sim da criação 

de uma solução compartilhada e construída com o cliente, a partir da reflexão de ambos sobre 

a situação enfrentada, embasada no conhecimento técnico-científico do consultor. 
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3.7 – A retórica profissional dos consultores 

organizacionais 

 
Nessa seção, serão detalhadas as construções simbólicas e retóricas utilizadas pelos 

consultores organizacionais para persuadir seus clientes e adquirir legitimidade. 

 

3.7.1 Os sistemas simbólicos legitimadores 
Os seres humanos vivem em um mundo essencialmente simbólico, porque os 

significados não são parte das coisas ou das ações em si mesmas, mas são acrescentados a 

elas pelo homem, individualmente ou coletivamente (SOARES, 1995). O ser humano está 

suspenso numa teia de símbolos que ele mesmo teceu (GEERTZ, 1989). 

A partir dessa visão, o consultor pode construir sua legitimidade baseada em 

significados criados através da montagem de estruturas simbólicas da linguagem. Essas ações 

de legitimação simbólica podem ser enquadradas no que Freidson (1998) definiu como 

estratégias de legitimação cognitivas e deveriam, segundo o autor, serem utilizadas em 

paralelo às ações regulativas para garantir espaços profissionais privilegiados e status social 

diferenciado. Todavia, devido às especificidades do ofício de consultor essas ações deixam de 

ter um caráter secundário para ser a principal base de sustentação do processo de legitimação 

profissional.  

A vantagem da utilização desse recurso pelo consultor é gerar um significado para 

justificar suas ações junto ao cliente e para a sociedade. Isso é possível porque a atividade de 

consultoria tem um caráter social e como tal, é de natureza intersubjetiva e mediada por 

simbologias que justificam as ações individuais, dando-lhe uma forma e um sentido.  

Um exemplo do uso desse recurso de legitimação é quando o consultor, em sua 

interação com o cliente, constrói uma comunicação baseada em símbolos significativos e 

integrativos para cultura organizacional da empresa-cliente. Isso pode ocorrer pela utilização 

de um simbolismo baseado na “fantasia” dos empreendedores, na memória de fatos 

significativos para a organização, positivos ou negativos, ou na visão de futuro empresarial.  

Todavia, para essa construção simbólica ser eficaz, o consultor precisa usar uma 

linguagem retórica compatível com o imaginário coletivo da organização-cliente, porque toda 

ação social se desenvolve dentro de uma estrutura de sentido, baseada no imaginário dos 
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envolvidos, cabendo ao profissional justificar suas ações, de acordo com o imaginário 

coletivo de seus clientes, usando para tal os recursos retóricos dos atos legitimizantes e das 

mensagens estratégicas para construir uma imagem de confiança e sustentar suas prescrições 

em relação às dúvidas ou questionamentos dos seus clientes, criando um esquema, facilmente, 

comunicável para o cliente, que o convida a definir-se e a reconhecer-se na solução 

gratificante que lhe é proposta pelo profissional. Porém, para conseguir com sucesso tal 

objetivo, o profissional precisa ter uma retórica com beleza de linguagem que crie consensos e 

emocione pelo controle dos fluxos afetivos e do ajuste das motivações, que tenha um caráter 

terapêutico por diminuir as tensões do cliente (1995). 

Essa retórica tem como característica privilegiar os aspectos pragmáticos da relação 

consultor-cliente. Além disso, o consultor deve não apenas incluir as argumentações 

racionais, mas, principalmente, outros recursos como os amálgamas que incluem imagens e 

símbolos, além das palavras. 

 

 

3.7.1.1  As formas retóricas de justificação usadas por 

profissionais junto ao seu público-alvo - O discurso profissional 
 

Nessa seção, demonstrar-se-á o uso estratégico da linguagem e da construção de 

símbolos, através do detalhamento da forma com que os consultores organizacionais criam 

ações retóricas e constroem elementos simbólicos. 

Para conseguir montar as estruturas simbólicas por meio da linguagem, os 

profissionais utilizam os discursos, porque, conforme defendido por Barthes (1975), o 

significado das coisas e imagens não são autônomos, eles estão vinculados à linguagem, a 

qual explicita usos, razões e resolve ambigüidades dos sistemas não-verbais. 

Desta forma, dentro do discurso lingüístico, o sistema da língua é atravessado pelas 

relações sociais, o que segundo Soares (1995), constrói uma realidade, simultaneamente, 

lingüística e social. Por isso, o discurso não é um acontecimento isolado e independente, mas, 

sim, uma ação vinculada a um contexto. Nesse enquadramento, o sistema discursivo tem duas 

vertentes: a da realidade sociológica e a do nível significativo (SOROKIN, 1968). Dessa 

forma, todo discurso tem uma natureza empírica e significativa. 
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3.7.1.1.1 A retórica profissional 

 

Segundo Soares (1995), a crença no poder da retórica origina-se na crença ancestral no 

poder propiciatório da linguagem. Isso ocorre devido à característica operatória da palavra 

que transforma a realidade. 2

 

Mas não é toda linguagem que possui tal poder. Só uma linguagem 
encantada, enfeitiçada, artística, repetitiva (estruturada ritualmente) pode 
comportar tais efeitos mágicos. (ENRIQUEZ, 199O, P.57-8).  

 

Historicamente, segundo Soares (1995), a retórica foi associada a palavrório vazio, ou 

a falas com muitas figuras de estilo. Para ele, esse fato ocorreu devido à substituição, no 

século XVI, da retórica instrumental - aquela que visa a eficácia da persuasão, pela retórica 

ornamental, mais próxima da eloqüência e da poesia. Desta forma, argumenta Soares (1995), 

a retórica teria sido expropriada da inventio e da dispositio, ficando reduzida somente a 

elocutio, à escolha das palavras e das figuras, o que lhe teria conferido um aspecto fictício e 

artificial.Todavia, modernamente, retórica é vista como a forma de persuasão, a qual utiliza 

recursos argumentativos, como também o uso de símbolos para influenciar o pensamento e a 

ação. (1995). 

 

Sempre que projetamos uma dada imagem a alguém, tentando persuadir 
alguém a crer no que fazemos, [.....] estamos envolvidos com retórica ou 
comunicação (FOSS, 1989, p.4). 

 

Desta forma, expandimos o conceito de retórica para qualquer ação com o uso de 

mensagem, ou sistema simbólico, inclusive o não-verbal. Soares (1995) possui uma visão 

interessante da função da retórica. Para ele, ao se utilizar os recursos retóricos, convida-se o 

outro para mudar de vida de alguma maneira, porque a linguagem persuade não apenas pelas 

qualidades da estratégia do rétor, mas, principalmente, porque cria a expectativa de uma nova 

realidade pela conexão entre os símbolos e o conhecimento. Tão intenso é esse processo, que 

para ele a retórica não é vista apenas como algo que mostra a verdade, mas algo que participa 

de sua criação, adquirindo um status epistêmico (FOSS, 1989). 

                                                 
2   No caso específico da consultoria, há uma corrente que apesar de concordar com o poder 
transformador da palavra, defende uma postura de escuta e a criação de um ambiente de abertura psicológica por 
parte do consultor em suas intervenções como uma ação mais efetiva do que o uso retórico da linguagem (ver os 
trabalhos de Schön, 2000, e Valença, 2007). 
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Halliday (1992) expressou essa propriedade da retórica através do conceito de 

definição de realidade, mostrando como, por meio de atos retóricos e atos administrativos, 

pode-se exercer uma ação simbólica legitimizante, visando redefinir uma atuação, ou 

procurando melhorar uma aceitabilidade social.  

Outro teórico que contribui para a discussão é Hart (1990). Segundo ele, a retórica 

engrandece coisas, fatos e pessoas utilizando associações ou dissociações com outras coisas, 

fatos e pessoas. Quando se refere ao passado, o rétor mostra uma história seletiva, editada, na 

qual só figuram os fatos eleitos em função de sua funcionalidade para a idéia do discurso 

(HART, 1990, SOARES, 1995). 

No âmbito da consultoria, quando o consultor nomeia coisas, fatos, situações, dando 

um sentido pejorativo ou elogioso induz o cliente a se sentir confiante, devido a sua 

capacidade de verbalizar os aspectos práticos da realidade tratada. Esse recurso é tão 

explorado pelos consultores, que ocorre quase um fenômeno de fetichização da palavra, na 

luta pela legitimação. Com base nessas idéias, concebemos o fenômeno da legitimação, 

enquanto fenômeno retórico, em que a luta pelo poder profissional é travada no campo da 

linguagem. 

O teórico Ernest G. Bormann (1982, 1989), segundo Soares (1995), reforça essa idéia, 

porque parte do pressuposto teórico da convergência simbólica. Onde, em sua teoria, os 

mundos simbólicos privados se inclinam um em direção ao outro, se tornam mais próximos 

ou até mesmo se sobrepõem durante os processos de comunicação, trazendo o consenso sobre 

significados subjetivos. As perspectivas da convergência simbólica abrem espaço para se 

presumir que na retórica de legitimação o consultor pode usar dramatizações planejadas, 

intencionais, e em condições de captar a atenção dos clientes. Essa retórica não se desenvolve 

naturalmente, e sim, é elaborada cuidadosamente pela análise de seu público-alvo 

(BORMANN, 1998; SOARES, 1995). 

A partir dessa etapa, no âmbito deste trabalho, o conceito de retórica será uma 

estratégia persuasiva, baseada na argumentação (racional) e na sedução (sensível), conforme 

proposto por Soares (1995), cujo objetivo é apresentar para o cliente que profissional dispõe 

de características adequadas para resolver as questões da organização demandante, 

legitimizando, dessa maneira, sua atuação. 
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3.7.1.1.2 Modos retóricos: persuasão e sedução 

 

Essa subseção tem por finalidade discutir as concepções retóricas baseadas seja na 

persuasão, seja na encenação dramática. 

Conforme exposto por Foss (1989), a retórica é considerada a possibilidade de 

influenciar o pensamento e a ação das pessoas, mediante o uso de símbolos (FOSS, 1989). 

Porém, falar de retórica é, necessariamente, recorrer a Aristóteles. Ele disponibiliza algumas 

diretrizes e recursos que os consultores podem usar para a ação persuasiva. 

Por exemplo, como recurso retórico, o consultor pode referir-se em sua entrevista com 

o cliente a fatos, anteriormente, acontecidos ou inventar narrativas, como a parábola e a 

fábula, que possam enquadrar o problema a ser resolvido dentro da solução definida pelo 

profissional. Já para consolidar a argumentação, pode usar argumentos que derivam dos fatos 

reais, porque, freqüentemente, o futuro se assemelha ao passado, ou usar os discursos 

baseados em exemplos. Outro recurso de persuasão é a máxima, a qual demonstra que o 

argumento utilizado pelo consultor não se refere ao caso particular do cliente, mas a um 

princípio de solução universal.  

No tocante às provas fornecidas pelo discurso retórico, elas podem ser baseadas no 

caráter moral (ethos) do consultor ou em disposições criadas no cliente pelo discurso 

utilizado, suscitando nele uma paixão (pathos) para persuadi-lo. No primeiro caso, os 

consultores tendem a manipular consciente ou inconscientemente sua conduta perante os seus 

clientes, a fim de formar boas impressões, mostrando, apenas, determinadas características 

estratégicas. Assim, denominamos de ethos de uma pessoa, no âmbito desse trabalho, um 

conjunto de características pessoais que influenciam a percepção que o cliente tem do 

profissional, em um determinado momento. 

Assim sendo, a prova baseada no caráter moral do profissional só tem eficácia quando 

ele construir uma impressão de que é digno de confiança. Essa confiança conquistada gera 

uma vantagem competitiva, porque, em geral, os consultores com boa imagem inspiram 

confiança ao lidar com questões onde não haja certeza técnica consolidada. 

Para formação desse ethos, algumas variáveis são importantes, como por exemplo: a 

reputação anterior do consultor, as expectativas, prioridades e necessidades do cliente, as 

características retóricas da própria mensagem, a maneira como se deu a fala, as crenças na 

inteligência e experiência do profissional, uma percepção de genuinidade do seu interesse nos 

problemas da organização.  
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No jogo da retórica profissional, o consultor deve explorar com profundidade os 

elementos que considera favoráveis de seu ethos, ou até tentar criar um ethos favorável, 

através de sua fala. Pode investigar como o consultor promove o seu ethos descobrindo: 

 1) Como o profissional se associa aos valores da organização, 

 2) Como ele refuta ou diminui os aspectos desfavoráveis de seu ethos; 

 3) Até onde o consultor capitaliza o ethos positivo daqueles com os quais o cliente se 

identifica;  

4) As formas pelas quais o consultor mostra domínio dos temas importantes para a o 

sistema-cliente; 

 5) Os modos pelos quais o consultor busca convencer o cliente de que conhece seus 

problemas e partilha de suas aspirações e preocupações; 

 6) Os meios pelos quais revela suas motivações, a fim de evitar a impressão de que 

age por interesse próprio. 

Também existem outras provas não retóricas, como os testemunhos, as confissões, os 

contratos, as leis. Seriam provas extra discursivas, das quais o orador pode se valer. 

Outro aspecto importante são gêneros retóricos. Aristóteles (1991) classifica os 

discursos em três gêneros: O gênero deliberativo – usado para aconselhar ou desaconselhar; o 

gênero judiciário – usado para a acusação e defesa; e o gênero demonstrativo (laudatório ou 

epidítico) – que diz respeito ao elogio ou à censura.  

Quanto às partes do discurso, Aristóteles (1991) aponta três questões fundamentais: as 

provas (inventio, invenção); o estilo que se deve empregar (elocutio, elocução); a maneira de 

dispor as partes do discurso (dispositio, disposição). Aristóteles admite uma quarta atividade 

acessória à ação oratória, que é a variação da voz, ou seja, sua força, tons, harmonia e ritmo 

da pronúncia. 

 

3.7.1.1.3 A argumentação e a nova retórica 

A argumentação constitui um aspecto específico da retórica. Maingueneau (1976) 

define a argumentação como a ação complexa com o fim de obter a adesão do auditório a uma 

tese, através do encadeamento de argumentos. Nesse processo, ocorre uma hierarquização dos 

argumentos, comandada por uma estratégia global. 

Para Koch (1981, 1993), isso ocorre porque o ser humano, dotado de razão e vontade, 

está permanentemente avaliando e criticando, formando juízos sobre as coisas. Por outro lado, 

procura comunicar essas percepções, de maneira a influenciar os demais, tentando fazê-los 

compartilhar de suas opiniões.  
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Para aumentar a eficiência da argumentação, de forma a produzir a adesão de uma 

audiência a uma idéia, faz-se necessário criar um “contato de espíritos” entre o orador e seu 

público. (SOARES, 1995).  

Além das questões referidas acima, o consultor, para criar um discurso eficaz, tem que 

se adaptar ao seu público, através da escolha, como ponto de partida, de sua argumentação e 

teses admitidas por aqueles aos quais se dirige. 

Segundo Soares (1995), alguns outros recursos devem ser utilizados na argumentação, 

tais com: o exemplo, a ilustração, o modelo e a analogia. O exemplo pressupõe certas 

regularidades com o caso em questão, inspirando uma solução. A ilustração é o argumento em 

que o caso particular é usado para dar certa presença na consciência (presentificar), para tocar 

a imaginação. O modelo constitui um caso particular, apresentado como padrão a imitar, e o 

antimodelo é a apresentação de uma situação de que se deve fugir. A analogia é um 

expediente retórico, pelo qual o orador põe em evidência certas relações entre fatos, deixando 

outras na penumbra. 

 

3.7.1.1.4 A dramatização 

O trabalho do consultor assemelha-se ao de um ator, porque como os atores, os 

consultores tornam-se especialistas em comunicar impressões às outras pessoas. Habilidade 

essa indispensável para o sucesso profissional de ambos, visto que dela dependem para serem 

aceitos. Também corrobora o entendimento de Berger e Luckman (1999, p.104): “os autores 

corporificam papéis e efetivam o drama ao representá-lo em determinado palco”. 

Goffmam (2005, p.20) reforça essa idéia ao mencionar: “os indivíduos em suas 

interações estão representando socialmente, ou seja, buscam convencer a si mesmos e ao 

outro da sua performance, a partir de um conjunto de ações que envolvem vocabulário próprio 

e um script a ser seguido”. Também, “os autores podem mesmo dar impressão de que seu 

equilíbrio e eficiência atuais são coisas que sempre tiveram” (GOFFMAM, 2005, p.51).  

Com base nas idéias acima, para se entender a tática de encenação teatral, 

primeiramente, precisa-se definir o conceito de imagem profissional. Para esse fim, considera-

se, nesse trabalho, a imagem como um conjunto de traços (ethos) que o consultou selecionou 

para mostrar à observação pública. A importância da imagem é oferecer um símbolo visível e 

tangível, o qual é utilizado para captar o interesse do cliente e prender sua atenção. A imagem, 

também, serve de rótulo, ou seja, a "marca" que distingue o consultor e simboliza sua 

originalidade. 
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Para alcançar uma imagem estratégica, vale-se como recurso da produção de mitos e 

de símbolos, ainda que, em alguns casos, sem uma relação exata com a realidade (SOARES, 

1995). 

Soares (1995) sistematizou alguns tipos de mitos criados pela dramaturgia dentro do 

contexto retórico, os quais, também, são utilizados por alguns consultores. O primeiro mito é 

o herói, o consultor excepcional, fadado ao triunfo, à apoteose. É o homem das façanhas, do 

entusiasmo. É o salvador. Antes de ser um profissional ele é um showman, um líder. Ao 

contrário da autoridade de rotina, é o homem-prodígio, o homem-festa, sempre em 

representação. É um fazedor de espetáculo, um provedor de sonhos. Além do sonho, também 

fornece a certeza, a qual ajuda a vencer a angústia. Ele não pode errar, pois enxerga mais 

longe que as demais pessoas. Para firmar sua imagem, vale-se de fugir ao ordinário. 

Para isso, o profissional assume certa pose, calcula suas aparições, mede seus gestos, 

ostentar diplomas e títulos e adere aos valores pós-modernos (velocidade, ação, sucesso). 

Além disso, para se consolidar vale-se de certos ritos e cerimônias para gerar novo status, e, 

de forma, teatral reafirma certa superioridade. Assim, os ritos visam à legitimação (ou 

justificação), à hierarquização (pela qual se reafirma a assimetria das posições na estrutura 

social), à moralização e à exaltação. 

 

3.7.1.2.3 As formas de legitimação simbólicas e retóricas 

Para poderem minimizar o questionamento da sua legitimidade, os consultores devem 

realizar uma construção simbólica da realidade por meio da importação/exportação de 

elementos simbólicos para o referido contexto (HALLIDAY, 1987). 

A utilização desse recurso constitui em um processo de legitimação simbólica e 

retórica. Simbólica porque se refere aos símbolos ou palavras revestidas de significado, e 

retórica porque representa atos de comunicação que são realizados em respostas a certas 

situações (HALLIDAY, 1987). 

Para obter a legitimação pela palavra, os profissionais podem usar os seguintes 

recursos: credenciais, alegações cativantes e apelos (HALLIDAY, 1987), conforme o quadro 

abaixo. 

As credenciais são elementos argumentativos que enfocam os aspectos racionais 

relativos ao desempenho anterior, a utilidade do saber do consultor, dados biográficos 

relevantes, etc., constituindo um símbolo referencial. 

As alegações cativantes são elementos de persuasão sedutiva, as quais enfocam 

aspectos emotivos. Elas são exemplos típicos de símbolos de condensação e potencializam a 
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partir de uma ação encenada. Os apelos são elementos de persuasão racional e/ou sedutiva que 

enfocam aspectos emotivos ou objetivos, relacionados à segurança da decisão e à 

transcendência dos objetivos. 

  

 
 Quadro 5 (3)- Relação dos recursos retóricos. 
  Fonte: O autor, a partir da adaptação dos trabalhos de Halliday (1987) e Borges (2005). 
 

3.7.1.2.4 As mensagens estratégicas 

As mensagens estratégicas são o meio pelo qual o emissor lida com a distância entre 

como ele é percebido, entendido e acreditado e a forma como ele gostaria de ser percebido, 

compreendido e acreditado (BORGES, 2005). As mensagens são reforçadas por elementos de 

reforço (HALLIDAY, 1987), que são: 

 
Quadro 6 (3) - Quadro das mensagens estratégicas  
 Fonte: O autor, a partir da adaptação dos trabalhos de Halliday (1987) e Borges (2005). 
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3.7.1.2.5 Credenciais de legitimação 

O discurso profissional legitimizante deve incluir a apresentação de credenciais de 

competência, empatia e idealismo que constroem uma persona superior para o cliente: o 

consultor deve agir como útil e compatível com os interesses e valores de seus públicos, 

demonstrando um interesse altruístico. Isso é obtido por meio de atos retóricos legitimatórios, 

tais como: oferecer vantagens, prometer segurança e invocar aspirações, seguidos de atos 

administrativos (HALLIDAY, 1987). 

Os grandes temas legitimizantes são a utilidade da atividade profissional, a 

compatibilidade de seus objetivos e interesses com aqueles nutridos pelo cliente, e a 

transcendência, que consiste em definir as atividades da consultoria, em termos de um bem 

maior extrínseco à organização-cliente.  

 
Quadro 7 (3) - Quadro dos temas legitimizantes.   
 Fonte: O autor, a partir da adaptação dos trabalhos de Halliday (1987) e Borges (2005). 
 

3.7.1.2.5.1 Atos legitimadores 

A construção simbólica se faz por meio de atos retóricos e atos administrativos 

(Borges, 2005). Construir simbolicamente a legitimidade é apresentar argumentos bem 

fundamentados que definam as coisas em termos favoráveis ao profissional. Atos retóricos 

são atos de comunicação verbal e não-verbal, que visam manter ou mudar percepções, crenças 

e comportamentos. Atos administrativos são decisões implementadas para tornar o 

profissional persona grata junto às pessoas das quais ela depende para sobreviver. Servem de 

apoio aos atos retóricos e são também investidos de significados. 
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3.7.1.2.6 Proposta de um modelo analítico. 

