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Introdução: O papel social do consultor enquanto agente externo à organização
relaciona-se à possibilidade de conciliar gestores na percepção mais apurada no
ambiente interno e das situações atípicas que o afetam. A confiança nesse momento,
desponta como importante dimensão relacional, constituindo-se um vinculo favorável
ao desenvolvimento do trabalho e ao compartilhamento de informações. Neste
contexto, a confiança é entendida como construto social, pois se relaciona às interações
sociais e aos papeis desempenhados pelos atores e o cognitivo, pois se relaciona à
aprendizagem em situações de reflexões vinculas às ações dos sujeitos na prática
profissional. Objetivo: Investigar os aspectos inerentes à construção da confiança,
enquanto processo sócio-cognitivo e numa perspectiva diacrónica, apontados por
consultores organizacionais e clientes nos seus relacionamentos. Esses aspectos são
identificados em três fases: anterior, no decorrer e no fechamento do contrato à
experiência relacional. Metodologia: Caracteriza-se por ser um estudo descritivo e
também exploratório. A pesquisa de campo foi realizada junto à consultores e clientes
de consultoria da região metropolitana de Recife-PE, sendo selecionados de forma
intencional: cinco consultores com mais de quinze anos de profissão, cinco gestores de
empresa que interagiam mais intensamente com o consultor durante os contratos.
Optou-se por selecionar clientes que desempenhassem papeis executivos, notadamente,
em empresas privadas, onde a exigência de performance e lucratividade poderiam
influenciar no relacionamento junto ao consultor contratado. O instrumento de coleta
de dados foi a entrevista semiestruturada, orientada pelo método de analise pragmática
da linguagem. Resultados: Os resultados da pesquisa demonstram que as impressões
existentes anteriores à consultoria, bem como aquelas publicadas nas abordagens
criticas a respeito da atuação duvidosa e ineficaz de alguns consultores, estão também
presentes no imaginário dos clientes quanto dos consultores pesquisados. Durante a
consultoria os resultados da pesquisa apontaram como situação de destaque a
construção da confiança nessa fase do trabalho, o envolvimento e a participação da
equipe do cliente, através da existência do patrocinador que mobiliza as pessoas na
direção da confiança. Após a consultoria, a confiança entre os consultores e clientes se
faz presente na experiência relacional entre esses atores. Nessa fase, as intenções das
partes tornam-se mais visíveis e os elementos definidores de confiança mais facilmente
apreendidos. Em síntese, pode-se afirmar que a interação social entre os sujeitos tem
um caráter reciproco e constrói conhecimento, na medida em que nesses encontros as
ações de ambos, relacionadas aos papéis sociais assumidos, são ressignificadas em
uma prática reflexiva, notadamente adotada pelo consultor, mas que também provoca o
cliente a se rever dessa experiência compartilhada. Conclusão: A confiança é uma
realidade negociada e construída no cotidiano da experiência relacional entre
consultores e clientes e expressa na disposição para confiar no outro. Estes assumem
papéis de sujeitos críticos, concernentes a práticas profissionais reflexivas, visto que há
uma incongruência entre o discurso e a realidade que se apresenta.
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