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Introdução: Com tantos concorrentes no mercado, as empresas cada vez mais têm
sentindo a necessidade de manterem um padrão elevado de competitividade, uma vez
que as organizações não funcionam isoladas, elas têm procurado modificar
constantemente suas ações e estratégias para se destacarem no seu ramo de atividade.
A consultoria organizacional entra na questão auxiliando as empresas nos processos de
inovação, solução de problemas e identificação de novas oportunidades. A consultoria
neste caso se torna um processo de intervenção organizacional em meio à
aprendizagem onde agrega valor ao produto do cliente e traz rentabilidade para a
organização. Objetivo: O objetivo do presente artigo é mostrar o significado e
importância do cliente absorver conhecimento na área de consultoria organizacional,
com o seu foco voltado na capacidade de produzir e definir conceitos acerca do mundo
empresarial e o seu uso na implementação de mudanças organizacionais. Metodologia:
Para conhecimento do campo de estudo realizou-se pesquisa exploratória e entrevistas
semiestruturadas com quatro consultores, observando o ambiente além da teoria, que
após um breve conhecimento realizou-se outras entrevistas possibilitando explorar
amplamente o estudo. Para destacar os fatores relacionados a atuação do consultor que
interferem na aprendizagem do cliente realizou-se entrevistas com sete clientes e sete
consultores, as mesmas aconteceram separadamente, gravadas em meio digital e
transcritas sem destacar os entrevistados. Para a análise dos dados optou-se pela
estruturação das categorias analíticas a partir dos investigadores, analisou-se o diálogo,
perguntas e respostas, a fim de consolidação e reflexão dos mesmos. Resultados:
Consultoria empresarial pode ser entendida como um serviço de instrução e
aconselhamento, onde o consultor ajuda a incrementar a suas ideias e capacidades,
para que assim os objetivos da organização possam ser alcançados. Possibilitando uma
independência do cliente para com os consultores, sendo que no final do processo os
clientes devem ser capazes de tomar suas próprias decisões. O resultado de uma boa
consultoria depende em primeiro lugar de um bom relacionamento e sinceridade entre
as partes. Inicialmente o cliente tem que expressar todas as dificuldades encontradas
dentro da organização e estar sempre preparado para ouvir sugestões, portanto a
confiança é fundamental, sendo necessário um ambiente em que haja um clima
saudável com diálogo e sem julgamento. O levantamento de informações para a
realização e apresentação do diagnostico, assim que for feito servira de base para a
formalização do contrato e desenvolvimento do trabalho, o contrato é o regulador da
prestação de serviço nele estabelece as obrigações e direitos entre as partes, tudo bem
esclarecido para que não haja discórdia e desgaste. Durante a consultoria o consultor
não deve apenas indicar o que fazer e sim dar sentido às experiências vividas na
organização fazendo que o cliente se torne autônomo. Conclusão: As organizações
refletem suas práticas no ambiente, o consultor externo mostra a resolução do
problema tendo como premissa o elo com o cliente.As tarefas planejadas e os
resultados acontecem na medida da confiaça mútua. É critério dos clientes emitirem
sugestões na metodologia do consultor para otimização do processo de consultoria.
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