A argumentação e a dramatização são vistas, no âmbito desse trabalho, como 

expressões de dois processos retóricos gerais, que atuam conjugadamente, porém, baseados 

em princípios de naturezas diferentes: o primeiro, a persuasão, cujo princípio é racional, 

baseado no uso de argumentos, visando o convencimento da audiência. O segundo, a sedução, 

que se estruturaria como espetáculo, em torno de personagens. Conforme perspectiva 

defendida por Soares (1995). 

 
                   

FIGURA 8 (3) – Modelo de categorização dos modos da retórica. 
Fonte: O autor (2007), Adaptado de SOARES (1995) 

 

Os modos retóricos de persuasão e sedução diferem sobre a utilização dos símbolos. 

De acordo com distinção proposta por Edelman (1964), os símbolos usados na linguagem são: 

símbolos referenciais e símbolos de condensação. Os primeiros são usados para se referir a 

elementos objetivos. O segundo é usado para evocar as emoções associadas com a situação, 

como: orgulho, ansiedades, lembranças de glórias passadas ou humilhações, promessas de 

grandeza futura. Seus objetivos são: evocar resposta ou simbolizar ameaça ou tranqüilidade. 

Dessa forma, portanto, a partir desse ponto, considera-se o conceito expandido de 

retórica, como todo esforço de natureza simbólica para obter a identificação, com vistas à 

cooperação, seja pela argumentação ou dramatização (SOARES, 1995). 

Assim, com base no modelo adaptado de Soares (1995). O ato retórico tem duas 

vertentes: a persuasão, eminentemente, verbal e argumentativa e a sedução, 

predominantemente estética, no sentido de dirigir-se aos sentidos. 
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�   Persuasão / sedução 

A estratégia da persuasão se constrói de forma dialética e racional. Tem como 

objetivos cognitivos principais: convencer, legitimar, justificar, explicar, definir a realidade de 

acordo com certas percepções, crenças e interesses. 

O contrario ocorre com as estratégias da sedução, visto que elas mobilizam os 

sentidos, buscando atrair o seu público de interesse pelo encantamento. Dessa maneira, 

seduzir significa pôr em suspensão o razoável, em favor do prazer. Para esse fim, a sedução 

organiza-se como espetáculo, visando o efeito estético. Seu princípio não é o raciocínio, mas 

a verossimilhança a ser obtida pela representação sensível, resultante da estruturação 

dramática da mensagem. O objetivo não é convencer, mas fascinar pela saturação dos 

sentidos. (SOARES, 1995) 

A estratégia da sedução busca privilegiar como critério de decisão uma imagem 

favorável, colocada estrategicamente em evidência pela aparência física, a expressão corporal 

do profissional, a representação visual dos trabalhos (SOARES, 1995) 

Ainda, segundo Soares (1995), a noção de imagem não se limita ao visual. Também, 

são elementos constitutivos da imagem, as características morais e intelectuais do 

profissional, tais como: competência, honradez, experiência, simpatia, etc. O conjunto dessas 

características os gregos denominavam de ethos. A imagem, também, é formada por 

narrativas selecionadas e exemplares da trajetória profissional e acadêmica do profissional. 

� Argumentação/Dramatização 

A estratégia da argumentação se realiza pelos: argumentos lógicos, raciocínios 

articulados, busca de provas, esforço de adequação maior de uma idéia, demonstração da 

superioridade de suas análises e propostas. Em síntese são raciocínios dialéticos, pelos quais 

se pretende obter a adesão do outro (SOARES, 1995). 

A estratégia oposta, a da dramatização, se apóia nos recursos teatrais. O profissional 

tenta viver um papel que não precisa coincidir com sua própria personalidade, pois se trata de 

uma imagem construída de maneira estratégica, resultante de uma atuação administrada e 

manipulativa. Há, basicamente, um enredo, com suas situações dramáticas e personagens 

como um inimigo, um herói, com o propósito de conquistar algo, mover pessoas, vencer um 

obstáculo. 

Dentro da forma teatral, o ator-consultor tenta conferir à sua ação rotineira um sentido 

de atualidade e transcendência. Quando há necessidade de legitimar, ele se refere ao passado, 

lançando mão de uma narrativa seletiva das passagens oportunas de suas biografias. A 

biografia sempre traz o calor e a cor ao contexto atual da consultoria, por isso, não faltam à 
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dramatização e a narração os ingredientes da estrutura ficcional, como os desafios, as provas, 

as mudanças realizadas, os cases de sucesso, as superações, visando modelar uma persona 

para uma interação retórica com o cliente. 

Por fim, devido à duplicidade de modos retóricos, a persuasão por um lado, sedução 

pelo outro – o consultor não escolheria um ou outro, mas trabalharia, ora pelo argumento, ora 

pelo seu "desempenho" teatral – em alguns momentos essas categorias se fundiriam, 

constituindo um amálgama difícil de ser decomposto.  

Na próxima seção, detalha-se o método de coleta e faz-se a analise de dados. 
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4 Análise do trabalho de campo 

 

Neste capítulo, serão descritos e analisados os achados de campo, discutindo-os à luz 

do referencial teórico proposto.  

Assim, procurou-se delinear as dimensões legitimatórias, bem como identificar que 

estratégias de legitimação profissional os consultores utilizam e como eles as engendram. 

Nessa fase do trabalho, vai-se ao encontro do objetivo geral da dissertação que é entender 

como e por quais estratégias se dá o fenômeno social da legitimação do consultor 

organizacional, tal como é construído por ele e percebido pelo cliente. Para isso, visou-se, 

conforme declarado na seção 1.3, atender ao seguinte objetivo específico e intermediário: 

• Identificar, através de um trabalho empírico que envolva os próprios clientes, 

que estratégias os profissionais de consultoria organizacional utilizam para 

construir sua legitimação; 

Nesse sentido, as informações obtidas no trabalho de campo especificado na seção 

2.2.2 foram analisadas segundo os procedimentos da análise semântico-pragmática da 

linguagem, de Mattos (2006), referido ao final do Capítulo 2, ao mesmo tempo em que se 

recuperavam as falas dos entrevistados e o contexto da conversação. 

Por motivo de compromisso assumido com os entrevistados, seus nomes foram 

ocultados, sendo substituídos por números. 

Essa seção está estruturada nas seguintes subseções: a primeira identifica a 

legitimidade dos consultores entrevistados; a segunda aborda os critérios adotados na 

contratação de consultores; a terceira trata da necessidade de legitimação dos consultores; a 

quarta fala dos aspectos da consultoria como uma ação interativa e construída socialmente; a 

quinta explica os fatores antecedentes à relação consultor-cliente que influenciam no processo 

de legitimação; e a sexta e última seção discute as estratégias de legitimação, ponto de relevo 

no objetivo proposto. 
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4.1 Identificando a legitimidade dos consultores 

entrevistados 
 

Nessa seção, primeiramente procurou-se verificar a ocorrência, nos casos estudados, 

do fenômeno da legitimação profissional dos consultores para, posteriormente, analisar como 

e que estratégias foram usadas para isso. Assim, nas falas dos clientes entrevistados, 

examinaram-se indícios de que aqueles profissionais tiveram sucesso em seu processo de 

legitimação. 

O Consultor 4 trabalha para uma sociedade de consultoria Pernambucana, na área de 

desenvolvimento humano. Tal organização tem tradição e marca respeitada no segmento de 

consultoria, eventos e capacitações. Ele atuou no seguinte contexto: prestar uma consultoria 

em uma grande instituição de formação profissional, sendo sua atividade implantar um 

programa de desenvolvimento de lideranças. 

Após análise das falas do Cliente 1, a quem o consultor prestou seus serviços 

profissionais, evidenciou-se que este conquistou grau elevado de legitimidade. Disse ele: 

 
Fez excelentes trabalhos para a gente [expressão de admiração]! Essa 
consultoria trabalha a dimensão interpessoal, conflitos da interação social, 
dos relacionamentos de gestão. [o entrevistado toma consciência do impacto 
da sua fala é tenta consertar] A interação não era um problema [ênfase na 
voz], mas a gente queria avançar. São dilemas de poder, de postura, de estilo 
de atuação, de modelos de gestão, que a gente começou a trabalhar dentro 
dessa linha. E o quanto a gente tem avançado e melhorado!  A gente percebe 
que são pessoas íntegras [o consultor e equipe], pessoas muito 
comprometidas, competentes, muito habilidosas no trato com pessoas e (...) 
bons resultados que nós temos tido. (Cliente 1) 3  
  

 

O Consultor 5 trabalha como consultor na modalidade profissional liberal, mas, 

concomitantemente, exerce a função de professor universitário, em nível de pós-graduação.  

Ele enfrentou o seguinte contexto: elaborar um plano de negócio e emitir um parecer sobre a 

viabilidade do empreendimento, no segmento de lavanderias. Esse consultor teve que 

trabalhar com um empreendedor que estava ansioso e preocupado porque havia investido e 

                                                 
3 Contexto pragmático da fala observado pelo pesquisador: o cliente possui uma admiração pessoal pelo consultor e 
cultiva um envolvimento pessoal com ele. Demonstrou um pouco de preocupação com o fato de o consultor ser entrevistado 
também. Além disso, tentou preservar a organização, porém, nada que comprometa o resultado da entrevista. Núcleo central 
de significado: o entrevistado disse que o consultor demonstrou, com sua performance, que é competente e tem um ethos 
favorável, por isso ganhou nossa confiança. 
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ainda necessitava investir mais, mas não estava conseguindo obter o retorno financeiro, 

segundo informado por pesquisas anteriormente feitas. Conforme relato do próprio 

empreendedor, o consultor teve que lidar com questões emocionais, além de trabalhar com os 

aspectos técnicos.  

Ele veio nos ajudar na elaboração de um plano de negócio para a lavanderia. 
[pausa]. Eu estava ansioso, pois tinha um feeling que o negócio era bom, 
porém, não tinha certeza. Estava preocupado porque tinha muito dinheiro em 
jogo, e eu já tinha investido uma parte. Porém, não tinha obtido retorno e 
precisava investir mais. (...) Ele [o consultor] falava tão bem, que às vezes 
parecia que já administrava uma lavanderia, que não era o caso, porque ele 
nunca tinha feito um trabalho semelhante [tom de admiração]. (Cliente 1) 4

 

Ao examinar as falas do cliente do Consultor 5, podem-se observar elementos 

nucleares que evidenciam a conquista da legitimidade profissional do consultor. 

O consultor 6 trabalha como profissional liberal e desenvolveu suas atividades para 

uma pequena empresa, no segmento de estudo e pesquisas, a qual executa trabalhos para uma 

importante associação empresarial. No momento que assumiu o serviço, a empresa enfrentava 

uma situação crítica de sua trajetória, porque tinha assumido como compromisso, junto ao 

cliente, de desenvolver um sistema com indicadores estatísticos e econômicos de análise. 

Além disso, o profissional que iria desenvolver recusou-se no último momento. O prazo já 

estava se esgotando e a empresa estava ameaçada de perder o cliente. Assim, apesar do 

trabalho do consultor não se constituir na atividade fim da empresa, ele impactou a qualidade 

do trabalho da mesma. 

Foi nesse cenário de urgência e de substituição de última hora que o Consultor foi 

convidado. Também, nesse caso, verificou-se que o Consultor alcançou um nível de 

legitimidade para a empresa, conforme exposto pela própria fala do cliente 3. Observa-se, na 

forma com que o cliente fala, a valorização do saber do profissional e como a experiência dele 

o justificava para a atuação.  

O consultor que eu contava com ele para desenvolver uma parte de uma 
solução para o produto da nossa empresa num determinado momento crucial 
travou [desistiu do serviço], porque o consultor contratado [outro 
profissional] não conseguiu desenvolver o processo. Em um momento 
crucial, ele travou esse processo que era uma parte importante para 
desenvolver esse produto [principal produto da empresa]. E,nfim eu não 

                                                 
4 Contexto pragmático da fala observado pelo pesquisador: o cliente estava apressado, pois a entrevista se deu no 
intervalo de reunião. Ele estava à vontade para falar porque conhecia bem o entrevistador e não estava mantendo 
relacionamento com o consultor. O cliente em sua fala demonstrava certa gratidão e admiração pelo consultor, em função do 
conhecimento do consultor em relação a sua idade. Queria demonstrar apenas, no começo da entrevista, que possuía bons 
critérios para contratação; foi sincero em suas colocações, e se mostrou tranqüilo ao falar certos assuntos, porque sabia que o 
pesquisador conhecia bem sua organização. Isso favoreceu o acesso a determinadas informações. Núcleo central de 
significado: o consultor demonstrou com seu desempenho que é competente, transmitindo tranqüilidade e confiança.  
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pude contar com esse consultor. [pausa] Aí, eu procurei esse [o consultor 
entrevistado] consultor em uma situação emergencial, essa situação 
emergencial me levou até ele. (CLIENTE 3)    
A bagagem dele, de ter trabalhado para várias associações de empresariado 
[ênfase, com certo ar de admiração], onde ele tinha feito esse tipo de 
pesquisa, o qualificava pra vaga. (CLIENTE 35).  
 

Por fim, observa-se que os consultores entrevistados se legitimaram, porque 

desenvolveram uma crença na mente dos clientes sobre o valor do seu conhecimento 

profissional e o benefício da utilização dos seus serviços. Além disso, conseguiram justificar 

sua atuação como justa e adequada e foram aceitos pelos clientes, adquirindo, conforme as 

falas dos clientes, credibilidade e respeito profissional. Nos dois primeiros casos, obtiveram, 

também, admiração pessoal, a qual pôde ser percebida pelo pesquisador, no momento da 

entrevista, devido à forma de entonação das palavras e expressões faciais dos entrevistados.   

Na próxima seção, serão detalhados os critérios adotados pelos clientes, quando 

contratam os serviços de consultores organizacionais. 

 

 

4.2 Os critérios adotados na contratação de consultores 
 

Nessa seção, aprofundam-se os critérios utilizados pelos clientes e suas organizações 

para a escolha e atribuição de legitimidade aos consultores. 

Após análise das falas dos clientes entrevistados, embora não existam critérios formais 

para a contratação de consultores, exceto no cliente 1, os clientes demonstraram que têm uma 

sistemática e agem com propriedade durante o processo de contratação.De forma alguma, os 

clientes realizam esse processo sem critérios, além de terem uma postura ativa na relação 

consultor-cliente, conforme mencionado no capítulo dois. 

Observando as descrições das falas dos clientes, descritas abaixo, verifica-se o cuidado 

deles na contratação desses profissionais e se pode observar que são sistemáticos e perdem 

um tempo relativo na escolha. 

O cliente 1 indicou como principais critérios: conhecimento do negócio, a ética e a 

competência do profissional, o tipo de conhecimento e, principalmente, o fator “indicação”, 

feita por algum membro de sua rede de relacionamento, conforme observado, no capítulo três, 

                                                 
5   
 Contexto pragmático da fala observado pelo pesquisador: o cliente estava tranqüilo e à vontade para falar porque 
conhecia bem o entrevistador, porém, um pouco cuidadoso devido o consultor, ainda, trabalhar para empresa e, também, 
conhecer o entrevistador.  
 Núcleo central: o conhecimento e o desempenho anterior do consultor o justificam para o cliente 
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sobre a questão do endosso ou do uso da rede de relacionamentos como catalisadores da 

legitimidade normativa. 

 

Por exemplo, que conheça do nosso negócio, seja um profissional ou uma 
consultoria idônea no mercado [ênfase na voz], [pausa- lembrando] questão 
de custo, questão da competência, o conhecimento técnico, a referência de 
outras empresas que já tenha feito 6

 
 

Já o cliente 3 relata certa relatividade, em função do tipo e da duração da consultoria. 

Todavia, continua o critério do conhecimento técnico, desempenho histórico performativo e o 

endosso feito por um membro de sua rede de relacionamento. Contudo, esse indicador deve 

gozar de certa credibilidade para atestar e recomendar um determinado profissional. Não é 

com qualquer pessoa que o cliente busca uma indicação, mas aquele que o cliente confia, na 

sua “competência” de indicação. Esse comportamento foi evidenciado no capítulo três, seção 

3.1, nas idéias de Rao (1994) e Aldrich e Fiol (1994). 

Além dos aspectos técnicos e sociais, conforme evidenciado pelo cliente entrevistado 

abaixo e pelos supracitados, os atributos pessoais são também considerados, principalmente, 

para os trabalhos que exijam uma intensa e longa interação. Isso não se torna uma supressa, 

pois a valorização do ethos foi evidenciada por Soares (1995), no capítulo três, seção 3.7, 

como um recurso de persuasão. Percebe-se novamente o nível anterior de legitimidade que o 

consultor possui na comunidade influencia sua legitimidade junto ao cliente.  

 

Basicamente, isso vai depender da natureza do projeto.  Digamos se você tá 
fazendo uma pesquisa, dada a natureza do projeto, por exemplo, uma revisão 
de indicadores estatísticos, eu vou buscar um Economista, de preferência que 
eu já tenha um conhecimento de um trabalho que já realizou ou através de 
uma indicação [ênfase na voz, grifo nosso]. Essa indicação, normalmente, é 
das pessoas com as quais você convive e profissionalmente você 
confia,digamos, na informação que aquela pessoa te deu. (CLIENTE 3). 
 
Como se trata de uma consultoria, que tem um upgrade diferente [....] 
quando se trata de um trabalho que vai demandar uma convivência maior. 
Ela vai demandar verificar as qualidades pessoais do individuo [grifo nosso]. 
(CLIENTE 3). 
 

                                                 
6  Núcleo central: o consultor demonstrou com sua performance que é competente e tem um ethos favorável, por isso 
ganhou a confiança do cliente.    
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Resumindo, a natureza do projeto, o produto a ser apresentado e a forma que 
você quer conduzir o trabalho e que vai definir os critérios de contratação.7 
(CLIENTE 3). 
 

O cliente 2 possui um processo de contratação ainda mais estruturado, o qual combina 

aspectos objetivos com aspectos subjetivos. 

 

Primeiramente, publicamos a demanda em forma de um pequeno edital. 
Depois, segue a análise curricular, feita por nossa equipe de colaboradores. 
Depois, em uma entrevista, eu “sinto” o candidato e vejo se há uma empatia 
comigo. Eu, simplesmente, na entrevista sinto o consultor, observo se há 
uma combinação. Sabe uma combinação?[checar se o entrevistado está 
compreendendo] 
Entrevistador: Que critérios o senhor observa no currículo?[pergunta criada 
na hora, em função do andamento da entrevista] 
Eu não exijo um currículo, daquele tipo detalhado do Lattes. Basicamente, 
vejo o tipo de experiência e em que empresas ele trabalhou e se ele tem 
conhecimento para resolver o problema em questão. 
É mais o histórico [ênfase], nem tanto a formação acadêmica.  
Entrevistador: E na entrevista?  
Não tenho uma regra. Eu, simplesmente, observo as qualidades pessoais e 
vejo se ocorre uma empatia entre eu e ele.8

 
Os critérios apontados nas entrevistas com os clientes e os consultores deles também 

foram confirmados, anteriormente, pela entrevista exploratória inicial com outros consultores.       

 
As pessoas reconhecem o histórico seu [ênfase na voz]. Existe um passado 
seu, em que você apresenta um trabalho que você já fez em algum lugar 
(CONSULTOR 1) 9  
 
[no contexto da entrevista, essa parte foi destacada porque foi falada num 
tom de convicção] À medida que você chega em algum lugar e as pessoas 
perguntam: você trabalhou aonde? Eu trabalhei em tal lugar, tal lugar, tal 
lugar, eu desenvolvi um projeto assim, dei consultoria acolá, dei consultoria 
ali, e através de uma relação de confiança de um trabalho que você fez 
[ênfase no tom], as pessoas lhe contratam. (CONSULTOR 1) 10

 

                                                 
7  Núcleo central: relatividade dos critérios de seleção do consultor, em função do tipo de demanda, 
incluindo elementos relacionados ao ethos do consultor, além do uso do endosso e da rede de relacionamento 
como recurso. 
8 Núcleo central: relatividade dos critérios de escolha do consultor, em função da demanda. Além disso, 
valorização do ethos do consultor como elemento de escolha e um estabelecimento de um contato de espíritos no 
momento da entrevista. 
 
9 Contexto pragmático: consultor tranqüilo, sincero e colaborativo, porque conhecia o pesquisador e se 
sentiu prestigiado com o convite. Falou com propriedade e sem hesitar nas respostas. Porém, ele confessou que 
nunca havia pensado no tema (legitimação profissional). As falas se davam de maneira rápida é fluida, cheias de 
exemplos, todavia houve várias fugas da temática, exigindo intervenção do pesquisador, provavelmente 
provocadas pela confusão de certos termos, porque o entrevistado apenas tomou conhecimento do assunto, no 
momento da entrevista pela explicação do pesquisador.    
10 Núcleo central: a importância do desempenho histórico do consultor.  
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O portfólio de já ter trabalhado e uma experiência nisso [tom enfático], 
[troca para tom de explicação] no momento que chego para [cliente atual do 
consultor-grande empresa], e ele diz: [nome do consultor], você já trabalhou 
com custos?  Já trabalhei e fechei o custo de uma cooperativa de leite, o 
contato com a cooperativa se deu no âmbito acadêmico11. (CONSULTOR 2) 
12

 
Eu percebo que a experiência acadêmica é muito relevante, a questão prática 
não tem quem derrube não13. (CONSULTOR 3) 14

 
Na entrevista, já com os consultores que atenderam aos clientes entrevistados, na fase 

final da coleta de dados, vemos que esses mesmos critérios repetem-se.  

 
Eu tenho impressão da competência dos consultores ou o que as pessoas de 
RH escutaram ou leram sobre o resultado do trabalho do consultor 
(CONSULTOR 4) 15

 
Você tinha uma organização e essa organização estava se estruturando, e aí 
ela busca, então ela busca um rumo, embora você tivesse toda uma 
experiência, no setor privado, quando você quis iniciar aquela ação você 
tinha toda uma peculiaridade que era totalmente desconhecida do seu 
‘background’ anterior[do cliente], e aí o que nos fizéssemos[o consultor], 
tentamos fazer de alguma forma, juntando com algumas referências16 e 
fazendo com que servisse de base para esse novo empreendimento. 
(CONSULTOR 5) 17  
Embora se tivesse uma relação anterior, [o consultor foi professor do cliente] 
a propriedade com que você expunha, a propriedade com que sabia, com que 
respondia a perguntas do cliente, de forma precisa e segura. (CONSULTOR 
5). 
 

                                                 
11 Núcleo central: a importância do desempenho histórico do consultor e pertencer a Academia.   
12 Contexto pragmático: consultor tranqüilo, sincero e colaborativo, porque conhecia o pesquisador, 
porém, tentava demonstrar um profundo conhecimento sobre consultoria. Todavia, falava com propriedade, 
procurava relacionar o que falava aos casos dos seus clientes e em suas colocações utilizava como recurso 
argumentativo modelos, citações de pensadores, narrativas e simbolismos. 
13 Núcleo central: a importância do desempenho histórico do consultor e pertencer a Academia.   
14 Contexto pragmático: consultor estava um pouco defensivo porque conhecia o pesquisador. Também, 
ao tentar justificar suas posições, demonstrou certo nível de contradição e ambigüidade ao responder as 
perguntas. Procurava, durante a entrevista, fazer perguntas ao entrevistador, antes de responder. A entrevista foi 
interrompida, algumas vezes, devido à chamada no telefone celular do entrevistador.   
15 rContexto pragmático: o entrevistado procurou acolher o pesquisador e através de perguntas iniciais 
conhece o trabalho, visto que esse era o primeiro contato de ambos. O Consultor respondeu as perguntas 
pausadamente e refletindo. Estava um pouco cansado devido a sua agenda. Mencionou que por questões éticas 
não iria responder nada sobre o cliente dele, entrevistado anteriormente. Só questões gerais. Porém, a entrevista 
foi muito rica e proveitosa. Núcleo central- importância do saber e do desempenho histórico.  
16 Nesse caso, foi verificar na literatura autores que apoiavam a crença do cliente, pois o cliente tinha tido 
uma intuição de fazer determinado investimento. Investiu segundo sua crença subjetiva, todavia ficou desgostoso 
com as dificuldades iniciais não previstas. O consultor procurou confortá-lo mostrando essa literatura. 
17 Contexto pragmático: o entrevistado procurou acolher o pesquisador e através de perguntas iniciais 
conhecer o trabalho, visto que esse era o primeiro contato de ambos. A entrevista foi um pouco rápida, porque o 
Consultor tinha saído de uma reunião e ia entrar em outra, e também estava um pouco cansado. Procurou 
responder todas as perguntas, sempre pensando um pouco antes de responder e relativizando os conceitos. Como 
também era acadêmico procurou utilizar um linguajar próprio frente ao pesquisador. Todavia, foi proveitosa. 
Núcleo central: importância do conhecimento.   
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O primeiro critério é o conhecimento e competência, o segundo critério seria 
as experiências realizadas. (CONSULTOR 6)18

 
 

Para garantir uma melhor compreensão, relacionaram-se, no quadro abaixo, os termos 

colhidos no campo empírico, com as definições teóricas dos autores referendados no capítulo 

três. 

Termo empírico  Termo acadêmico 19

“O conhecimento”, a “competência” Expertise profissional 

Histórico  Legitimação pelo desempenho 

Empresas em que trabalhou  Credenciais 

Qualidades pessoais  Partes do Ethos pessoal  

Quadro 8(4) - Relação de termos empíricos com teóricos. 
FONTE: o próprio autor, 2007.    
 

Após a correção dos termos empíricos, com as subdimensões teóricas, podem-se 

indicar como principais critérios de contração de consultores, apresentados pelos clientes 

entrevistados: a expertise do profissional, seu desempenho e interações anteriores, credenciais 

relacionadas ao tipo de empresas que o profissional prestou consultoria. Um achado 

importante é a questão dos atributos pessoais. Esses achados não surpreendem, pois a 

pesquisa teórica, conforme exposto ao longo do capítulo três, já indicava esses elementos 

como dimensões legitimadoras, baseados nas idéias de: 

• Freidson (1998), que defendia a expertise e o credencialismo como elemento 

de uma ocupação profissional, 

•  E de Schön (2000), que alertava sobre o desempenho superior como um fator 

que contribui para a legitimidade profissional.  

Após a exposição dos relatos e resgate das idéias dos autores, relativas aos assuntos 

abordados nessa seção, devem-se traçar alguns comentários: verificou-se que os clientes 

possuem um papel ativo, na contratação de consultores, bem como, apresentam uma forte 

necessidade para contratá-los, afastando-se, assim, da visão de compra de modismos 

gerenciais defendida por Wood Jr e Paes Leme (2004), visto que em todos os casos existia 

uma necessidade imperativa e urgente que justificava o convite feito aos consultores. Além 

disso, a percepção do risco de adiar uma ação corretiva e o impulso para agir sobre a situação 
                                                 
18 Contexto pragmático: consultor já conhecia o entrevistador, procurou ser objetivo e prático em suas 
colocações.  
19 A definição e desenvolvimento desses termos são detalhados no capítulo 3. 
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partiu do próprio cliente. Devido a essa postura e ao próprio estabelecimento de critérios para 

contratação, verifica-se uma postura ativa do cliente, fato esse que vai ao encontro da idéia 

abordada no capítulo 3, seção 3.3, relativa à postura ativa do cliente. Observa-se, também, nos 

relatos que os problemas apresentados aos consultores organizacionais pelos clientes possuem 

uma dimensão técnica e instrumental. Todavia, quando relacionados ao contexto e ao 

momento vivido pela organização, esses problemas se entrelaçam com outras dimensões. 

como, por exemplo, fatores emocionais, questões ligadas a poder e conflitos, bem como, 

questões de exigências do ambiente institucional da organização, afastando-se, assim, de uma 

dimensão mais rotineira e ganhando maior complexidade. Dessa forma, nos casos estudados, 

os consultores enfrentaram problemas complexos, com conexões com outros aspectos 

internos e externos ao sistema-cliente, inclusive, indo além da fronteira de conhecimento 

técnico de sua profissão em alguns casos.  

Ainda em relação a esta questão, percebeu-se que os clientes têm bem definido o tipo 

de problema a ser repassado aos consultores, bem como o resultado esperado. No caso dos 

problemas desse estudo, foram questões as quais para serem resolvidas de maneira eficiente 

exigiam mais que apenas um conhecimento prático em nível de senso comum. Porém, 

também devido ao seu caráter multifacetado delas, obrigavam ao solucionador, além da posse 

de um conhecimento cientifico tradicional, possuir certas habilidades. 

Devido ao tipo de problema demandado e o nível de expectativa dos clientes 

participantes do estudo, verificou-se que eles não querem apenas um possuidor de um 

conhecimento cientifico (um teórico) por si só, ou delegar para uma pessoa de senso comum 

(um prático). Eles querem um profissional com conhecimento embasado, porém com vivência 

da situação e domínio de causa, demonstrando um saber tácito da área e uma maestria para 

resolver questões delicadas e complexas, e ainda que conheçam como funciona o setor do 

cliente e utilizem métodos de trabalho compatíveis com a organização. 

Ao analisar essa questão, no tocante ao conhecimento profissional, o que vale não é 

quanta informação o profissional acumulou, mas, sim, se ele desenvolveu uma maestria que 

congregue o saber acadêmico, o saber empírico e uma maturidade emocional para lidar com 

questões delicadas. 

Com base nisso, percebe-se a dimensão de construção social da área e do tema 

abordado nesse trabalho, pois os fatores contextuais e pragmáticos influenciam na percepção 

das ações e dos atributos considerados legítimos. Ou seja, a percepção de legitimidade é 

situacional ao contexto vivido pela organização demandante. Em seções posteriores, será 
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demonstrando como os consultores criam ações e mudam comportamentos em função dessa 

percepção, consoante ao pensamento de Berger e Luckmann (1999).  

Na próxima seção, serão analisadas as necessidades dos consultores em estabilizar 

sua atuação profissional.  

 

 

4.3 Porque os consultores precisam se legitimar 

Na fase de levantamento bibliográfico, evidenciaram-se alguns possíveis motivos para 

os consultores estabilizarem seu modelo profissional, através do uso de estratégias 

legitimadoras, os quais seriam: 

O aumento da crítica sobre a atuação dos consultores organizacionais pela academia. 

Segundo Wood Jr. e Paula (2004), atualmente os consultores organizacionais passam por um 

momento de acentuadas críticas em relação à legitimidade de sua atuação, sobretudo, no 

tocante à ausência de sentido e incompatibilidade entre seus interesses e dos seus clientes, 

gerando uma situação de conflito e de ausência de entendimento. 

Wood Jr. e Paula (2004), em um estudo, constatam que no Brasil os consultores são 

agentes na consolidação e disseminação da cultura do management, criando um círculo 

vicioso e beneficiando-se com isso: eles criam e difundem novas técnicas gerenciais e 

induzem seus clientes a comprarem essas técnicas (algumas vezes ‘soluções mágicas’). 

Contudo, algumas dessas consultorias não conseguem aplicá-las em seu próprio negócio. 

Ainda, segundo Wood e Paes de Paula (2004), em relação ao mercado de consultoria 

surgem dois discursos: o crítico e de retenção. O discurso de retenção é o aplicado pelos 

consultores, as escolas de negócios e a mídia especializada. 

O outro se baseia na crítica á postula arrogante e os métodos pirotécnicos utilizados 

pelos consultores, a eficácia e efetividade dos resultados alcançados. Dão como exemplos, 

casos de fracassos históricos como a AT&T e Mery-go-round. 

Para os críticos, os consultores são mestres no ilusionismo, porque utilizam com 

eficiência a retórica e o gerenciamento de impressões para planejar as suas apresentações e 

manipular suas audiências pela sedução. 

Para eles, o segredo dos consultores é fazer como que seus clientes acreditem que eles 

têm a solução exata para os problemas enfrentados. Dessa forma, para reforçar o processo de 

venda, os profissionais constroem uma imagem estratégica baseada em argumentos e scripts. 
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Nessa perspectiva, os consultores são mestres no gerenciamento de impressões e na 

comunicação para criar uma mística em relação ao seu papel, criando a ilusão de que não só 

são indispensáveis, mas detêm soluções para todos os problemas gerenciais. Assim, o foco do 

consultor parece estar mais na sua promoção do que na eficácia do cliente.  

A segunda questão seria a necessidade de se estabilizar o modelo de atuação 

profissional para favorecer a aceitação, junto ao sistema cliente, pela diminuição dos 

questionamentos e resistências, obtendo, assim, um status sócio-profissional superior. 

(FREIDSON, 1998). 

Especificamente, nos relatos dos casos apresentados, a visão de venda de modismo e 

de perda de legitimidade devido ao aumento das críticas aos consultores, defendida por Wood 

Jr. e Paula (2004), não foi evidenciada. Uma consulta às seções anteriores desse capítulo 

demonstrará esse fato.   

Com relação aos questionamentos da perícia dos consultores, esse fato também não 

ficou evidenciado, pois, conforme seção 4.1, todos os consultores foram convidados para 

atuar na organização-cliente e a percepção de sua competência já estava clara na mente dos 

gestores contratantes. 

Em relação a resistências por parte de outros membros da organização contratante, 

apenas em um caso o consultor sofreu resistência. Porém, essa resistência se deu mais em 

função do tipo de consultoria realizada, tendo o consultor resolvido à questão pela utilização 

de um método de intervenção que já contemplava o tipo de resistência enfrentado, como 

inclusive, já havia sido previsto pelo consultor. Nesse momento, ele resolveu a situação não 

se impondo como autoridade, mas usando um script profissional. 

Contudo, o que ficou evidenciado nos relatos dos consultores foi a busca de status 

superior frente ao cliente e aos seus concorrentes para garantir um espaço privilegiado. Para 

eles, a principal necessidade de se legitimar não é devido a críticas e imagens desgastadas dos 

consultores, mas à necessidade de se constituir para o seu público de interesse como um 

consultor autêntico frente a outros “consultores aventureiros”. Para os entrevistados, esse tipo 

de concorrente não é considerado por eles como consultores autênticos, porque eles não têm 

uma sistemática consistente e uma experiência como consultor relevante. Para eles, esses 

indivíduos ainda ocupam espaço devido a uma visão equivocada do mercado, que considera 

como apenas necessário ter um conhecimento técnico, aliado à banalização e feitichização do 

termo consultor, visto que qualquer profissional utiliza o termo para melhorar a sua imagem 

profissional.   
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Esse fato provoca certo incômodo nos entrevistados. Para eles, essas pessoas, de forma 

oportunista, aproveitam o crescimento do mercado de consultoria para aumentar a renda ou 

evitar uma situação de desemprego. Intitulam-se consultores apenas porque têm uma 

experiência em alguma grande empresa. Todavia, não se dedicam a desenvolver a habilidade 

de intervenção eficaz e realizar diagnóstico com mais profundidade, porque não buscam o 

conhecimento complementar às suas formações de base para exercer o ofício, exercendo a 

atividade de intervenção sem técnica, apenas se apoiando em seus conhecimentos técnicos ou 

experiência como executivos e, muitas vezes, de maneira pontual ou como atividade 

secundária. 

Esses consultores oportunistas causam algum receio nos consultores entrevistados, os 

quais se dedicam à ocupação de forma integral. Por isso, eles precisam estabilizar sua imagem 

e demonstrar aos clientes que eles não estão nas mãos de qualquer profissional. 

Essa tendência é demonstrada na fala do consultor 3, que se queixa das soluções fáceis 

e instrumentais e das promessas sem probabilidade de ocorrer. “As pessoas não estão 

planejando bem os seus trabalhos. Estão oferecendo um serviço que a meu ver elas não têm 

condições de efetivar, de levar pra frente”20 . O consultor continua relatando como há 

variação de atitudes, as formas de conduzir os trabalhos e o foco na venda, ao invés do 

resultado final. “O que eu percebo é que o pessoal quer vender algo, que ele vê como uma 

coisa estanque”21. Para o consultor 3, há ênfase demais desse tipo de consultor em provocar 

mudanças por mudanças, criando apenas melhorias estéticas, sem se aprofundar em questões 

estruturais e cruciais na organização. 

Além disso, ficam presos demais aos problemas instrumentais, pois não enxergam 

além de sua especialização. O consultor 3 termina com um desabafo: “Esse campo 

profissional está muito viciado”22. 

Em síntese, a motivação dos entrevistados para utilizar uma ação legitimizante 

especifica não é para responder a grandes questionamentos dos clientes ou para se defender da 

crítica da academia. O preocupante para os consultores é um aspecto mais cotidiano: garantir 

no curto prazo um espaço de mercado privilegiado, o qual é disputado por novos consultores 

no ofício. 

Também, durante a entrevista, aproveitou-se a oportunidade para averiguar junto aos 

consultores e clientes as suas opiniões sobre a imagem dos consultores frente ao mercado. O 

                                                 
20  Núcleo central: amadorismo e irresponsabilidade na condução dos trabalhos por certos consultores.  
21 Idem. 
22 Idem. 
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objetivo era verificar qual a percepção dos consultores sobre a imagem que os clientes tinham 

deles, para confrontá-la com a percepção da imagem dos consultores pelos clientes, de fato, 

visando, posteriormente, verificar se esse item influenciava o processo de legitimação 

profissional. Salienta-se que a imagem não é do consultor específico, mas do grupo 

profissional. 

Ao analisar as falas dos consultores entrevistados, eles têm uma posição relativa 

quanto ao fato. Para a maioria, existem dois tipos de consultores: os de fato e os aventureiros. 

Na concepção deles, os primeiros realizam um trabalho consistente e, por isso, gozam de uma 

boa imagem. Todavia, considerando o conceito amplo de consultores, a imagem é negativa 

devido à existência do segundo grupo. 

O consultor 523 reforça essa visão ao ironizar com os consultores oportunistas que 

utilizam a imagem como elemento de sedução, porém sem desenvolverem um conhecimento 

mais sistemático. Para o consultor 5, a qualidade do conhecimento do profissional é que 

deveria ser colocada em evidência, não a imagem. Para ele, os que assim procedem visam 

ocultar a falta de um conhecimento mais sólido.  

 

Aí, há dois tipos de consultores, [um] que se impõem pelo saber, 
conheço![ênfase], e aí minha imagem é secundária. Principalmente, os 
vinculados à academia, que é minha linha. Uma segunda linha, outros 
[consultores] colocam a imagem na frente. Como você vê, esses estão mais 
distantes da academia [inferência]. Ma lógica destes a imagem é importante. 
[certo ar de superioridade na fala]. 
 

O consultor 6 apresenta uma visão semelhante, porque consideram que esse tipo de 

atividade profissional apresenta algum desgaste na imagem. Novamente, atribuem a culpa 

aos profissionais que trabalham com consultoria de maneira oportunista, apenas, talvez, para 

resolver o problema de um desemprego. Nesse caso, o profissional trabalha como consultor. 

Mais ainda, pensa como empregado, conforme a fala: “Depende, essa questão, de ser 

consultor. Hoje em dia, tem muita gente que por uma questão de desemprego, se diz 

consultor”. O consultor 4 é um pouco mais relativo sobre a imagem dos consultores:  

 
Eu nunca tinha pensado nisso. Você está me fazendo pensar pela primeira 
vez nisso agora!  Mas é uma pergunta interessante [ênfase]. Eu creio que 
eles vêem os consultores como pessoas que às vezes são oportunas, pessoas 

                                                 
23 Contexto pragmático: No momento da entrevista, o entrevistador procurou observar se o consultor em 
questão, também, demonstrava valorizar aspectos estéticos de sua imagem, para ver se a teoria proclamada 
correspondia à prática. No entanto, o mesmo demonstrava uma postura simples e autêntica. Contudo, no 
contexto pragmático, devido à forte vinculação do consultor com a academia, era natural essa resposta, por isso, 
deve haver certo nível de relativização. 
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úteis para organização. Em outros momentos pessoas metidas a sabichões. 
Noutros momentos, consideram pessoas arrogantes, não têm amor para a 
organização, ganham dinheiro e depois, vão embora.  
[.....] Têm duas visões: uma visão é da praticidade, utilidade e do 
conveniente para organização e por outro lado essa outra visão [de falta de 
legitimidade].24

 

O consultor 3 é critico sobre o papel do consultor, frente à demanda do cliente. Essa 

indefinição, citada na fala, para ele contribui para uma imagem negativa da categoria. 

 
Não se há uma percepção exata do trabalho do consultor. Quando ele é 
solicitado [ênfase], o consultor, a meu ver [pausa], está para remediar o 
processo, para trazer uma solução, pra resolver o problema [aumento do 
timbre de voz].25

 
Todavia, o consultor 2 apresenta uma visão diferente que indica que o mercado 

tomador dos serviços de consultoria está amadurecendo em relação ao papel do consultor 

organizacional.      

Eu acredito no seguinte [pausa]: Quando uma empresa não tem um nível de 
profissionalismo bom no desenvolvimento de suas atividades, às vezes, ela 
passa a ter no consultor um messias. Um erro gravíssimo. Outras 
oportunidades os empresários enxergam o camarada como uma pessoa que 
veio a contribuir, mas sozinho ele não vai resolver o problema. Essa visão é 
mais madura [ênfase], é essa visão que eu, hoje, percebo. Eu percebo que o 
mercado está caminhando muito para a visão que o profissional sozinho não 
resolve, mas sem ele também não resolveria o problema... do que encarar o 
profissional como um Messias. 
Até a década de 80, você tinha grandes gurus na área de consultoria, e hoje 
se percebe que outra pessoa que tem uma informação e que tem certa 
aplicabilidade de informação, na prática, é capaz de desenvolver trabalhos, 
desenvolver certas consultorias, desde que lhe seja dado espaço, lhe seja 
dado material humano, lhe seja dado material físico, para resolver o 
problema [tom explicativo].26

 
Porém, um aspecto interessante é que há divergências entre a percepção dos clientes27 

e dos consultores. Para os clientes, a imagem dos consultores é positiva. Não foi mencionada 

essa questão da divisão em dois grupos. Com exceção do cliente 3, para os consultores, a 

questão da imagem é delicada, devido à divisão dos consultores, segundo eles, em dois 

grupos.Salientamos que essa visão positiva dos clientes entrevistados deve-se, em parte, 

                                                 
24 Núcleo central- relatividade da imagem do consultor, o que demonstra o certo caráter de construção 
social. A imagem dele vai depender da construção social do papel a ser desempenhado na organização.  
25  Núcleo central – embora a fala do consultor não tenha ficado clara, a idéia central é a percepção do 
cliente sobre o papel do consultor. Para o entrevistado, os clientes buscam para uma atuação emergencial e não 
estrutural.    
26 Núcleo central- o amadurecimento do mercado em relação ao papel do consultor.  
27 Do ponto de vista do contexto pragmático, esses clientes são experientes na contratação de consultores, 
bem como não estão se referido apenas aos consultores entrevistados, mas a pergunta era aberta a todos os 
consultores com os quais eles mantêm relacionamento. 
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porque todos eles adotam um processo elaborado de contratação. Conforme descrito na seção 

anterior, isso tudo evita grandes decepções, daí uma possível explicação para as falas abaixo.   

Os consultores são importantes para qualquer organização [ênfase]. O papel 
deles depende da organização. Aqui, procuramos tomar as medidas 
necessárias para que não haja decepções futuras. Até o momento, temos 
acertado em nossas contratações e temos obtido sucesso. (CLIENTE 2).28

O contato que nós temos tido com consultores até agora, porque nós somos 
muito críticos com a seleção de consultores, nós temos tido boas 
experiências, realmente, de grande agregação de conhecimentos e de valores, 
porque nós temos muito cuidado com esse tipo de trabalho, [...]. O papel 
social [pausa, pensando], ele vem agregar, vem disseminar conhecimentos e 
tem essa questão da integridade da transparência. A gente presa muito 
[ênfase], só fica se for realmente for uma pessoa idônea e tem que ter a 
competência agregada a isso, a experiência. (CLIENTE 1).   
 

Em relação ao cliente 3, ele acha importante o papel do consultor para a organização, 

porém, já percebe que nesse mercado existem consultores e “consultores“. Nesse sentido, ele 

faz algumas ressalvas à imagem dos consultores.  

 
Esse verniz que se coloca sobre a palavra consultor, alguns começam a gerar 
certa empáfia [rejeição] na forma como se colocam como consultores e 
alguns se tornam até ridículos mesmo, ou seja, isso escamoteia [oculta] a 
capacidade29 do cara.30

  

Todavia, esse mesmo cliente voltou a contratar o consultor por duas vezes, antes da 

entrevista. Porém, com decorrer do primeiro contrato, ele já percebeu algumas fragilidades do 

consultor. Contudo, demonstrou uma visão mais madura, de não encarar o consultor como um 

salvador da organização, um messias. Todavia, essa visão mais realista do consultor não 

inviabilizou sua contratação pela segunda vez. Isso denota certa tolerância às fragilidades dos 

consultores. Assim, o cliente 3, em sua fala abaixo descrita, demonstra uma visão realista e 

não mistificada desse profissional. 

 

Olha, a gente continua trabalhando. Eu percebi algumas potencialidades 
dele, como eu também, percebi algumas fragilidades. Como também ele em 
relação a mim, [...]. É pela convivência que você descobre.31

 

                                                 
28 Núcleo central- a satisfação do papel dos consultores e a relação do sucesso de uma atividade de 
consultoria com as medidas adotadas por cada entidade.  
29  O cliente parte do pressuposto que a capacidade do consultor é menor do que demonstra.  
30  Núcleo central- o excesso de valorização do nome, o comportamento e atitudes inadequadas dos 
consultores geram rejeições.  
31  Núcleo central – com o aumento da interação aspectos performativos vão sendo observados. 
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O cliente 3, também, aponta o perigo da banalização e feitchização da palavra 

consultor. Para ele, isso ocorre devido a tendência mundial de flexibilização das relações de 

trabalho, porque por uma questão de contingência do mercado de trabalho, as pessoas são 

obrigadas a trabalhar de forma mais flexível. Ele brinca que agora todos são consultores. 

Contudo, ele mesmo indica, na fala abaixo, a forma de diferenciar os verdadeiros consultores.  

 
Como cliente, olha essa questão de consultor termina ficando um pouco 
pejorativa, porque na realidade para uma pessoa ser consultor, tem que ter 
um nível de excelência profissional muito grande [ênfase]. O que acontece é 
que com as mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho, isso leva 
as pessoas tá entendendo? Por um lado da necessidade de se ter duas ou três 
atividades diferentes. Por outro lado, a percepção que isso pode se tornar 
uma excelente oportunidade.32

 

Em síntese, ao se afastar de sua atuação profissional, mais clássica, e assumir o desafio 

de ser consultor, o profissional enfrenta uma concorrência mais aberta e uma maior 

necessidade de justificação. 

Na próxima seção, abordam-se os fatores antecedentes à relação consultor-cliente que 

impactam o processo de legitimação profissional.   

 
 
4.4 Fatores antecedentes à relação consultor-cliente que 
influenciam no processo de legitimação 
 

Primeiramente, após a fase de coleta de dados, mudou-se a percepção do pesquisador 

do sobre a importância da interação anterior no processo de legitimação profissional do 

consultor. 

Em todos os casos, fatores antecedentes à negociação dos serviços influenciaram de 

maneira significativa a legitimidade dos consultores em questão. Desde a fase exploratória, os 

achados indicavam uma influência de interações anteriores no reconhecimento do 

profissional. De fato, a legitimação do profissional se constrói em momentos anteriores à 

necessidade de contratação do consultor. 

Nesse caso, a contratação dos serviços é só o coroamento do profissional, pois, nos 

casos estudados, os clientes contratantes do consultor, antes da entrevista de contratação, já 

tinham definido o nome e a decisão de contratá-lo. A decisão já havia sido tomada pelo 

                                                 
32 Núcleo central - Amadorismo de alguns “consultores” e caracterização do consultor como aquele que 
possui uma maestria.  
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cliente, antes mesmo, do profissional receber o convite para aceitar o desafio. Os consultores 

já haviam se vendido, antes mesmo de perceberem que precisavam se vender. 

Nos casos estudados, as negociações foram mais para detalhar a missão, determinar o 

caminho a ser percorrido e o nivelamento das expectativas. Os consultores organizacionais já 

tinham conquistado um nível de justificação que os legitimavam na sua futura atuação. O que 

eles disseram ou fizeram durante a entrevista inicial, e depois, ao longo da atividade, apenas 

somou ou diminuiu o nível de legitimidade. 

Em todos os casos, ao pisar na empresa, eles já estavam com um nível de justificação 

avançado, podendo falar e ser escutado, e o cliente já tinha um respeito e já o consideravam o 

como uma autoridade, obtendo, assim, um status superior e um espaço privilegiado. 

Esse fato causa grandes implicações. A primeira no aspecto temporal, porque o 

processo de legitimação profissional deve ser iniciado antes e trabalhado em perspectiva de 

longo prazo, porque se o consultor não for considerado legítimo, ele nem sequer é 

considerado pelo cliente para ser chamado a opinar sobre o problema enfrentado e, assim, não 

toma conhecimento da oportunidade. 

Como em consultoria os trabalhos envolvem aspectos confidenciais e mudanças não 

muito confortáveis, os clientes não querem expor a si e sua organização. Por isso, já há uma 

seleção prévia em sua mente ou em consulta ao seu staff sobre com quem ele poderia contar, 

no caso de ter que contratar um serviço de consultoria.   

A segunda implicação, também importante, diz respeito ao aspecto local. Como a 

legitimação tem que ser desenvolvida antes da negociação, fica ainda mais complicado, 

porque se ocorresse na negociação estaria estabelecido o local e o momento para o 

profissional se preparar. Agora, cabe ao consultor saber determinar quando e onde ocorre esse 

fenômeno. 

A terceira implicação consiste que a natureza da interação anterior determine como 

será a negociação e a execução do serviço, visto que durante o planejamento dos trabalhos e o 

nivelamento das expectativas, ambos, o consultor e cliente, se reportam aos fatos passados 

nessa interação. 

Esse achado modificou a própria visão do fenômeno pelo pesquisador. Antes, 

concebia-se como momento de se construir socialmente a legitimação as primeiras reuniões 

do consultor com seu cliente. Todavia, conforme o relato dos casos abaixo descritos, mudou-

se essa concepção. 

No caso do cliente 2, a contratação se deu em função do conhecimento anterior do 

cliente em relação ao consultor, pois, apesar de o cliente ser mais velho do que o consultor, o 
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mesmo era aluno dele em um curso de pós-graduação de uma faculdade em Recife. O 

desempenho do consultor, quando atuava como professor, sua retórica e a profundidade com 

que trabalhava e falava de determinadas questões, conseguiu garantir sua legitimidade como 

professor, e, posteriormente, como consultor para o aluno. A boa interação que ambos 

tiveram, na relação anterior (Professor-aluno), influenciou no processo de legitimação. Um 

detalhe interessante é que ao logo do curso o aluno-cliente achou que o profissional era a 

pessoa certa. Porém, por uma questão de ética, esperou terminar o curso para poder convidá-

lo. Detalhe: o cliente não era um aluno inexperiente, pois já tinha uma bagagem como 

empresário. Observe, nas falas abaixo, que desde os primeiros momentos o cliente, ainda 

como aluno, tinha resolvido chamar o profissional. Se não houvesse essa boa interação 

anterior, talvez ele nem tivesse sido chamado. Além disso, o consultor não tinha em mente 

qual o momento e onde estava ocorrendo a legitimidade de sua atuação. Inclusive, fatos 

ocorridos em sala serviram de base para a negociação dos serviços.  

   

Eu estava fazendo uma especialização e estudei com um Professor, 
que apesar de ser mais jovem que eu, demonstrava um conhecimento 
bom [ênfase], em suas colocações. Aí tive o ‘sentimento ‘ que esse era o cara 
que podia me ajudar. Porém, por uma questão de ética, não o chamei. 
Quando terminei o curso, o convidei e ele, gentilmente, atendeu o convite. 
(CLIENTE 2).  
Em suas colocações, ele demonstrava um conhecimento prático dos assuntos 
e apesar de não falar de sua trajetória profissional em sala de aula, a gente 
percebia que ele tinha tido uma boa vivência, devido a suas colocações, 
muito objetivas e corretas. (CLIENTE 2). 
 

No caso do cliente 3, ele havia sido chamado para ocupar um cargo público de 

caráter técnico. Nessa época, ele conheceu o consultor que já atuava no mercado. Porém, 

também assumiu outro cargo técnico, no mesmo órgão. A partir desse momento, eles 

aumentaram sua interação, e, costumeiramente, debatiam assuntos juntos, mostravam os 

projetos que estavam desenvolvendo e contavam suas experiências anteriores durante pausas 

no trabalho e encontros informais, porque, apesar de trabalharem no mesmo órgão, não 

trabalhavam no mesmo projeto. Dessa interação, também, nasceu uma admiração pelo 

desempenho um do outro. Um aspecto interessante é que naquele momento não passava pela 

cabeça de ambos que um seria empresário e iria contratar o outro. Os dois, posteriormente, 

saíram da organização. O consultor voltou para o estado do Ceará e o cliente trabalhou em 

outros empregos e depois montou sua própria empresa em Pernambuco. Teve um problema e, 

então, lembrou-se do ex-colega e o chamou no Ceará para prestar consultoria em 
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Pernambuco. Nota-se que a interação anterior, novamente, desempenha um fator de definição 

de contratação. O consultor não sabia onde e quando estava ocorrendo à legitimação. A forma 

com que ele se relacionou com um colega de trabalho foi determinante. Inclusive, o conteúdo 

das conversas e dos casos apresentados serviu de base para o planejamento do serviço.    

Observe nas falas como o cliente 3 já tinha uma opinião formada sobre o Consultor: 

 
Eu já tinha trabalhado com ele [ênfase], mas, assim, trabalhando em um 
ambiente de trabalho [tom explicativo], nunca tinha trabalhado próximo. [...] 
Naquela época, estabelecemos uma boa amizade [empolgação] que perdura 
até hoje. Mas como havia uma afinidade, isso facilitou o processo. 
Naquela época, ele tinha um conhecimento estatístico muito grande e já 
tinha dito a bagagem dele, de ter trabalhado para várias associações de 
empresariado, onde ele tinha feito esse tipo de pesquisa, que o qualificavam 
pra vaga, [.....] pessoais porque já tinha tido a oportunidade em uma 
experiência em outros processos, de termos que debater muito, 
aprofundarmos para poder obter a solução do problema [emprego anterior 
de ambos].  

  
Com o cliente 1 ocorreu da seguinte forma: a organização gostaria de melhorar 

algumas questões de conflito organizacional e desenvolver as lideranças. Para isso, 

contrataram a consultoria do entrevistado, considerada por eles como a organização mais 

competente do mercado para esse trabalho. Todavia, mesmo com esse aspecto objetivo, o 

conhecimento da organização, a contratação deu-se após uma reunião com o staff do 

contratante. Naquele momento de definição, tinham colaboradores da organização-cliente que 

já conheciam o trabalho da organização contratada, porque haviam participado de uma 

atividade desenvolvida por ela. Novamente, as condições repetem-se. 

Nesse sentido, a interação anterior, nos casos estudados, foi um acontecimento 

importante, independentemente do tipo de consultoria realizada, do segmento e tamanho da 

organização, pois nos casos estudados havia consultorias com caráter mais técnico e outras de 

aspecto comportamental e organizações de vários tipos. 

Isso se deve, em parte, aos seguintes fatores: a intangibilidade e complexidade do 

serviço de consultoria. Outro aspecto é próprio desconhecimento do cliente em relações aos 

aspectos técnicos, fazendo com que ele tenha conhecimento de certas técnicas apenas quando 

interage com o consultor. A soma desses aspectos faz com que o cliente queira trabalhar com 

pessoas que já tenham relacionamentos anteriores satisfatórios. 

O apego a relacionamentos anteriores diminui a tensão da escolha, condicionada ao 

momento da entrevista, porque o cliente avalia o desempenho passado do profissional, mesmo 

em um contexto diferente da organização, reduzindo, dessa forma, o risco da escolha. 

Entretanto, essa decisão, ao mesmo tempo em que facilita o trabalho do cliente, obriga o 
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consultor a ter um cuidado com suas interações no cotidiano de sua vida, mesmo aquelas que 

não tenham, naquele momento, uma implicação para um trabalho de consultoria. Assim, se o 

consultor se preocupar com a obtenção da legitimidade apenas no momento da entrevista com 

o cliente, ele perderá oportunidades. O ideal é que ele procure demonstrar sua expertise em 

suas interações, sempre procurando se colocar em posição de ajuda ao outro. Também, deve 

desenvolver suas habilidades interativas, para obter interações satisfatórias com o seu público 

de interesse, tomando sempre cuidado nos mínimos detalhes, como por exemplo: a forma que 

você responder uma pergunta. 

O consultor 2 mostra a importância de se ficar atento aos detalhes das interações 

cotidianas e de procurar estabelecer um bom relacionamento.  

   
Pra mim é uma ótima vitrine, [.....]. Estar dentro de uma faculdade já 
estimula e facilita bastante o contato com essas pessoas [......]. Você tem n 
empresários que são seus alunos e eles lhe trazem problemas para resolver 
[.....]. Porque eu apresentei uma solução pequena para o problema que ele 
me trouxe. 

 

Ás vezes, uma interação anterior favorável ao processo de legitimação profissional do 

consultor não ocorre diretamente entre o cliente e o consultor, mas com um terceiro que 

interagiu de maneira satisfatória com ambos, em momentos diferentes e os interliga, ou 

fornece um endosso que atesta e transfere a legitimidade dele para o consultor. Esse 

acontecimento é previsto na seção 3.1, onde se comenta que a legitimidade normativa pode 

ser acelerada pela posse de um endosso. Esse pode ser obtido de duas maneiras: por outro 

agente legitimado (RAO, 1994) ou através da rede de relações (ALDRICH e FIOL, 1994). A 

importância desse endosso, nos casos estudados, fica evidenciada nas seguintes falas: 

 
Aqui [grande município interior], eu dou consultoria a uma empresa que 
queria contratar um profissional. Ela disse: não importa a pessoa que você 
mande [ênfase], eu contrato. (CONSULTOR 1)   
 
Contatos com amigos, já estimula e facilita bastante [....]. Porém, essa tua 
rede de pessoas também te facilita o acesso a novas consultorias. 
[.......] Quando eu fui prestar consultoria na Cariri, eu fui nos braços de um 
grande consultor que foi [Consultor com nome de destaque], quando eu fui 
para [Empresa médio porte], eu fui nos braços de um Estatístico da 
[Associação empresarial de destaque]. Nesse caso, a [Associação 
empresarial de destaque] foi minha referência [ênfase]. (CONSULTOR 2)   

   

O que fica evidente, de forma geral nos achados, é a importância de o consultor obter 

uma legitimidade profissional anterior, junto ao seu público de interesse, para em um futuro 
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contato com o cliente resgatá-la. Ao acessar esse recurso o Consultor ganha uma forma 

eficiente e fácil de obter aceitação em um sistema-cliente, mais do que tentar construir uma 

imagem favorável, no momento em que surge o serviço, até porque, como falado 

anteriormente, sem legitimação anterior, às vezes, o consultor nem toma conhecimento da 

oportunidade. 

Enfim, é preciso ter em mente que a legitimação transcende e é anterior à relação 

consultor-cliente. Iniciar o processo de legitimação apenas quando se iniciam os contatos 

comerciais é um erro.  

 

 

4.5 A consultoria como uma ação interativa é construída 
socialmente 

 

Conforme exposto no capítulo dois, a consultoria tem um caráter interacionista, de 

tal forma que o comportamento do consultor, muitas vezes, é contingenciado pela ação e 

crenças do cliente. Nesse contexto, a legitimação é construída baseada em símbolos e temas 

legitimizantes, com significado, dentro do contexto vivenciando. Esses significados vão sendo 

construídos pela observação do comportamento e crenças do outro. Dessa forma, a 

experiência cotidiana do consultor e do cliente torna-se bastante rica para entender essa 

interação. 

Assim, dentro dessa perspectiva o consultor observa o comportamento do cliente e vai 

adaptando sua ação, em função da interpretação dos atos do cliente, manipulando significados 

para poder se legitimar, sendo que nesse processo de interpretação vários fatores são levados 

em consideração: o contexto, as crenças do cliente. 

Observe nos relatos abaixo como o consultor vai modificando sua postura e definindo 

um papel profissional dentro da organização, à medida que vai interagindo e sendo 

contingenciado pelo comportamento do cliente. Isso ocorre no decorrer da própria interação, 

quando o consultor realiza mudanças no seu comportamento, o que demonstra que os 

consultores observam, no cotidiano de sua interação, o comportamento do outro, e vão 

procurando se adaptar. 

Esse caráter interacionista da consultoria ficou evidenciado em todas as entrevistas 

Alguns entrevistados foram enfáticos, outros o demonstraram de forma indireta em suas falas. 
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A fala do cliente 1 demonstra que após o consultor ganhar a confiança e dominar um 

conhecimento da organização, foi modificando os aspectos dos seus serviços.  

 

Muito, porque no inicio tínhamos uma relação muito profissional, um pouco 
distante, com muitos cuidados, mas hoje temos uma convivência muito 
próxima e fica, assim, mais fácil. A gente explicita realmente o que a gente 
tá querendo que eles desenvolvam, assim a gente pode avançar. [ar de 
satisfação] 

 

O cliente 3 fala que durante a interação ambos vão se conhecendo e percebendo o 

outro. “Você não estabelece uma relação dessa. [....] Em determinado momento você vai ter 

vários bons resultados e descobertas, em outros momentos você vai ter resultados negativos.”  

O consultor 3 descreve que o ato de intervir se interliga de tal maneira com interação 

pessoal, onde fica difícil separar um do outro, pois o próprio ato de intervir já impacta a 

interação, e como ocorre a interação vai definindo como será o ato de intervir. Nesse caso 

específico, o próprio consultor antes de executar o diagnóstico e a as mudanças propostas, 

procura garantir a conquista de um bom nível de interação com o cliente para não 

comprometer a sua atividade como consultor. “Se não tiver esse caráter da interação, você 

trabalha uma dinâmica para deixá-lo mais à vontade”. 

O mesmo consultor descreve o seu processo de legitimação em uma dimensão de 

interação, ou seja, o tipo de estratégia legitimatória e a própria construção de significados 

legitimatórios durante a interação. Conforme exposto por ele, “A legitimação do meu serviço 

se dá no campo interacionista”. 

O cliente 2 mostra o aumento do nível de interação entre o consultor e os membros da 

organização-cliente. O mesmo foi modificando até pequenos aspectos como o modo de se 

vestir, fortalecendo a idéia inicial de que o consultor observa o contexto, comportamento e as 

crenças do sistema-cliente, como também é constrangido por elas. Dessa forma, introduz 

mudanças em seus comportamentos para aumentar sua aceitação e justificação. 

 

Ele ficou um pouco um mais informal. Quando viu que a maneira de se 
vestir e de receber as pessoas da nossa empresa era informal, ele já se vestiu 
um pouco menos sério. 
 

Na prática, a forma como se dá a interação e a construção de significados impacta a 

condução dos trabalhos. Tudo depende de cada contexto, até porque parte da solução depende 

do cliente. O consultor 1 ilustra bem isso, quando demonstra que precisa extrair informações 

do cliente para realizar com eficiência o seu trabalho. Essas informações muitas vezes 
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dependem de um bom nível de interação, conforme sua fala: “Todo conhecimento que 

precisamos para resolver as soluções da consultoria está na cabeça do contratante”. 

O consultor 5 complementa que em sua prática cotidiana ele molda a sua forma de atuar, 

como também a solução em função do contexto da organização solicitante do serviço, 

demonstrando, assim, que adapta o conhecimento científico ao contexto da situação particular 

enfrentada. Veja como ele expõe essa necessidade: “E essa capacidade de reconhecer a 

necessidade do cliente, e adequar a necessidade dele à solução, [......] vai do diálogo, vai das 

características da entidade.” 

Um aspecto interessante na relação consultor-cliente, observado nos casos estudados, é a 

valorização da compatibilidade do conhecimento e atuação do consultor em relação ao contexto 

de organização-cliente. A dimensão da compatibilidade é tão valorizada pelo cliente e 

percebida pelos consultores que eles elaboram algumas técnicas para perceber essas 

particularidades, antes e durante o processo de interação. Conforme exposto pelo consultor 2.   

  

O criador quando criou o ser humano, ele deu duas orelhas e apenas uma 
boquinha. Ouça o seu cliente, e procure saber dele seus anseios e desejos em 
resolver os problemas dele. É bem verdade que do decorrer da consultoria, 
você vai perceber outros problemas que estavam ofuscados pelo problema 
principal.  
 
Antes mesmo de chegar até eles, procurar saber qual é o nicho de mercado, 
qual o concorrente dele no mercado, qual o produto que ele quer colocar no 
mercado, quais as intenções dele para contratar uma consultoria. E aí, sim, 
pergunta para ele em que pé está o trabalho, como ele controla o custo; pede 
para ele te mostrar, até porque outro profissional pode ter tido lá. Se ele não 
ouviu o profissional, você reconhece. 

 
Esse trabalho prévio tem que ser realizado, para chegar municiado e 
conhecendo o que vai falar. Não basta, entretanto ele dizer: “eu quero um 
consultor de custo”. Você precisa saber: qual é a área dele, o mercado, qual o 
produto dele, de que forma ele coloca o produto no mercado. 

 

Essas técnicas de adaptação da conduta do consultor organizacional frente ao sistema-

cliente denotam uma dimensão de construção social da realidade vivida pelos indivíduos. 

Observe na fala do consultor acima que ele busca informações para, provavelmente, adaptar a 

solução às características da organização, inclusive contempla, nessa sondagem inicial, 

características do tomador do serviço e fatos passados relevantes. Isso objetiva identificar e 

perceber aspectos peculiares da organização, para preparar uma retórica adequada que 

demonstre a compatibilidade do seu saber em relação às particularidades enfrentadas. Assim, 

a realidade vai sendo constituída em base de significados simbólicos sociamente construídos, 
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os quais servem como elementos justificadores das práticas cotidianas, confirmando, dessa 

forma, a perspectiva de construção social da realidade, defendida por Berger e Luckmann 

(1996). 

Contudo, essa construção da realidade é baseada em torno de um universo simbólico 

compartilhado. Nos achados, observa-se que o cliente e o consultor, ao interagirem, 

constroem a forma como serão conduzidos os trabalhos, reportam-se a elementos objetivos e 

subjetivos da interação anterior de ambos, a qual gerou a legitimidade do profissional. Por 

exemplo: se cliente acompanhou o resultado de uma consultoria do consultor, aquele 

resultado, a forma como foi feita, até os honorários servem de base para constituição da forma 

como será conduzida a nova consultoria. Os significados simbólicos, os argumentos retóricos, 

as dúvidas inspiram-se, em grande parte, nessa interação anterior.   

As falas a seguir demonstram com bastante propriedade a dimensão de construção social 

na atividade de consultoria, onde os significados legitimizantes são construídos de acordo 

com a interação. 

 
Assim como ela é uma relação, como é uma relação social, ela precisa ser 
construída [ênfase]. A consultoria, ela não é relação de contrato, uma relação 
de produção física contínua, como se enxerga em uma linha de produção 
contínua [tom explicativo], e por isso precisa ser moldada, assim com são 
moldadas as relações no chão de fábrica, na indústria. Ela precisa ser 
moldada, é um jogo aonde você não pode impor [ênfase], você não deveria 
carregar todas aquelas coisas como mutáveis, mas também não deve ceder 
totalmente33. (CONSULTOR 5)  
A questão da legitimação vai além da relação contratual [...], exige 
construção, e que vai ocorrer à medida que desenvolve o processo, com o 
cliente, (CONSULTOR 5) 

 

Dessa forma, o processo de construção social da legitimidade dos consultores 
envolve vários aspectos, tais como: nivelamento das expectativas e da forma de avaliação, 
bem como construção do método de trabalho. Inclusive, em relação a este, nos casos 
estudados, o método foi construído sempre com o cliente e com base na interação anterior. 

No caso do consultor 5, o universo simbólico foi em um dos casos, dos exemplos 
passados em sala de aula pelo consultor, quando esse exercia o papel de professor. Dos 
debates em sala de aula surgiu a consultoria. A definição e negociação dos temos para 
realização do trabalho tiveram por base esses debates anteriores. 

Em outro caso, o universo simbólico foi um trabalho realizado pelo consultor, 
quando o mesmo trabalhava junto com o cliente em outra organização. 

No terceiro caso, foi um trabalho desenvolvido pela organização com uma pessoa, a 
qual, depois, foi trabalhar para a organização contratante e comentou sobre o tipo de trabalho 
e os resultados obtidos. 

                                                 
33  Núcleo central: a consultoria como um processo interativo e construído socialmente. 
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Enfim, a forma com que o consultor desenvolve o seu trabalho e constitui o seu 
papel no referido contexto é baseada nos aspectos de experiências anteriores, confirmando, 
assim, mais dois pontos da perspectiva de Berger e Luckmann(1999). O primeiro, de que a 
legitimação serviria para unir aspectos objetivos com os subjetivos de uma determinada 
realidade. O segundo, quando defende que o indivíduo constitui uma estrutura biográfica, a 
partir dos momentos sucessivos de sua experiência e compartilha com outras pessoas os 
significados dessas experiências para que ocorra a integração biográfica comum.  

Na próxima seção, serão apresentadas as estratégias que os consultores utilizam para 
se legitimarem.  

 
 

4.6 Estratégias que os consultores utilizam para se 
legitimarem 

 

O objetivo da seção e demonstrar como os consultores se legitimam profissionalmente, 

procurando identificar as dimensões de base em que o processo se apóia, bem como os temas 

legitimizantes invocados para estabilizar o modelo profissional. 

Além disso, procurou-se aprofundar como se dá o uso da retórica nesse processo e, 

também, detalhar as diferenças do processo de legitimação dos consultores em relação às 

modalidades de desempenho laboral clássicas. 

Conforme mencionado anteriormente, considerou-se a consultoria como um processo 

interativo, onde as ações dos consultores são contingenciadas pelas crenças, valores e 

contexto da organização-cliente. Acrescendo-se, ainda, que o fato das ações e os eventos 

ocorridos antes e durante o processo são interpretados com base em um universo simbólico 

compartilhado. 

 

4.6.1 Como os consultores se legitimam 

Todos os profissionais entrevistados tinham uma profissão regulamentada, em áreas 

diferentes: Economia, Psicologia, Engenharia de Produção, Contabilidade, entre outras, e 

possuíam titulação que variava de especialista a mestre. Todavia, percebe-se um fato 

interessante, embora previsto, no início dos trabalhos, pelo pesquisador: ao exercerem suas 

profissões, na modalidade de consultor, eles perdem o amparo do modelo profissional de base 

legal, e, por isso, têm que constituir um processo singular de legitimação profissional, o qual 

deve contemplar tanto a busca de legitimidade da profissão, como também da modalidade de 

desempenho (consultoria), conforme exposto anteriormente, na parte introdutória desse 
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trabalho. Porém, fica a inquietação: como os consultores fazem para compensar essa 

deficiência? 

Após a análise dos achados, verifica-se que os consultores constroem uma 

“engenharia social”, inclusive, anterior ao estabelecimento da relação consultor-cliente, 

visando compensar a perda da força da reserva de mercado garantida pelo o estatuto legal das 

profissões de base deles, após a decisão de trabalhar como consultor organizacional.   

Assim, ocorre um fenômeno interessante, enquanto na modalidade de exercício 

tradicional da profissão: o grupo profissional tenta conquistar uma legitimidade cognitiva, 

pela assimetria do seu conhecimento em relação ao senso comum e sua importância para a 

sociedade para, em seguida, aumentar o processo de institucionalização da ocupação pela 

consolidação de uma legitimidade de base legal, visando barganhar com a sociedade um 

espaço privilegiado e protegido por uma reserva de mercado.  

Todo esse esforço visa facilitar a justificação do profissional, porque cria e divulga o 

seu papel social. Assim, o individuo não precisa se justificar com base em suas características 

pessoais, mas, sim, em suas credenciais, na ética altruísta e no modelo da profissão. Exemplo: 

sou Psicólogo. Ao invocar a sua denominação, as pessoas já sabem, pelo menos de maneira 

superficial, o papel sócio-profissional do candidato. Ele não precisa construir socialmente o 

seu papel ou justificar a importância do seu saber para a organização.    

Essa busca de legitimidade cognitiva e, posteriormente, a do tipo legal dispensa o 

profissional de ter que se adequar às exigências, ritos e normas dos clientes, porque seu 

espaço já está demarcado e seu status social e autonomia são garantidos pela percepção de 

assimetria e utilidade do seu conhecimento profissional. Assim, os ocupantes das profissões, 

na modalidade tradicional, justificam-se com base no papel social de sua ocupação (sou 

Economista, sou Psicólogo). 

Todavia, na modalidade da consultoria organizacional, devido às características do 

mercado, que são a necessidade de ter que interagir com membros da organização para 

construir a solução, o que impossibilita a realização de um script profissional único, 

independente do tipo de cliente, o alto grau de necessidade de desempenho e o baixo grau de 

institucionalização da modalidade, aliado ao conflito jurisdicional de diferentes ocupações, 

faz com que a legitimidade legal perca a força, especialmente na área privada. Embora, 

legalmente, todo profissional esteja habilitado para o exercício de sua ocupação laboral, na 

modalidade de consultor. Na prática, principalmente, no mundo empresarial, não é qualquer 

profissional, mesmo devidamente habilitado, que se posiciona de maneira efetiva, abrangente 

e duradoura como consultor. Mesmo consultores reconhecidos sofreram dificuldades, no 
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início de sua carreira, para obter reconhecimento, o que demonstra que esse processo de 

legitimação não é automático e fácil. 

Após analisar as falas dos nossos entrevistados, percebeu-se que os consultores 

entrevistados utilizam, em seus processos de justificação, os três tipos de legitimidade 

apresentados no capítulo 3. Às vezes recorrem à legitimidade legal. Porém, essencialmente, 

apóiam-se na legitimidade cognitiva e normativa. Eles criam um mix, combinando os 

diferentes tipos de legitimidade. O raciocínio é simples: já que não conseguem controlar o 

mercado, procuram construir uma imagem e práticas que favoreçam a aceitação dos 

contratantes e demonstram a utilidade e importância do conhecimento profissional deles. 

Essa característica é bem peculiar e específica de poucas modalidades e constitui-se em um 

achado interessante. 

Dessa forma, para compensar a perda da reserva legal mencionada acima, os 

consultores entrevistados fortalecem sua legitimidade cognitiva e recorrem à busca da 

legitimidade normativa. No tocante à legitimidade normativa, ela evidencia-se porque os 

consultores procuram, através dos seus atos, atingirem as expectativas e crenças daqueles 

que possuem os recursos escassos, nesse caso, os clientes. Isso ocorre pela demonstração da 

compatibilidade do método e da solução proposta pelo consultor em relação às 

características da organização contratante (ver seção 4.1 a 4.5 e seção 3.1). Essa busca em 

atender às expectativas normativas do cliente se materializa quando o consultor procura 

preencher certos critérios e ritos de aceitação da organização contratante. A fala abaixo, do 

consultor 2, evidencia essa busca por ser compatível, por tentar atender às expectativas e 

crenças dos clientes. Observe que o consultor, antes de procurar se justificar 

profissionalmente, busca ver as expectativas e anseios do cliente, na tentativa de descobrir 

possíveis critérios de avaliação ou argumentos que vão de encontro ao esperado pelo 

contratante. 

 
O criador quando criou o ser humano, ele deu duas orelhas e apenas uma 
boquinha. Ouça o seu cliente [ênfase], e procure saber dele seus anseios e 
desejos deles em resolver os problemas dele [ênfase]. É bem verdade que do 
decorrer da consultoria, você vai perceber outros problemas que estavam 
ofuscados pelo problema principal.  
 
Antes mesmo de chegar até eles [ênfase], procurar saber qual é o nicho de 
mercado, qual o concorrente dele no mercado, qual o produto ele que colocar 
no mercado, quais as intenções dele para contratar uma consultoria. É uma 
forma de mostrar para o cliente para que você viesse, e, aí sim, pergunta para 
ele em que pé ta o teu trabalho, como você controla teus custos, pede para 
ele te mostrar, até porque outro profissional pode ter tido lá, se ele não ouviu 
o profissional, você reconhece porque ele não ouviu falar. 
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Esse trabalho prévio tem que ser realizado [ênfase], para chegar municiado e 
conhecendo o que vai falar. Não basta, entretanto ele dizer: “eu quero um 
consultor de custo”. Você precisa saber: qual é a área dele, o mercado, qual o 
produto dele, de forma ele colocar o produto no mercado.34

 
 

O consultor 3 reforça essa idéia quando fala: “E essa capacidade de reconhecer a 

necessidade do cliente, e adequar à necessidade dele a solução, [...], vai do  diálogo, vai das 

características da entidade”35. 

Porém, é na busca pela legitimidade cognitiva que os consultores intensificam seu 

processo de legitimação. Fato esse esperado, conforme exposto na seção 3.4. Esse tipo de 

legitimidade tem como base a posse de um conhecimento considerado superior e valorizado 

socialmente. Para alcançar esse resultado, o profissional ou grupo tenta demonstrar uma 

superioridade e a utilidade do seu saber, através do uso estratégico da linguagem e de ações 

que melhorem o nível de interação com o cliente. Ao observar as falas dos consultores e 

clientes entrevistados, verifica-se o valor atribuído à expertise e como a assimetria do 

conhecimento do profissional, em relação ao cliente, impacta a legitimidade, desde que seja 

naturalmente aceita pelo mesmo. 

 
E na hora que ele percebe que você consegue unir conhecimento acadêmico 
à prática e atuação da empresa dele no mercado, e começa a ver o resultado 
disso como satisfatório, ele passa, também, a propagar a satisfação dele para 
outros colegas [tom explicativo]. (CONSULTOR 2).36

 
O camarada [cliente] chegou: até aqui eu consegui conduzir os caminhos da 
minha empresa. A partir daqui, precisamos colher novas pessoas no 
mercado, para isso precisamos contratar novos profissionais hábeis 
[Consultores] para resolver o problema (CONSULTOR 2).37

 
A história deles, [Consultor e equipe] profissional, demonstrou que tinham 
passados por muitas experiências, são muito preparados, muito 
desenvolvidos no exterior, dominam a Bioenergética, conceitos da dimensão 
humana. Acho que nesse aspecto que eles são notórios no saber [ênfase]. 
(CLIENTE 1)38

 
O consultor é aquele que domina uma área de conhecimento, a qual ele se 
propõe. Quando você contrata para resolver um problema, ele consegue 
estabelecer, de forma relativamente rápida, caminhos, estabelecer processos, 
estabelecer metas para resolver essa questão. [.......] O consultor, ele 

                                                 
34 Núcleo central: necessidade de entender o cliente antes de negociar. 
35 Núcleo central: necessidade de entender o cliente antes de negociar. Também, observa-se que a 
prescrição do Consultor sofre influência do contexto. 
36 Núcleo central: importância do consultor desenvolver um conhecimento embasado e uma maestria 
pessoal. 
37 Núcleo central: explicação. 
38  Núcleo central: Importância da expertise profissional. 



99 

consegue dar a dinâmica e, ao mesmo tempo,  dar a  consistência a esse 
processo. A informação, a metodologia que ele estabelece, ele consegue dar 
consistência. (CLIENTE 3) 39  
 

Também observou-se uma característica apreciada quanto ao saber do profissional: a 

capacidade deles de desenvolver pareceres em termos claros, precisos e fundamentados, 

contudo, fugindo de certo academicismo. Uma postura e linguajar muito academicista não é 

apreciada, porque, na mente do cliente, confunde-se com falta de conhecimento prático ou 

algo pouco exeqüível. Observa-se a síntese desse pensamento nas palavras do cliente 2: “ele 

colocou as coisas em termos claros, procurando fugir de certo academicismo e demonstrando 

que o principal foco era o resultado da empresa”40. Se o profissional fica fundamentando seu 

parecer, essencialmente no campo teórico, sem ir para o prático, corre o risco de o cliente 

achar que ele não será capaz de produzir resultados relevantes. 

Assim, uma característica interessante da ocupação de consultor diz respeito aos 

elementos de base do profissionalismo. Para Freidson (1998), uma ocupação laboral deve se 

estruturar nos seguintes elementos: expertise, credencialismo e autonomia profissional. Nos 

atos de fala dos entrevistados, percebe-se que na atividade de consultoria a força, a 

importância e a forma como se desenvolve esses elementos sofrem variações: na primeira, a 

expertise pode ser definida como a realização de tarefas, baseadas nos conhecimentos e 

habilidades de pessoas que são especialistas. É o contrário de amadorismo. A expertise surge 

porque, embora, existam tarefas que quase todas as pessoas possam realizar com ou sem 

treinamento, existem outras que “[...] exigem um extenso treinamento ou experiência ou 

ambos e, neste caso, os realizadores são verdadeiros especialistas com competência e 

conhecimento – isto é, com expertise – que é distintamente deles e não faz parte da 

competência normal dos adultos em geral”. (FREIDSON, 1998, p. 200). 

No quesito expertise, conforme falas dos entrevistados acima, ela ganham importância 

muito maior. Primeiro, porque o próprio negócio do consultor é baseado na chamada 

economia do conhecimento, onde o conhecimento é a moeda de troca. Porém, esse 

conhecimento não é apenas esotérico (de base cientifica). Nos consultores estudados, ele vai 

além de um conhecimento enciclopédico. Eles já o possuem de forma tácita, demonstram uma 

maestria na resolução dos casos contratados. Assim, procuram fugir de uma postura 

instrucionista de venda de informação, mas vendem a sua capacidade de transformar essa 

informação em uma ação e a habilidade de lidar com situações ambíguas, complexas, 

                                                 
39  Idem anterior. 
40  Núcleo central: desenvolver pareceres em termos claros, precisos e fundamentados, contudo, fugindo 
de certo academicismo. 
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indeterminadas e em condições de incertezas, ou realizar um trabalho instrumental com um 

nível de eficiência, num curto espaço de tempo. 

Na pesquisa, evidenciou-se que os clientes entrevistados querem algo que se afaste da 

dualidade conhecimento prático ou livresco. Querem um conhecimento embasado 

teoricamente, todavia, aperfeiçoado pela reflexão do consultor ao enfrentar situações 

especiais. Ou seja, um saber vivencial e, principalmente, compatível e exeqüível, dentro do 

sistema organizacional deles. Assim, conforme bem exposto no capitulo três, o saber do 

consultor deve representar uma junção entre conhecimento abstrato (enquanto mistura de 

formações discursivas de natureza científica, filosófica e ideológica, na dependência de 

registros escritos do conhecimento) e saberes interativos. Observa-se nas falas dos consultores 

e clientes entrevistados o quanto a dimensão expertise é valorizada. Todavia, esse 

conhecimento demonstra ser de natureza tácita, em nível de maestria.  

 

O consultor é aquele que domina uma área de conhecimento, a qual ele se 
propõe. Quando você contrata para resolver um problema, ele consegue 
estabelecer, de forma relativamente rápida, caminhos, estabelecer processos, 
estabelecer metas para resolver essa questão. [.......] O consultor, ele 
consegue dar a dinâmica e, ao mesmo tempo,  dar a consistência a esse 
processo. A informação, a metodologia que ele estabelece, ele consegue dar 
consistência. (CLIENTE 3) 41  
 
Uma assimetria ela implica, muitas vezes, em uma superioridade, essa 
superioridade pode existir, e há e deveria haver, embora essa assimetria que 
ficasse muito clara para ambas as partes, porque eu não vou contratar 
ninguém que tivesse um conhecimento inferior ou até mesmo equivalente ao 
meu42. (CONSULTOR 5). 

 

O consultor 5 continua complementando seu pensamento em relação à expertise do 

profissional. Ele defende que se estabeleça uma percepção para o cliente da diferença do saber 

do consultor frente ao senso comum. 

 

Como eu tinha colocado para você, essa questão da assimetria, ela há, mas 
ela não é uma assimetria atransparente, ela é transparente, onde ambas as 
partes conhece os seus limites. [......] Se não fosse isso, ele buscava alguma 
coisa  alternativa que lhe custasse menos. [.......] Eu não creio no dizer, por 
dizer, então eu tenho que justificar ou colocar alguma coisa baseada em algo, 
se não eu caio no senso comum.43

 

                                                 
41 Idem anterior. 
42 Núcleo central: importância de um conhecimento assimétrico em relação ao cliente. 
43  Idem anterior. 
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A outra dimensão é o credencialismo, que é a posse de um título ou credencial, de 

dispositivos institucionais de treinamento ou de algum método de certificação por 

associações. Ele tem como função institucionalizar a expertise para facilitar a escolha de um 

especialista pelos membros da sociedade. Basicamente, se constitui um mecanismo de provar 

o desempenho do profissional para enfrentar um determinado problema. 

Nesse aspecto ocorre outra diferença: as credenciais mais apresentadas pelos 

consultores e valorizadas pelo cliente não são as credenciais comuns, tais como: certificados 

de conclusão de curso, diplomas, certificações de associações, entre outras. Nesse elemento, o 

que chama a atenção dos clientes são as credenciais de desempenho, ou seja, os atestados de 

qualificação técnica, emitidos por ex-clientes, que provam para quem o consultor trabalhou. 

Porém, não é toda credencial desse tipo que potencializa esse resultado. Tem que ser de uma 

empresa ou instituição que ocupe uma posição institucional ou um porte maior que a 

organização contratante. Na realidade, conforme exposto, na seção 3.4, os consultores 

funcionam como agentes de difusão. Essa capacidade de trafegar entre organizações é um 

aspecto valorizado pelo cliente. Nesse sentido, o cliente analisa se o consultor já trabalhou 

para organizações do mesmo ramo, de preferência maiores ou líder de setor, com práticas 

avançadas. Isso potencializa a aceitação do consultor, porque diminui o risco da decisão de 

contratar o profissional. 

O modelo mental utilizado pelo cliente é o seguinte: Para quem esse profissional 

trabalhou? A empresa é maior que a minha? Se for menor será que ele terá condições de 

trabalhar para minha empresa, que é mais complexa? Se for maior, ele está ciente das 

particularidades da minha organização?  Ele já enfrentou um problema parecido com o meu?  

Os resultados que ele obteve são significativos? Eu consigo obter um resultado desse 

sozinho? Esses resultados podem agregar valor para minha organização? Vale a pena pagar os 

honorários cobrados para ter esse resultado? Ele vai ter condições de levar a minha equipe a 

conquistar esse resultado? 

Logicamente, na prática, os clientes não têm esse modelo acima tão explicitado, eles o 

seguem, às vezes, de maneira intuitiva. O que se fez aqui foi analisar as falas dos 

entrevistados, o contexto e os seus interesses pragmáticos, captando a essência da interação 

ocorrida, para induzir do particular para o geral esse modelo, salientando, inclusive, as 

limitações desse tipo de raciocínio.        

Porém, o importante é que as organizações estudadas têm uma forte preocupação de 

utilizar o saber do consultor para melhor se capacitar para enfrentar as exigências 

institucionais. Todavia, não de forma cega, elas procuram conciliar a exigência externa com 
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características e necessidades internas.  Além disso, um achado interessante é que em 

consultoria organizacional há um deslocamento de valorização das credenciais que 

comprovem a posse de um conhecimento esotérico, emitidas por órgãos de formação ou 

associação, para credencias que atestem um desempenho superior e enfrentamento de 

determinadas situações (atestados de qualificação técnica). Contudo, se salienta que as outras 

credenciais também têm seu valor e relevância para o cliente. A importância desse tipo de 

credencial é atestada na fala do entrevistado abaixo transcrita: 

 
Normalmente todos, todos [ênfase] perguntaram: Aonde foi que você deu 
consultoria sobre esse tema e quanto tempo passou lá?  Isso dá segurança 
para o cliente! O cliente vê se ela [empresa] foi modelo de 
referência!(CONSULTOR 1)44

 
Qual foi o supermercado que você deu consultoria?  Ele vai pensar: “esse 
supermercado é maior que o meu”. Se for maior, ele pergunta: “qual o 
resultado que você obteve?” [ênfase] Se for menor: “será que ele vai dar 
conta?” Se for maior ele pergunta: “qual o resultado que você obteve?” Se 
for menor: “será que ele vai dar conta do meu supermercado?” (expressão 
facial de dúvida). (CONSULTOR 1).45

   

O último elemento, a autonomia, é dos três denominadores o mais discreto e se forma 

no cotidiano da relação profissional (FREIDSON, 1998). Caracteriza-se quando há 

independência na execução e livre escolha das ações pelo consultor, independente da 

organização-cliente e das intenções leigas do contratante. Todavia, devido ao caráter 

interacionista, o consultor constrange sua conduta em função do contexto de atuação. Nas 

falas dos entrevistados, verifica-se essa característica com bastante detalhes. Eles 

desenvolveram técnicas para demonstrar compatibilidade para com a organização contratante. 

Em todos os casos, os profissionais não seguiram um procedimento fixo, tiveram que adaptar 

o seu script profissional em função do tipo de contratante, principalmente, em função de suas 

crenças. Devido à particularidade do mercado de consultorias, essa é a dimensão que sofre 

maior alteração. O profissional, ao optar pela modalidade de exercício de sua profissão de 

base como consultor, perde parte de sua autonomia profissional.  

Outro elemento que não foi incorporado por Freidson(1998), porém em nossa pesquisa 

ficou evidenciado com bastante ocorrência, foi a legitimação pelo desempenho anterior do 

consultor. Tanto nas entrevistas preliminares, como também nas com os clientes e os seus 

consultores, ficou evidenciado com bastante ênfase que a dimensão desempenho exerce uma 

                                                 
44 Núcleo central: importância do desempenho anterior. 
45  Idem anterior. 
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influência forte no processo de legitimação profissional do consultor. Esse fato se deve à 

perda de influência da legitimação em bases legais. Os profissionais e clientes compensam 

essa ausência tendo que recorrer às demonstrações de desempenho. Também existem poucas e 

efetivas instituições de credenciamento de consultores que possam servir de atestado de 

competência. Então, o consultor é obrigado a provar a sua competência em função do seu 

desempenho. O próprio contexto da contração influencia essa tendência, porque, conforme 

evidenciado na seção anterior, o tipo de problema que o contratado tem que resolver já 

favorece que o cliente procure identificar desempenhos que diminuam o risco da decisão. 

Além desses fatores específicos, temos os fatores gerais do fenômeno do 

profissionalismo, citados por Schön (2000), que favorecem essa busca pelo desempenho, para 

ele: a crise do profissionalismo é, em primeira linha, a crise da perícia profissional, tendo 

como causa principal o fato de que os conhecimentos, estratégias e técnicas que os 

profissionais (médicos, engenheiros, psicólogos, professores etc.) utilizam para resolver 

situações problemáticas concretas de sua prática diária perderam, progressivamente, sua aura 

de ciência aplicada. A explicação de Schön (2000) para essa perda deve-se à idéia de que a 

perícia profissional, agora, aproxima-se de um saber muito mais ambíguo, de um saber 

socialmente situado e localmente construído. 

Dessa forma, para Schön (2000), esses conhecimentos e estratégias afastam-se do 

exercício de uma racionalidade instrumental, diretamente baseada na lógica positivista, para 

uma racionalidade capaz de calcular e combinar eficazmente meios e fins. A perícia 

profissional agora é percebida dentro de um modelo de racionalidade limitada, de uma 

racionalidade improvisada, na qual o processo reflexivo, a improvisação, a indeterminação, a 

criatividade, a intuição, o senso comum desempenham um grande papel. Porém, apoiando-se, 

ao mesmo tempo, em rotinas próprias a cada tradição profissional. 

Assim, a qualidade e a intensidade do tipo de desempenho histórico obtido, bem como 

o desempenho atual naquela situação, é um elemento que favorece de forma efetiva a 

percepção de legitimidade do profissional. Isso pode ser verificado nas falas dos 

entrevistados, abaixo descritas. 

O consultor 4 reforça a idéia de conhecimento e desempenho: ”Eu tenho impressão da 

competência dos consultores ou o que as pessoas de Rh escutam ou leram sobre o resultado 

do trabalho do consultor”. O consultor 3, também reforça essa perspectiva de Schön (2000) 

sobre o desempenho profissional: “O desempenho do profissional é mais considerado”. O 

consultor 6 compartilha a mesma opinião do consultor 4, ao mencionar: “O primeiro critério é 

o conhecimento e competência, o segundo critério seriam as experiências realizadas.” 
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Além disso, fica também evidenciado o fator contexto social e temporal como uma 

situação basilar de formação de legitimidade. Dessa forma, a legitimidade está condicionada a 

uma determinada época e lugar, conforme exposto por Tyler (2006), no capítulo dois, seção 

3.1, e detalhado na fala do consultor 1 abaixo: 

 
Eu dependo da cultura da empresa [ênfase]. [tom explicativo] Eu não posso 
chegar com uma solução que não vá de acordo com a cultura da empresa. Eu 
preciso, inicialmente, perguntar: qual é a cultura da empresa?46

 

Com base em todos os relatos acima, os consultores têm que estabilizar sua atuação 

profissional mediante ações legitimizantes, as quais têm por objetivo justificar a atuação 

profissional e auxiliar na aceitação do profissional pelo sistema-cliente, diminuindo as 

resistências e conflitos com outros atores envolvidos no processo de consultoria, para garantir 

um status superior e o acesso a recursos no ambiente institucional. 

 

4.6.1.1 O uso de símbolos e da retórica simbólica  

Durante os trabalhos, ficou evidenciada, em todas as fases e com todos os 

entrevistados, a importância da linguagem, especificamente, o seu uso retórico no processo de 

legitimação profissional dos consultores organizacionais, conforme, também indicado pelos 

autores basilares dos tópicos de profissionalismo e legitimação, no capitulo três. (FREIDSON, 

1998; BERGER E LUCKMANN, 1999; HALIDAY, 1997; SOARES, 1995).    

Os consultores entrevistados elaboram e utilizam significados simbólicos em suas 

atividades, visando se justificarem e penetrarem no sistema-cliente. Isso ocorre pela 

montagem de estruturas simbólicas, mediante o uso estratégico da linguagem, presentes em 

seus discursos profissionais. 

Dessa forma, foi percebido, durante os trabalhos, que a linguagem presta um papel 

importantíssimo e estratégico, porque fixa as pautas do convívio cotidiano do profissional 

com seu cliente, ajuda na interação e reforça o consenso institucional sobre as prescrições dos 

consultores. Também, devido a sua transcendência, a linguagem expressa e importa outros 

significados para engrandecer a atuação do Consultor. 

Assim, para se conseguir com sucesso tal objetivo, alguns profissionais entrevistados 

desenvolvem uma retórica com beleza de linguagem, para criar consensos, despertar emoções 

                                                 
46  Núcleo central: fatores de contexto influenciam o comportamento do Consultor. 
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e gerar motivações, e que também tenha um caráter terapêutico por diminuir as tensões do 

cliente (SOARES, 1995). 

Essa retórica tem como característica privilegiar os aspectos pragmáticos do ambiente 

interno e externo. Além disso, ficou evidenciado que essa construção retórica não apenas 

inclui as argumentações racionais, mas, também, emocionais, demonstradas pelo uso dos 

recursos de imagens e símbolos, além das palavras, conforme proposto por Soares (1995). 

Assim, para argumentar e emocionar, os entrevistados montam estruturas simbólicas 

em seus discursos, de tal forma que vão dando significados às coisas, explicando usos e 

razões e resolvendo ambigüidades, consoante ao exposto por Barthes (1975). 

Desta forma, dentro do discurso lingüístico, o sistema da língua é atravessado pelas 

relações sociais, o que, segundo Soares (1995), constrói uma realidade, simultaneamente, 

lingüística e social. Por isso, o discurso não é um acontecimento isolado e independente, mas 

uma ação vinculada a um contexto, cabendo ao profissional justificar suas ações, de acordo 

com o imaginário coletivo de seus clientes. Isso é possível porque a atividade de consultoria 

tem um caráter social, e como tal é de natureza intersubjetiva e mediada por simbologias que 

justificam as ações individuais, dando-lhe uma forma e um sentido. Para isso, ficou 

evidenciada a utilização de um simbolismo baseado na “fantasia” dos empreendedores, na 

memória de fatos significativos para a organização, positivos ou negativos, e na visão de 

futuro empresarial. 

Nesse momento, pretende-se verificar como os consultores organizacionais utilizam 

os recursos retóricos e criam mensagens estratégicas para construir uma imagem de confiança 

e sustentar suas prescrições, diante das dúvidas ou questionamentos dos seus clientes.  

Evidenciou-se também, conforme mencionado por Soares (1995), que os 

entrevistados ao utilizarem os recursos retóricos, convidam o cliente a mudar de vida, tendo 

sua eficácia persuasiva, não apenas baseada nas qualidades da estratégia do rétor, mas, 

principalmente, porque cria a expectativa de uma nova realidade, pela conexão entre os 

símbolos e o conhecimento, devido a sua capacidade de verbalizar os aspectos práticos da 

realidade tratada.  

As falas transcritas dos entrevistados demonstram a importância da retórica e da 

construção de significados e de construção de novas expectativas, conforme exposto nas 

páginas acima.  

O mestre dos mestres ensinou pelo exemplo [ênfase]. Você imagina o 
seguinte [tom explicativo], Jesus, ele pegou doze camaradas semi-
analfabetos e revolucionou o mundo. Mas o método que ele usou para 
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desenvolver esses camaradas não foi positivo. Ele usou de narrativas, de 
exemplos, de simbolismos. 
“Pedro, vamos pescar homens!” E aí convenceu Pedro a ir resgatar homens 
que estavam no mar, que estavam perdidos, à deriva. Agora, se ele dissesse: 
“Pedro, vamos conquistar pessoas para uma nova filosofia de vida”, 
provavelmente, Pedro não entenderia. Ele convidou Pedro para ir Pescar: “ah 
pescar eu sei”. É a mesma coisa de você chegar para o empresário e dizer: 
“Vamos trabalhar na tua empresa!” “Ah, trabalhar na minha empresa eu sei”.  
“Vamos conhecer o chão da fábrica!” “Ah, conhecer o chão da fábrica eu 
conheço.” Isso facilita bastante, a linguagem ajuda bastante. Claro que você 
tem que falar com firmeza.47 (CONSULTOR 2). 
 
São pessoas muito preparadas, eles têm o jeitinho deles, que é muito 
peculiar, com argumentações interessantes e sólidas, eles são conhecedores 
do comportamento humano. Eles [consultor e equipe] já ganharam essa 
confiança e essa confiança existe. 48(CLIENTE 1). 

 
Com pode ser observado nas falas acima, a retórica é utilizada como um recurso de 

persuasão, linguisticamente formulada. Com esse intuito, os entrevistados demonstraram 

utilizar dentro dessa ação persuasiva as seguintes construções lingüísticas: a referência a fatos 

passados e narrativas. No tocante à argumentação, são utilizados os exemplos de outras 

empresas.  

Nesse exemplo, destaca-se um apresentado pelo cliente 3, sobre esse uso: “Era 

justificado por empresas que já faziam isso, mercado, pensadores não”.  

No quesito provas fornecidas no discurso retórico, não foram verificadas a utilização 

de provas baseadas no caráter moral (ethos) do consultor. Provavelmente, devido à forte 

interação anterior, aonde o cliente teve a oportunidade de conhecer o ethos do consultor. 

Todavia, isso não indica que provas como essa não sejam observadas pelos clientes. Assim, 

abaixo se descreve a influência do caráter moral do consultor, tendo sido essa característica 

observada pelo próprio cliente. Dessa forma, o uso dessas provas pelo consultor não se 

inviabiliza. 

Eles são muito éticos [ênfase], o grupo aceita. Apesar do grupo, teve 
algumas resistências, no início, porque eram gestores e eles não queriam 
trabalhar a questão do modelo da postura49. (CLIENTE 1). 

 

Assim, as interações anteriores ao estabelecimento da relação consultor-cliente, 

conforme seção 4.1 e 4.2, evidenciam que o ethos do consultor influenciou a percepção do 

cliente, em um determinado momento anterior à consultoria. Também, não se conseguiu 

                                                 
47  Núcleo central: importância da retórica e construções simbólicas. 
48  Núcleo central: importância da retórica. 
49 Núcleo central: importância do ethos do Consultor. 
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evidenciar uma ação dos consultores, no sentido de despertar uma paixão para persuadi-lo, 

como provas extra discursivas. Nos casos estudados, apenas o testemunho ficou evidente.  

Ao verificar as falas dos clientes entrevistados ao longo desse capítulo, observa-se que 

os consultores exploram com profundidade o ethos favorável deles. Também, após a análise 

das falas dos entrevistados, pôde-se perceber que os consultores realizam o seguinte modelo 

mental de construção de elementos retóricos: primeiro, procuram identificar a cultura da 

organização e os seus valores, bem como, as crenças das pessoas envolvidas. Em seguida 

constroem uma retórica que envolva elementos de sua trajetória e imagem pessoal, 

procurando associá-los ao problema enfrentado pela organização. Em suas falas, demonstram 

dominar os assuntos relacionados à situação, colocam que o conhecimento deles é compatível 

com a cultura organizacional e o quanto entendem as aspirações do gestor contratante.  

Quanto ao gênero retórico, segundo classificação de Aristóteles (1991), os 

entrevistados alternaram-se entre o deliberativo e o laudatório ou epifítico. 

A retórica dos consultores entrevistados utiliza até mecanismos acessórios, como a 

implicação da voz, seus tons, harmonia e ritmo da pronúncia. Assim, ao analisar a fala dos 

consultores 1 e 2, abaixo descritas, observe como os consultores planejam, de maneira 

meticulosa, como irão conduzir a conversação, inclusive o cuidado com os detalhes que 

envolvem até o uso dos elementos acessórios.      

 
Ajuda, é claro, [ênfase] evidente que não vai falar de forma mais rebuscada, 
óbvio que não. Você vai falar com ele com termos técnicos? Claro que não. 
Mas que ajuda a ele sentir segurança que tá com um profissional em mãos 
que sabe o que faz e como faz. A postura da voz, a forma que você olha para 
ele, a confiabilidade que você passa no olhar, tudo isso é importante. 
50(CONSULTOR 2) 
 
Eu diria que até mesmo a tonalidade de voz, o jeito de você abordar os 
temas, isso tudo faz parte do jogo. (CONSULTOR 2). 

  
Observou-se, embora em menor grau, o uso da comunicação dramatizada pelos 

consultores, visando enquadrar a realidade organizacional da instituição contratante, dentro 

da solução prescrita por eles. Isso ficou evidenciado pelo uso de dramatizações planejadas, 

intencionais, após uma análise cuidadosa do seu público-alvo. Esse comportamento já havia 

sido previsto por Bormann: “Os indivíduos em transações retóricas criam mundos subjetivos 

de expectativas e significados comuns” (1989, P.214). 

Assim, comprova-se o uso, na ação retórica da dramatização, conforme a percepção de 

Goffmam (2005, p. 20): “os indivíduos em suas interações estão representando socialmente, 
                                                 
50 Núcleo central: importância da retórica no contexto da consultoria. 
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ou seja, buscam convencer a si mesmos e ao outro da sua performance, a partir de um 

conjunto de ações que envolvem vocabulário próprio e um script a ser seguido”.  

As falas do consultor 1 são o exemplo que demonstra o uso de certas intenções 

planejadas, que evidenciam certo rito dramatúrgico e uma busca para se adaptar às crenças 

dos clientes. 

O que dá confiança inicial é a maneira que você transmite, de maneira 
artística e teatral. [......] A confiança que você transmite, de uma forma 
artística e teatral na apresentação. Naturalmente, se seu conhecimento não te 
der suporte [ênfase], para essa inicial, no segundo ou terceiro encontro isso 
cai por terra.51

 
Às vezes, tem uma coisa chamada histórico. Ás vezes, você tem mostrado 
outros trabalhos para o cliente que geraram uma relação de confiança: “ah, 
essa pessoa pode resolver meu problema”; a outra é a confiança, no 
conhecimento que você tem, no bate-papo; a terceira é essa que você falou, o 
cara chega lá falando bonito, mas se não tiver um suporte... 

  

Durante essa ação dramatúrgica, o uso da imagem profissional ganha importância. 

Nesse contexto, considera-se a imagem do consultor como um conjunto de traços (ethos) que 

o profissional selecionou para levar à observação pública. Essa importância é porque ela 

oferece um símbolo visível e tangível, captando o interesse do cliente e funcionando como 

uma "marca" que distingue o consultor e simboliza sua originalidade. 

Também, conforme exposto no mesmo capítulo 3, seção 3.7, o uso de construções 

retóricas dramatizadas, em alguns casos, é potencializado com a produção de mitos. Todavia, 

em análise das falas dos consultores, percebe-se que eles são enfáticos em colocar a imagem e 

a produção de mitos como algo dispensável, diante do conhecimento que eles detêm, embora, 

admitam que exista, em certo grupo de consultores, um culto a imagem. Contudo, para eles os 

consultores que utilizam em demasia a sedução pela imagem, a dramatização ou a produção 

de mitos são aqueles com poucas vivências acadêmicas ou inexperientes, sem uma reputação 

estabelecida no campo da consultoria. Os consultores, como também um cliente entrevistado, 

associam, de forma pejorativa, o uso da imagem como uma estratégia de sedução. No caso 

dos profissionais, eles são enfáticos em admitir que sua base de justificação seja sua expertise 

profissional. Nos relatos, eles procuram se colocar com humildade e como “parceiros” dos 

clientes. Observem nas falas abaixo, como eles não querem ser associados à prática da 

sedução pela imagem.   

Aí, há dois tipos de consultores que se impõem pelo saber, conheço [ênfase], 
e aí minha imagem é secundária, principalmente os vinculados à academia, 

                                                 
51  Núcleo central: o Consultor enfatiza a importância do uso da imagem como estratégia de sedução. 
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que é minha linha. Numa segunda linha, outros colocam a imagem na frente, 
com você vê. Esses estão mais distantes da academia [indução]. Na lógica 
destes, a imagem é importante.52 (CONSULTOR 5). 
 
Eu não me vejo manipulando [ênfase verbal e facial] qualquer interação 
minha com o cliente [ênfase], eu converso com cliente, assim como estou 
conversando com você agora. Mas como tu disseste, eu sou toda minha 
experiência, e coloco toda minha experiência a serviço daquele processo que 
a organização necessita. Quando tu me perguntas se coloco uma imagem, eu 
coloco a imagem que eu sou, ou seja, a minha auto-imagem, não uma 
imagem forjada, ou em cima de. Eu coloco, porque acho que sou uma pessoa 
essencialmente integrador e sou integrativo, sou integrado, busco estar 
integrado e passo essa possibilidade de levar para os grupos o que eu sei, o 
que eu estudei, o que eu trabalhei. 53(CONSULTOR 4)  

 
No contexto pragmático dos atos de fala dos consultores, a abordagem dessa questão, 

normalmente, coloca os indivíduos em uma posição incômoda, porque ao admitirem o uso de 

estratégias de sedução pela imagem, a auto-imagem e a imagem pública deles ficam 

comprometidas, pois a conotação é negativa no mercado de consultores para os que procedem 

assim. Por isso, embora não admitindo, deve-se considerar certo grau de sedução pela 

imagem. O consultor 1 foi o único a admitir o uso de estratégias de sedução. 

Numa apresentação, isso tudo  tá envolvido:  a linguagem, a roupa que 
você veste. Você não sabe a importância da roupa [ênfase]. 
Dependendo do lugar que você vai, a roupa diz se você vai entrar ou 
não. Dependendo do lugar, você nem entra!54

 

Porém, alguns clientes sinalizaram a questão da imagem como algo importante, 

todavia, perde gradativamente a importância em função do tipo de expertise do consultor. 

 
O Consultor deve se vestir como um executivo [ênfase]. Porém, no 
Nordeste, a gente sabe que isso, por razões peculiares, não acontece 
em todos os casos, devido a isso, nos somos mais tolerantes. 
(CLIENTE 2). 
 
Aquele consultor, cheio de maneirismos, eu tive contato, mas foi coisa 
pontual, numa reunião. Você percebe como o cara procura ajeitar a 
gravata. Ele já chega querendo impressionar por outros atributos que 
não seja o conhecimento propriamente dito, mas não foi o caso desse 
consultor em questão. 
Olha, essa encenação, ela tem duas coisas: uma é que o cara pode 
fazer a encenação e realmente ser bom. Tem cara que é pavão 
[exibicionista], gosta de ser pavão, mas é bom. É um bom pavão, o 
correto é não se tornar, aquilo que eu te falei, essa coisa do ridículo, 

                                                 
52  Núcleo central: posicionamento pessoal quanto ao uso da imagem. 
53  Núcleo central: posicionamento pessoal quanto ao uso da imagem. 
 
54  Idem anterior. 
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mas depois, o cara pode até convencer. [.....].  Na realidade, tem que 
ter o equilíbrio, porque o cara ser simples demais passa despercebido, 
às vezes não consegue nem apresentar o seu trabalho.55(CLIENTE 3) 
Nesse caso, não [ênfase], porque eu já conhecia, mas eu já participei 
de banca para contratar profissionais para determinado projeto, que 
vão trabalhar em nível de consultoria, projeto grande e algumas 
pessoas, assim pela forma de se vestir, pela forma com que elas se 
colocaram no processo de seleção, já dá alguns indicadores de você ter 
expectativas positivas ou não. (CLIENTE 3). 
 
 

Conforme mencionado no capítulo 3, seção 3.7, os consultores, para poder minimizar 

o questionamento da sua legitimidade, devem realizar uma construção simbólica da realidade, 

por meio da importação/exportação de elementos simbólicos para o referido contexto 

(HALLIDAY, 1987). 

Para obter a legitimação pela palavra, os profissionais podem usam os seguintes 

recursos: credenciais, alegações cativantes e apelos (HALLIDAY, 1987). As credenciais são 

elementos argumentativos, que enfocam os aspectos racionais relativos ao desempenho 

anterior, a utilidade do saber do consultor, dados biográficos relevantes, etc., constituindo um 

símbolo referencial. As alegações cativantes são elementos de persuasão pela emoção, são 

exemplos típicos de símbolos de condensação. Os apelos são elementos de persuasão racional 

ou emocional, porque enfocam aspectos emotivos ou objetivos relacionados à segurança da 

decisão e à transcendência dos objetivos. 

Como base nisso, o discurso profissional legitimizante deve incluir a apresentação de 

credenciais de competência, empatia e idealismo que constroem uma persona superior para o 

cliente: o consultor deve agir como útil e compatível com os interesses e valores de seus 

públicos e de maneira altruísta. Isso é obtido por meio de atos retóricos legitimatórios, tais 

como: oferecer vantagens, prometer segurança e invocar aspirações, seguidos de atos 

administrativos (HALLIDAY, 1987). 

Além dos recursos, a retórica de legitimação, também, deve incluir os seguintes 

grandes temas legitimizantes: a utilidade da atividade profissional, a compatibilidade de seus 

objetivos e interesses com aqueles nutridos pelo cliente, e a transcendência, que consiste em 

definir as atividades da consultoria, em termos de um bem maior extrínseco à organização-

cliente.  

Na fase de análise de dados, percebe-se que a classificação dos atos retóricos e temas 

legitimizantes, criada pelo próprio Pesquisador, inspirado nos trabalhos de Halliday (1997) e 

                                                 
55  Núcleo central: posicionamento pessoas com relação ao uso da imagem como estratégia de sedução. O 
cliente indica que deve haver um equilíbrio. 
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Borges (2005), tem profunda relação com os atos de falas dos consultores, no cotidiano de 

suas relações com seus clientes. É fato, conforme exposto e defendido ao longo desse 

trabalho, que os profissionais fazem uso de estratégias cognitivas para se legitimarem. Essas 

por sua vez apóiam-se em atos retóricos. Nesse sentido, conforme as falas expostas os 

consultores utilizam os três tipos recursos retóricos e temas legitimizantes. 

Quanto aos recursos retóricos, há uma predominância das apresentações de 

credenciais, seguida depois dos apelos. A combinação dos dois dá-se da seguinte forma: 

primeiro, eles apresentam credenciais que valorizam o tipo de expertise e que atestam o 

desempenho histórico, valorizando assim, a qualidade do saber do consultor e a intensidade 

dos resultados passados, procurando indicar que trabalharam para empreses de referência e 

que realizaram ações que merecem ser replicadas. Em seguida, valem-se dos apelos, 

principalmente, as referências e testemunhos, para reforçar as credenciais. Todavia, deve-se 

deixar claro que esse fluxo ou combinação desses recursos retóricos não é à toa. Eles surgem 

em função das exigências dos clientes, que valorizam o desempenho, o caráter moral do 

consultor e as especificidades da modalidade de desempenho laboral (consultoria), bem como, 

o tipo de legitimidade em que se apóiam esses profissionais que são a normativa e a cognitiva. 

Quanto aos temas legitimizantes, os consultores se apóiam na utilidade e na 

compatibilidade. Porém, este útilmo causou supressa ao pesquisador, em virtude do valor que 

lhe foi atribuído pelos consultores e clientes entrevistados. 

O mercado valoriza uma expertise útil para a organização. Porém, esta deve ser 

compatível com as práticas, estrutura, cultura e crenças da organização contratante e de seus 

principais gestores. Assim, conforme as falas dos entrevistados, é natural que os consultores 

utilizem temas e recursos retóricos que atendam a essa demanda, tão valorizada pela sua 

audiência. A transcendência, apesar de ser um tema forte e eficaz de legitimação, inclusive 

utilizado para legitimar sistemas de governo, ideologias, e a própria religião, é pouco utilizada 

pelos consultores. Apenas um evidenciou sua utilização.   

No tocante aos recursos retóricos e temas legitimizantes, considerando o contexto mais 

amplo da entrevista, onde os fatos descritos, como também os observáveis durante o ato de 

interagir com o entrevistado, são fontes de geração de conhecimento sobre o fenômeno, 

conforme exposto no capítulo 3.0. 

Assim, considerando as ocorrências estudadas, observa-se, na consultoria realizada 

para o cliente 3, que o consultor 6 utilizou como recurso de persuasão o uso de argumentações 

técnicas, sempre relacionadas aos aspectos internos e externos do problema, onde os 

significados legitimizantes eram importados de outras ocorrências fora da organização. A 
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linguagem teve a função de unir fatos passados com situações presentes e de servir de 

instrumento para a transmissão de informações. Os principais interesses pragmáticos do 

consultor era criar consensos sobre a solução apresentada e gerar motivações. No caso dos 

consensos, sempre que surgiam dúvidas ou questionamentos, o consultor recorria ao seu 

conhecimento científico (domínio da estatística e da análise macroeconômica) para se impor 

como autoridade do assunto. Quanto a gerar motivações, o consultor argumentava que da 

forma que ele e a organização estavam conduzindo o trabalho, este iria repercutir e gerar 

outros tantos serviços da mesma natureza (promessa de sucesso). 

Apesar do forte uso de argumentação racional, os processos de construção simbólica 

ficaram evidenciados no momento da construção de uma mística sobre os ex-contratantes do 

consultor, porque o cliente tinha uma admiração e respeito pessoal por essas organizações, e 

no íntimo cultivava o desejo de sua empresa ter essa mesma projeção (inferência do 

pesquisador). O consultor era enfático durante e, mesmo antes da consultoria, em engrandecer 

tais experiências, recorrendo a elas como exemplo (modelos) para a organização.  Desse 

modo, o consultor projetava sua trajetória profissional como algo útil ao problema enfrentado. 

Nesse caso, o tema legitimizante foi a utilidade. Os recursos foram a apresentação de 

credenciais e os apelos. Não foi evidenciado o uso de dramatizações e sedução pela imagem.  

No que diz respeito ao cliente 1, devido à própria natureza do trabalho, a retórica foi 

muito importante, pois os elementos retóricos apresentados foram a apresentação de 

credenciais, apelos e alegações cativantes. Esse caso foi o único que denotou o tema 

legitimizante da transcendência. Houve também um processo de construção simbólica. Nas 

falas do consultor 4, fica evidenciado o tema legitimizante da transcendência. Em suas falas, 

ele coloca sua atuação como algo que transcende os interesses utilitaristas da organização, 

colocando o serviço como uma missão nobre. Isso pode ser observado no uso de alegações 

cativantes, tais como: “vão se sentir melhor”, “vai ser melhor para todo mundo”, e nos apelos 

“ caráter humano que se reverte para as pessoas”. 

Esse trabalho talvez tenha um caráter especial, por não ter um caráter 
eminentemente técnico, que venha reverter imediatamente para organização. 
Mas tem um caráter humano de reverter para as pessoas, que, por estarem 
melhor, então trazem essa melhoria para a organização. A forma de nós 
chegarmos é de forma direta e clara e que transmita um sentido de verdade. 
A verdade é se as pessoas trabalham integradas, elas vão trabalhar de 
maneira harmoniosa, vão tá mais unidas e vão se sentir melhor e vai ser 
melhor para todo mundo.  
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Até porque sou psicólogo, e dentro da Psicologia temos muito cuidado com 
o sigilo. E aí eu quero trazer isso para todos nos consultores e é isso que 
devemos fazer, ter uma ÉTICA.56

 

No caso relativo ao cliente 2, a retórica foi importante numa fase anterior à 

consultoria, quando o consultor era o Professor do aluno (o cliente). Nesse caso, a beleza da 

linguagem, seguida da segurança com que se abordavam os assuntos, valorizou a expertise e a 

imagem do consultor, criando uma mística e uma admiração pessoal por parte do cliente. 

Como isso ocorreu no momento anterior à entrevista, e devido à própria lembrança do cliente, 

não foi possível resgatar de forma detalhada e com profundidade. Todavia, em entrevista com 

o consultor 5, que atendeu esse cliente, verificou-se, de uma maneira geral, que o mesmo 

desenvolve uma retórica em função do nível de conhecimento do cliente. De um modo geral, 

a retórica dele combina recursos argumentativos e um despertar de emoções (medo). No caso 

especifico do cliente 2, o consultor 5 usou uma linguagem terapêutica para diminuir as 

tensões do cliente. O tema legitimizante foi a utilidade e os recursos retóricos foram as 

alegações cativantes e apelos racionais.   
 

Por exemplo, dentro de determinados níveis de clientes, você observa que eu 
tenho comportamentos, eu tenho competências que se conjugam no 
individuo, e daí eu posso estabelecer um diálogo, alguns com subterfúgio, 
outros sem subterfúgio. Então, dentro dessa questão argumentação, quando 
em tenho patamares semelhantes, quando isso não acontece, eu tenho que 
estabelecer alguns mecanismos de retórica, algumas estratégias para 
realmente persuadir. Essa sensibilidade é fundamental. 
A principal para o empresário é fazer comparação [ênfase], é jogar alguém 
do mesmo setor, da mesma atividade como referência, eu creio que é o 
calcanhar de Aquiles, o medo da concorrência. É aí que você consegue, 
dentro desses casos que você não resolve do jeito tradicional, jeito 
tradicional onde não há predisposição para fazer a confrontação.57

 

Enfim, dessa forma ficam evidenciado as idéias defendidas por Soares (1998), 

Haliday (1997), Borges (2005), sobre o uso de argumentações, simbolismos, sedução pela 

imagem, utilização de temas legitimizantes e recursos retóricos. Contudo, em alguns desses, 

de forma parcial, pois não foram observados na totalidade dos casos. 

                                                 
56 Núcleo central: o consultor constrói significados transcendentes à lógica utilitarista das organizações, 
trabalhando com apelos cativantes em relação ao desenvolvimento humano.  
57 Núcleo central: o consultor constrói sua retórica em função do universo simbólico compartilhado. 
Quando o cliente não compartilha da mesma cultura gerencial do consultor, ele apela para construções retóricas 
mais elaboradas. Também denota-se o uso de apelos (concorrentes). 
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Na próxima seção serão apresentadas as principais conclusões, bem como serão 

prescritas sugestões para pesquisas futuras, e mencionadas as implicações do trabalho. 
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5  Resultados e Conclusões 

 

Esta dissertação procurou identificar, como os consultores organizacionais constroem 

sua legitimidade na relação consultor cliente, no cotidiano do seu trabalho, verificando 

as principais estratégias de legitimação profissional, suas fontes e manifestações, 

dentro de referida relação profissional.  

A pesquisa realizada permite afirmar que a atuação dos consultores organizacionais 

entrevistados na terceira fase foi considerada legitima, e justificada pelos clientes 

entrevistados na segunda fase da pesquisa de campo. Após a análise dos achados, pode-se 

concluir que o campo da consultoria revela-se em um campo empírico riquíssimo para o 

estudo da legitimação profissional, possibilitando assim, o consultor tomar consciência das 

habilidades e posturas que facilitam sua aceitação, junto ao sistema-cliente. 

Percebe-se que o processo de legitimação profissional dos consultores entrevistados é 

um fenômeno complexo, influenciado por vários aspectos peculiares, antes e depois do 

contrato formal. Por isso, suas características e condições estruturantes variam de maneira 

distinta em forma e intensidade, caso a caso. Contudo, outras se mantêm independentes. 

Cinco elementos são essenciais nesse processo de formação: I) a qualidade das 

interações anteriores dos consultores com seus futuros clientes; II) o tipo de expertise do 

consultor; III) a capacidade de compatibilizar  a retórica de justificação com as necessidades e 

crenças da organização cliente; IV) o ethos pessoal e profissional do consultor; V) o tipo e 

forma de apresentação de credenciais. 

Outro aspecto observado foi o papel desempenhado pela linguagem, no contexto da 

interação consultor e o seu cliente, pois ela torna possível construir e refinar significados 

simbólicos utilizados no processo de justificação. Também é esperado que uma postura ética 

guie a conduta do profissional, durante os trabalhos na organização. 

No tocante ao caráter interacionista, notam-se as especificidades da área de consultoria 

organizacional, devido à intangibilidade do serviço prestado em que a expertise do interventor 

faz com que ele tenha uma importância individual ressaltada. Essa característica provoca uma 

personificação da consultoria no ethos do consultor é um aumento da importância das 

relações pessoais. 
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Por fim, a legitimidade alcançada pelos entrevistados traz benefícios para seus 

possuidores constituindo um recurso estratégico para os mesmos porque proporciona 

benefícios de acesso ou manutenção de um espaço privilegiado no mercado. 

 

 

5.1  Discussão dos resultados 

Os achados demonstraram que os consultores organizacionais utilizam de forma 

combinada os três tipos de legitimidade. Todavia, ao optarem por exercer sua profissão de 

base revestida da modalidade e papel de consultor, os profissionais perdem a força da 

legitimidade legal. Para compensar isso, realizam esforços específicos de legitimidade 

normativa e cognitiva. 

Além disso, o resultado desta dissertação corrobora outros trabalhos confirmando o 

caráter interacionista da consultoria. Pode ter-se avançado, contudo, ao demonstrar o papel 

ativo do cliente, na contratação e na atuação do consultor, porque os entrevistados indicaram 

possuir critérios e processos bem estabelecidos para escolha do consultor-candidato, e forçam 

a que as peculiaridades da organização contratante sejam consideradas pelo contratado. Nos 

achados, inclusive, ficou evidenciado que os consultores são sujeitos a contingências, mudam 

suas ações devido às crenças dos clientes e procuram, de forma sistemática, identificá-las 

antecipadamente para elaborarem a melhor forma de responder às exigências normativas.  

Observou-se, ainda, que os clientes entrevistados têm uma visão madura do papel do 

consultor e estão conscientes da importância do seu trabalho, além de demonstrarem 

satisfação e possibilidade de recontratação dos mesmos ou de outros consultores. 

Um aspecto observável que chamou a atenção do pesquisador foi a importância das 

interações anteriores atribuídas aos clientes, e sua influência no processo de contratação e de 

legitimação dos consultores organizacionais. A qualidade dessa interação anterior impacta 

profundamente o processo de legitimação profissional, ao ponto de se cogitar se o consultor 

deverá ou não tomar conhecimento da demanda da organização contratante. É nas interações 

anteriores que se inicia o processo de legitimação do profissional, obrigando o consultor a 

trabalhar melhor os seus relacionamentos. 

Essas interações moldam significamente o universo simbólico compartilhado, 

indicando assim que os consultores constroem socialmente, junto com os seus clientes, o 

processo de intervenção organizacional, tendo a linguagem como elemento construtor e 
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integrador de significados. Assim, concebe-se a consultoria como uma relação social, e como 

tal necessita ser construída socialmente, embasada no compartilhamento de crenças e 

significados. Isso implica que o comportamento do consultor é constrangido pelas crenças e 

cultura dos contratantes. 

Esse processo de construção social demonstra o caráter contextualizado do processo 

de legitimação, pois, o mesmo está condicionado a fatores situacionais e temporais. Isso 

acarreta uma dificuldade de generalizar de maneira eficiente as variáveis desse fenômeno. 

Além disso, para estabilizar sua atuação devido aos questionamentos dos clientes, os 

consultores organizacionais utilizam construções retóricas e interações planejadas para 

convencer sua audiência e persuadi-la sobre suas prescrições. 

Todos os consultores entrevistados demonstraram a importância da retórica como uma 

ferramenta para melhorar a interação, diminuir resistências e questionamentos e facilitar a 

transmissão de informações. 

Essa retórica, porém, foge da visão arcaica de construções lingüísticas rebuscadas. 

Configura-se, antes, como uma retórica com claros fins persuasivos, que utiliza elementos 

racionais e emocionais; que utiliza como recursos tanto argumentação lógica, quanto apelos 

emocionais e sedução pela imagem. Assim, os signos podem ser tanto verbais como não-

verbais, inclusive a própria imagem e apresentação pessoal. 

Os consultores entrevistados demonstraram que usam a retórica com os clientes para 

persuadi-los, em função das crenças deles, fato que ocorre antes mesmo de se firmar a relação 

consultor cliente. 

Em relação aos recursos retóricos, os consultores apresentam “as credenciais” – 

recursos retóricos que atestam a posse de um conhecimento ou de um desempenho 

diferenciados (implicitamente, tanto em relação ao pessoal interno da organização quanto à 

concorrência). Isso se deve aos critérios utilizados pelos consultores que são: posse de um 

conhecimento útil para a organização, ética nos relacionamentos, desempenho anterior 

significativo, além de maestria pessoal e preferência pela rede de relacionamentos dos 

contratantes. Nesse contexto, para fazer-se justificar, os consultores importam significados 

pela apresentação de credenciais, seguidas de apelos – que são construções persuasivas 

baseadas em argumentos emocionais ou racionais, entre os quais o principal são os 

testemunhos. O recurso retórico das alegações cativantes foi o menos evidenciado. 

Quantos aos temas legitimizantes os principais utilizados são: compatibilidade, 

utilidade e transcendência. A compatibilidade demonstrou-se ser um tema legitimizante 

bastante significativo, os clientes demonstraram que valorizam quando o consultor está ciente 
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das particularidades de sua organização e que possui um método adequado às situações da 

organização. O tema utilidade é bastante utilizado, porém não tem um impacto tão forte 

quanto o primeiro. No entanto, o que surpreendeu foi o pouco uso do tema transcendência 

(utilização de valores além da lógica utilitarista), embora os relatos teóricos indicassem que 

ele tinha, em outros meios profissionais, alta eficácia. 

Ainda dentro da questão da retórica, a construção de simbologias demonstrou certo 

grau de uso no tocante a estruturas argumentativas ao evidenciar o uso de modelos, exemplos, 

parábolas e alegações.  

Quanto ao uso de ações dramatúrgicas e destaque especial à sedução pela imagem, as 

opiniões divergiram entre os próprios consultores, como também, entre os clientes. 

Alguns consultores e clientes admitiram necessidade de se efetuar ação mais artística e 

trabalhar certa sedução pela imagem. Outros, porém, foram enfáticos em reprovar esse 

comportamento, que disseram ser de profissionais amadores ou com pouco embasamento 

conceitual. 

As dimensões de profissionalismo (ou seu grau) – a expertise, o credencialismo e a 

autonomia – mantêm-se as mesmas no caso da consultoria. As mudanças ocorrem, porém, na 

forma de demonstração delas. Primeiramente, em relação à expertise, além do conhecimento 

esotérico (ou de acesso restrito) o profissional de consultoria deve possuir maestria e certo 

talento artístico para resolver os problemas complexos e multifacetados dos clientes. Porque 

como foi visto nas seções 3.4 e 3.6, os problemas que os clientes apresentam aos consultores 

não são apenas de natureza instrumental, são complexos e envolvem outras variáveis que vão 

além dessa dimensão. O elemento credencialismo sofre, também, modificações na forma 

como é trabalhado pelo consultor. Os consultores apresentam credenciais de desempenho 

emitidas por outros clientes, normalmente valorizadas, ao invés das credenciais tradicionais, 

conforme pode ser observado no capítulo de análises de dados. A dimensão relativa à 

autonomia é que sofre maiores modificações, ao contrário das profissões tradicionais onde os 

profissionais executam seu script, independente do cliente. Isso não ocorre na consultoria 

devido a seu caráter interativo, pois a atuação do consultor depende do grau e tipo de 

conhecimento do cliente e tem seu comportamento constrangido pelas crenças dele. Por isso, 

o consultor tem que construir socialmente a solução, fazendo com que a posição do cliente 

ganhe força, reduzindo-se, assim, seu nível de autonomia como profissional. 

Deve-se acrescentar, porém, outra dimensão que é a legitimação pelo desempenho 

artístico e anterior do profissional, conforme proposta por Schön (2000). Essa dimensão 

esteve presente nos três momentos de coleta de dados, e os consultores e clientes foram 
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enfáticos em determinar essa dimensão como importante. Ela é mensurada pela apresentação 

de endosso ou testemunho na rede de relacionamento do consultor ou do cliente. 

Os achados também indicaram uma influência das condições e fatores estruturais, 

durante o processo de legitimação profissional dos entrevistados, em grau maior do que as 

ações intencionais e planejadas dos agentes envolvidos no campo institucional, denotando 

mais uma adaptação e conformação do comportamento do consultor ao ambiente 

institucional, do que uma ação estratégica pró-ativa dos consultores em seu campo 

profissional. 

Assim, percebem-se as seguintes diferenças surtis, porém significativas da legitimação 

em consultoria organizacional em relação à modalidade tradicional: 

 

Legitimação na modalidade de desempenho 
tradicional 

Legitimação em consultoria organizacional. 

Foco nos ritos normativos impostos pelos pares 
para conquistar a legitimidade. 

Foco no rito normativo imposto pelo cliente e 
públicos de interesse 

Chama a atenção a eficiência com que o 
profissional enfrentou os ritos de passagens da 
tradição profissional (credenciais de formação e 
legais) 

Chama a atenção a eficácia com que o 
profissional enfrentou os desafios, semelhantes 
ao enfrentado pelo cliente (credenciais de 
desempenho)  

A expertise é baseada no conhecimento 
esotérico  

A expertise é baseada no conhecimento esotérico, 
porém, é potencializada pelo desenvolvimento de 
uma maestria, a partir da reflexão após o 
enfrentamento de situações complexas e com 
grau de incerteza em relação ao sucesso. 

O que garante o sucesso é eficiência do 
profissional em seguir o script profissional da 
categoria 

O que garante o sucesso é eficiência do 
profissional em adaptar o script profissional da 
categoria às características da situação. 

O papel social e atuação são fixos e definidos. O papel social e atuação são construídos 
socialmente 

O profissional impõe sua autonomia  ao cliente O profissional tem seu comportamento 
contingenciado pela organização 

 Quadro 9 – Diferença do processo de legitimação: modalidade tradicional X consultoria 
Fonte: o Autor, 2007.   

 

Enfim, durante os trabalhos de pesquisa o pesquisador mudou sua crença em relação 

ao fenômeno. No quadro abaixo, é detalhada a percepção e crescimento pessoal do 

pesquisador. 
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Antes Depois 
Pensava que era um processo estável, uma vez 
conseguido permanecia com o profissional, 
sem a necessidade de grandes esforços 
adicionais. 

Precisa ser reforçado sempre, construído dia-a-dia 
(seções 3.1, 3.2 e 4.3). 

Seria um acontecimento natural e esperado, 
fruto da ação correta do profissional em 
realizar suas atividades. 

Não é natural, precisa de um esforço sistemático, 
com estratégias normativas e cognitivas para 
justificar o modelo profissional da categoria (seções 
3.1, 3.2 e 4.3). 

As características do processo seriam 
universais para qualquer consultor. 

As características ou atributos do consultor que lhe 
conferem legitimidade são construídos 
interacionalmente, de forma que estão dentro de um 
contexto único, e limitados pela equação espaço-
tempo (seções 3.2 e 4.1, 4. 2). 

A legitimação teria um caráter técnico e 
objetivo. 

Além do aspecto técnico e objetivo, a legitimação 
tem um aspecto subjetivo (seções 3.2 e 4.1, 4.2). 

Não imaginava a dimensão política A legitimação é um processo político de mobilidade 
social de um grupo profissional, o qual, muitas 
vezes, para conquistar espaços privilegiados e 
status social, deslegitimam outros grupos, 
colocando-os em uma posição marginal, ex: 
médicos x parteiras (seções 3.1 , 3.2  e 4.3). 

O cliente teria uma dimensão passiva O cliente interage com o consultor, nessa interação 
são construídos os significados simbólicos, os quais 
sustentam um processo de legitimação (todo o 
capitulo 4). 

A legitimação apoiava-se em uma 
argumentação baseada na razão 

A legitimidade apóia-se em argumentos baseados 
em construções sociais, que supõe um universo 
simbólico compartilhado (seções 3.2 e 3.3, 3.7 e 
4.4). 

A legitimação poderia ser conquistada 
individualmente pelo profissional 

Pode ser conquistada de maneira individual, porém 
deve ser fortalecida com ações grupais, fruto de um 
processo de institucionalização (seções 3.3 e 3.5) 

O foco estaria em conquistar determinadas 
posições profissionais e acadêmicas 

O foco esta em construir uma solução 
compartilhada com o cliente, convergindo 
expectativas dele com o repertório de conhecimento 
profissional (seções 3.2). 

Uma vez que o profissional conquiste os 
atributos e características valorizadas pelo 
mercado, a legitimidade do profissional seria 
naturalmente percebida pela sociedade e a 
mesma conferiria um status social superior 

Os profissionais devem justificar seu modelo 
profissional, através da comunicação das 
contingências, dos riscos e da importância de sua 
atividade, pelo uso de uma retórica de justificação 
profissional e de solução dos problemas que a 
sociedade enfrenta (seção 3.4). 

Quadro 10 – Evolução do pensamento antes e depois da pesquisa 
Fonte: o autor, 2007.   
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5.2  Resposta à questão de pesquisa 

Nesta parte do trabalho, cabe resgatar novamente a questão de pesquisa que motivou 

esse trabalho. A questão de pesquisa era: Que estratégias os consultores organizacionais 

utilizam para construir sua legitimidade, enquanto atuam em ações de intervenção nas 

organizações, visando serem reconhecidos como profissionais portadores de expertise 

superior? 

Para respondê-la com base na discussão elaborada no Capítulo 4, faz-se necessário 

dividir o fenômeno da legitimação profissional em dois momentos e constituir uma hierarquia 

dos fatores de influência. 

O primeiro momento é o anterior ao inicio do conhecimento da demanda da 

organização contratante pelo consultor. Conforme exposto no Capitulo 4, a legitimidade do 

consultor é um atributo construído socialmente, nas relações cotidianas. Tendo as relações 

informais um papel preponderante na definição do contrato formal. Isso ocorre porque é nas 

relações informais, antes da contratação, que o cliente ou a pessoa que irá fornecer o endosso 

(ver seção 3.1 e 4.1) percebe os elementos definidores da legitimidade (expertise e 

credenciais). Além da percepção de excelência do desempenho histórico ou atual do consultor 

e seu ethos pessoal. Também, em alguns casos devido à desinformação do cliente, a utilidade 

do serviço do consultor é demonstrada nessas interações.  

Assim, considerando as ações dos consultores entrevistados, o que se demonstrou 

relevante para a conquista da legitimidade profissional nas interações informais foi, por 

ordem de importância: demonstraram um grau diferenciado de expertise, em nível de maestria 

pessoal, para resolver problemas complexos e interconectados58, e a utilidade e 

compatibilidade de seu serviço frente aos desafios e características da entidade; apresentaram 

o desempenho anterior, seguido de credenciais, de maneira envolvente pela indicação da 

complexidade da missão enfrentada, demonstrando também, que essas experiências são 

consideradas modelo de referência e por isso devem ser replicadas.  

O segundo momento, diz respeito ao inicio da formalização da relação profissional- 

embora a qualidade do relacionamento e desempenho anteriores dos consultores favoreçam de 
                                                 
58  A maestria descrita nos casos estudados, diz respeito a resolver de maneira eficiente e com  perícia 
acima do normal os problemas apresentados, de acordo com os valores dos cliente. Em nenhum dos casos, os 
consultores questionaram de maneira significativa e abrangente os valores dos clientes deles, ou seja, não houve 
uma mudança significativa de valores na organização. Todavia, existe uma linha de pensamento crítico 
(VALENÇA, 2007) que defende que a maestria é a capacidade de mudar os valores em busca de um mundo mais 
apreciativo e investigativo. Dessa forma, de acordo com essa corrente, ao agirem assim, os consultores são 
incompetentes hábeis porque não assumem uma postura de mudar as organizações, através da evolução dos 
valores , limitando-se a se conformar  e legitimar o modelo vigente de cultura organizacional. 
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maneira intensa a legitimação. Há algumas ações que podem ser realizadas para potencializar 

essa legitimidade. A primeira é procurar conhecer previamente a organização-cliente e o seu 

setor, principalmente, em relação aos produtos, processos, funcionamento e cultura 

organizacional, identificar durante a interação as crenças e intenções leigas do contratante, 

além de entender as especificidades do problema enfrentado e do sistema-cliente, para em 

seguida demonstrar a utilidade e compatibilidade da atuação do consultor frente a essa 

organização. Nas entrevistas, essa atitude do consultor foi apontada pelos clientes e 

consultores com muito importante. Os consultores entrevistados foram peritos em demonstrar 

a compatibilidade da sua atuação para com a organização; procuravam de maneira sistemática 

conhecer as crenças e gerenciar as intenções e asseios dos clientes. Essa adaptação aos ritos 

do cliente favorece a legitimação normativa. 

A segunda ação é reforçar a percepção de competência do consultor construída nas 

relações informais, com a apresentação de um endosso de uma pessoa legitimada e/ou 

credenciais que atestem um desempenho superior ou cumprimento de exigências legais para o 

desempenho da profissão. O uso de credenciais e do endosso acelera a conquista de 

legitimidade. Boas credenciais emitidas por órgãos regulativos ou ex-clientes de referência, 

ficou demonstrada na pesquisa que essa ação é um recurso eficiente, porque prova um 

desempenho superior anterior, diminuindo a tensão do cliente. 

A terceira ação é demonstrar uma assimetria do saber e desempenho do consultor em 

relação ao cliente. Procurando, contudo, não gerar defensividade nos membros da 

organização. Isso possibilita a conquista da legitimidade cognitiva. Além disso, sempre que 

for favorável, invocar a tradição do grupo profissional, ou seja, a legitimidade legal. 

A quarta ação é procurar de maneira eficiente construir uma argumentação retórica 

frente ao cliente, com recursos racionais e emotivos (apelos, alegações cativantes e 

credenciais), apoiada nos seguintes temas legitimizantes: utilidade, compatibilidade e 

transcendência. 

Enfim, o consultor deve procurar, sempre, um desenvolvimento profissional, buscando 

enfrentar situações desafiadoras, pois sucesso potencializa sucesso; procurar prestar atenção 

aos seus relacionamentos informais cotidianos e desenvolver, além das habilidades técnicas, 

as pessoais. 
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5.3 Sugestões para trabalhos futuros 
Esta pesquisa pretende constituir-se em uma contribuição científica ao conhecimento 

de um fenômeno social e de um campo laboral ainda pouco investigado. Todavia, tornam-se 

necessários estudos complementares para o entendimento desse fenômeno complexo, dentro 

do campo dinâmico da consultoria organizacional. 

Assim, partindo-se desse estudo, outros trabalhos poderão ser elaborados, no campo da 

consultoria organizacional para dar suporte e ampliar esse fenômeno. Assim, sugere- se 

efetuar as seguintes pesquisas: 

• Um estudo quantitativo com uma amostra abrangente sobre a legitimação de consultores 

organizacionais, para verificar até que ponto os achados dessa pesquisa se mantêm 

consistentes para generalizações. 

• A construção da legitimação de consultores organizacionais em seus ambientes 

institucionais, antes de se formar a relação consultor-cliente. 

• A retórica de legitimação das grandes empresas de consultoria. 

• As diferenças no processo de legitimação profissionais de consultores que utilizam, em 

suas intervenções organizacionais, o modelo médico-paciente em relação aos que utilizam 

a abordagem da prática reflexiva. 

• A geração de defensividade no cliente devido à utilização de ações intencionais retóricas 

pelos consultores organizacionais. 

 

 

5.4 Implicações práticas  
O presente trabalho, dedicando-se ao entendimento do fenômeno da legitimação 

profissional, contribui para questões práticas do desenvolvimento do campo da consultoria. 

Salienta-se que ele: 

− Chama a atenção para algo praticado, mas pouco analisado; 

− Contribui para que consultores possam refletir sobre seu próprio processo de legitimação; 

− Alerta para as condições em que os consultores podem melhorar sua imagem e aceitação 

junto aos sistemas-clientes, bem como para o fato de que a aceitação profissional dos 

consultores suporta planejamento de ações legitimizantes.  

− Demonstra que a legitimidade é recurso importante, que precisa ser conquistado. 
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APÊNDICE A – Roteiro para entrevista com o cliente 
 
INTRODUÇÃO. 
Primeiramente, gostaria que você descrevesse sua experiência, enquanto cliente de consultoria 

1) Quais os critérios utilizados para contratação e avaliação dos consultores em sua 
empresa? P1 

2) Qual a sua imagem sobre a categoria de consultores e como você descreve o  papel 
social desse profissional ?  P1 

3) Para o senhor, o que diferencia um consultor profissional, de um simples conselheiro 
ou de apenas um profissional de nível superior? P2 

Agora, Gostaria que o senhor descrevesse duas experiências mais significativas de 
contratação de serviços de consultoria. 

1) Qual o contexto que a organização estava enfrentando quando contratou os serviços da 
consultoria? (GERAL) 

2) Como você conheceu os consultores  .............................? (GERAL). 

3) Que qualidades pessoais e competências técnicas você percebeu nos consultores. ( De 
P6 a P9) 

4) O senhor observou que com o aumento da convivência  entre sua organização e o 
consultor, o mesmo foi alterando sua argumentação e postura, nas reuniões. (P3) 

5) O senhor percebeu alguma divergência entre a forma de pensar  do consultor e de sua 
organização e como o consultor reagiu a isso. (P3) 

6) O consultor relacionou a utilidade de seus serviços, com alguma nova tendência 
gerencial ou de um exemplo de utilização por uma organização de peso, no contexto 
da área em questão. (P4) 

7) O senhor observou se os consultores dos dois casos tinham uma boa habilidade de 
argumentação e de encenação, e como isso os ajudou, na justificação da atuação dos 
mesmos. (P5 e P6). 

8) Na argumentação, os consultores dos dois casos, além de utilizaram recursos lógicos, 
também, eles tentaram provocar emoções, tais como: esperança, medo. (P5 a P8). 

9) Como o consultor apresentou sua trajetória de vida e a relacionou com o problema 
enfrentado pela sua organização. (P7 a P9). 

10) Como eles lhe convenceram a contratá-los, Quais foram seus argumentos e ações  (P7 
a P9)  

11) Ele sofreu resistências, como lidou com elas. (todas) 

12) Qual o principal motivo que foi determinante para contratação.  
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13) Qual a imagem você tinha e passou a ter sobre o papel do consultor organizacional, 
após a consultoria realizada  (P1) 

 
14) Como a imagem do consultou influenciou ou inibiu o processo de aceitação. (P8) 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista com o Consultor 
 
INTRODUÇÃO 
 
Primeiramente, gostaria que você descrevesse sua experiência, enquanto consultor 
organizacional. 

1) Quais os critérios, normalmente, utilizados para contratação e avaliação do trabalho 
dos consultores adotados pelos seus clientes. P1 

2) Na sua opinião,  Qual a  imagem que o mercado tem da categoria dos consultores e 
como você descreve o  papel social desse profissional.  P1 

3) Para o senhor, o que diferencia um consultor profissional de um simples conselheiro 
ou de apenas um profissional de nível superior. P2 

Agora, Gostaria que o senhor descrevesse sua  experiência com o cliente .......... 
4)  Qual o contexto que a organização estava enfrentando quando contratou os seus  

serviços de consultoria. (GERAL) 

5) Que qualidades pessoais e competências técnicas o Senhor tentou passar para o 
referido cliente. ( De P6 a P9)   ou como o senhor tentou salientar suas qualidades. 

6) Com  o aumento do nível de convivência  com o cliente, o senhor adaptou sua 
argumentação e postura, para melhor interagir com o contratante. (P3) 

7) O senhor percebeu alguma divergência entre sua forma de pensar e do contratante, 
com o senhor reagiu a isso (P3) 

8) O Senhor  relacionou a utilidade de seus serviços, com alguma nova tendência 
gerencial ou de um exemplo de utilização por uma organização de peso, no contexto 
da área em questão. (P4) 

9) O senhor se considera como portador de  uma boa habilidade argumentação  e de 
encenação, explique  como isso o ajudou, na justificação da atuação com o cliente em 
questão. (P5 e P6). 

10) Na sua argumentação, além de utilizar argumentos lógicos, o senhor, também, tentou 
provocar emoções, tais como: esperança, medo, etc . (P5 a P8). 

11) Como o Senhor apresentou sua trajetória de vida e como a relacionou com o problema 
enfrentado pela organização. (P7 a P9). 

12) Como o Senhor  tentou convencer o cliente a  contratá-lo, Quais foram seus 
argumentos e ações  (P7 a P9)  

13) Na intervenção para o cliente em questão, O senhor sofreu resistências, como lidou 
com elas. (todas) 
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APÊNDICE C- Trabalhos científicos envolvendo o campo 
da consultoria organizacional, no âmbito do ECCO/UFPE 

distribuídos por tipo. 
 

Teses e Dissertações 

ALMEIDA, Ana Márcia. A construção da confiança na relação consultores organizacionais – 
clientes: uma compreensão baseada no conhecimento da vida cotidiana e na prática reflexiva. 
Dissertação (Mestrado em Administração). UFPE:Recife, 2007.  

BARBOSA, Fábio Rogério dos S. A evolução da relação contratual entre consultor e cliente em 
uma pequena empresa, como busca do entendimento, à luz da teoria habermasiana: um estudo 
de caso reflexivo. Dissertação (Mestrado em Administração). UFPE: Recife, 2006.  

BRAGA, Laura G.F. Desbravando uma floresta desconhecida: As Redes de Consultoria 
Organizacional de Pequeno Porte. Dissertação (Mestrado em Administração). UFPE: Recife, 2006.  

FRANCO, Andressa P. Da sala de aula ao mundo empresarial: compreendendo a aprendizagem 
vivenciada em Consultoria Júnior. Dissertação (Mestrado em Administração). UFPE: Recife, 2006.  

HIRSCHLE, Ana Lúcia Teixeira.Compreendendo o aprendizado do consultor na relação 
consultor-cliente: a aprendizagem como processo de reflexão e construção.Dissertação (Mestrado em 
Administração). UFPE: Recife, 2005.  

MOURA, Guilherme Lima. Relações de conhecimento consultor organizacional-cliente à luz da 
Biologia do Conhecer: uma reinterpretação para desfazer mal-entendidos correntes. Dissertação 
(Mestrado em Administração). UFPE: Recife, 2005.  

SIQUEIRA, Maria Eliza dos S. Consultoria organizacional em um processo de reforma 
administrativa do Estado: um multi-caso em PE. Dissertação (Mestrado em Administração). UFPE: 
Recife, 2006  

  Periódicos 

MATTOS, Pedro Lincoln C. L. de. Teoria Administrativa e Pragmática da Linguagem: Perspectivas 
para Problemas Que Afligem as Relações Entre Acadêmicos e Consultores, Educadores e Educandos. 
Revista de Administração Contemporânea - RAC, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, 2003.  

  Seminários, Congressos e Eventos 

ALMEIDA, Ana M; MOREIRA, Vinícius; MATOS, Fátima. O que diria Karl Mannheim sobre o 
conhecimento aos consultores organizacionais? Uma discussão preliminar sobre a disseminação da 
cultura do management e o papel de intelectual do consultor. In: ENCONTRO DE ESTUDOS 
ORGANIZACIONAIS, 3., 2006, Porto Alegre. Anais Eletrônicos. Porto Alegre: ANPAD, 2006.  

ALMEIDA, Ana Márcia B.; FEITOSA, Marcos Gilson G. A construção da confiança na relação 
consultor/cliente: uma abordagem baseada no conhecimento da vida cotidiana e na prática reflexiva. 
In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
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ADMINISTRAÇÃO - EnANPAD, 31., Rio de Janeiro, 2007.Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro: 
ANPAD, 2007.  

CAMPELLO DE SOUZA, Bruno. O impacto da consultoria em tecnologia da informação no contexto 
organizacional. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ENEGEPE. 
25. Porto Alegre, RS, out.-nov. 2005. Anais eletrônicos. Porto Alegre: ABEPRO-PUCRS-UFRGS, 
2005.  

CORREIA, Fernanda B. C.; VIEIRA, Naldeir dos S. As Habilidades Interpessoais como Requisito 
para a Eficácia do Consultor: uma Análise à Luz da Aprendizagem pela Experiência. In: ENCONTRO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – 
EnANPAD, 31., Rio de Janeiro-RJ, 2007. Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.  

CORREIA, Fernanda B. C.; VIEIRA, Naldeir dos S. A Consultoria como Oportunidade de 
Aprendizagem para as Organizações Não Governamentais: um estudo na cidade de Recife/PE. In: 
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
ADMINISTRAÇÃO – EnANPAD, 31., Rio de Janeiro-RJ, 2007. Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro: 
ANPAD, 2007. CD.  

FRANCO, Andressa Pacífico. Da sala de Aula ao Mundo Empresarial: Compreendendo a 
Aprendizagem dos Consultores Juniores em Suas Relações com o Sistema-Cliente. In: ENCONTRO 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – 
EnNPAD, 30., Salvador-BA, 2006. Anais Eletrônicos. Rio de janeiro: ANPAD, 2006. CD.  

HIRSCHLE, Ana Lúcia T.; MATTOS, Pedro L. C. L. de. A aprendizagem Reflexiva de Consultores 
Organizacionais em suas Relações com o cliente. In: ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS E 
RELAÇÕES DE TRABALHO - EnGPR, 1., 2007. Anais Eletrônicos. Natal/RN: ANPAD, 2007.  

MATTOS, Pedro L. C. L de. A linguagem da consultoria organizacional: trilhas metodológicas para 
pesquisa. XXVII Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração 
(ENANPAD). Anais eletrônicos, Atibaia: ANPAD, 2003.  

MOURA, Ana Lúcia Neves. CAMPELLO DE SOUZA, Bruno. Aprendizagem de Consultores 
Internos nas Intervenções Conduzidas pelo Programa Pernambucano de Modernização da Gestão 
Pública: um Estudo de Múltiplos Casos. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-
GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO - EnANPAD, 31., Rio de Janeiro, 2007. 
Anais Eletrônicos. Rio de Janeiro: ANPAD, 2007.  

MOURA, Guilherme L. Analisando Mal-entendidos na Relação Consultor Organizacional-Cliente à 
Luz da Teoria dos Atos de Fala. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE LINGÜÍSTICA, 5., Belo Horizonte-MG, 2007. Anais Eletrônicos.Belo Horizonte: 
ABRALIN, 2007.  

MOURA, Guilherme L. Analisando (In)Formalidades numa Comunidade de Prática de Consultores 
Organizacionais à luz da Antropologia Lingüística: Implicações Metodológicas para a Pesquisa. In: 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL MÉTODOS QUALITATIVOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS E NA 
PRÁTICA SOCIAL, 1., Recife-PE, 2006. Anais Eletrônicos. Recife:UFPE, 2006.  

MOURA, Guilherme Lima. “Somos uma comunidade de prática?”: um estudo de caso envolvendo 
aprendizagem e consultores organizacionais In: ENCONTRO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS, 
3., 2004, Atibaia. Anais eletrônicos: ANPAD, 2004.  

MOURA, Guilherme L.; MATTOS, Pedro L. C. L de. Desfazendo Mal-entendidos em Relações de 
Conhecimento Consultor Organizacional-Cliente à Luz da Biologia do Conhecer. XIX Encontro 
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SIQUEIRA, Maria Elis G. Consultoria Externa em Reforma do Estado Tem Função Técnica ou 
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E PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – EnANPAD, 30., Salvador-BA, 2006. Anais 
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Compartilhar Conhecimentos entre consultores? Comunidades de Prática de Consultores: um estudo 
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