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como Consultor
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Produto da Consultoria – 3 componentes

•• A especialidade que está sendo oferecida, tais A especialidade que está sendo oferecida, tais 
como planejamento estratégico, estrutura como planejamento estratégico, estrutura 
organizacional, reengenharia, sistema de organizacional, reengenharia, sistema de 
informações gerenciais, engenharia simultânea, informações gerenciais, engenharia simultânea, 
pesquisa de mercado, etc.;pesquisa de mercado, etc.;

•• A competência e o nível de conhecimento do A competência e o nível de conhecimento do 
consultor no assunto considerado;consultor no assunto considerado;

•• A amplitude e estilo de atuação do consultor, A amplitude e estilo de atuação do consultor, 
tendo em vista a melhor interação com a realidade tendo em vista a melhor interação com a realidade 
da empresada empresa--cliente.cliente.
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Produto da Consultoria – 3 componentes

•• 03 Componentes 03 Componentes ��

DefiniDefini--se a se a vantagem competitivavantagem competitiva do do 
consultorconsultor

““representa o algo mais que direciona a representa o algo mais que direciona a 
decisdecisãão da empresao da empresa--cliente em adquirir os cliente em adquirir os 
serviserviçços de determinado consultor em os de determinado consultor em 
detrimento de outro.detrimento de outro.””
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Produto da Consultoria – 3 componentes

•• Algo real Algo real –– reconhecido pelo mercado;reconhecido pelo mercado;
•• Algo sustentado Algo sustentado –– o consultor seja praticamente o consultor seja praticamente 

único em termos de conhecer metodologias e único em termos de conhecer metodologias e 
técnicas relacionadas;técnicas relacionadas;

•• Algo efetivo Algo efetivo –– que se mantenha e se desenvolva que se mantenha e se desenvolva 
ao longo do tempoao longo do tempo

Consultor empresarial que nConsultor empresarial que nãão tiver o tiver 
vantagem competitiva real, sustentada e vantagem competitiva real, sustentada e 
efetiva, nefetiva, nãão consegue sucesso no nego consegue sucesso no negóócio cio 

de consultora.de consultora.

Copyright © 2009-2010 Prof. Fabio Ferrer 6

Produto da Consultoria

Para estabelecer vantagem competitiva, deve Para estabelecer vantagem competitiva, deve 
considerar:considerar:

•• Critérios que determinam a qualidade do serviço Critérios que determinam a qualidade do serviço 
de consultoria;de consultoria;

•• Manutenção desses critérios de forma diferenciada Manutenção desses critérios de forma diferenciada 
ao longo do tempo (personalidade profissional).ao longo do tempo (personalidade profissional).
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Produto da Consultoria

Importância da Personalidade Profissional Importância da Personalidade Profissional 
(reconhecimento pelo mercado em situações):(reconhecimento pelo mercado em situações):

•• “ele é um grande conhecedor de metodologias e “ele é um grande conhecedor de metodologias e 
técnicas inerentes a logística e qualidade...”;técnicas inerentes a logística e qualidade...”;

•• “este consultor é fortemente direcionado para “este consultor é fortemente direcionado para 
soluções e para resultados efetivos...”. soluções e para resultados efetivos...”. 

Copyright © 2009-2010 Prof. Fabio Ferrer 8

Produto da Consultoria

Critérios de competitividade dos serviços de consultoriaCritérios de competitividade dos serviços de consultoria

Critério Conceito Nível de importância Auto-avaliação

Competência
Conhecimento e habilidade para realizar o 

serviço.

Velocidade
Tempo de espera, real ou percebido. 

Velocidade efetiva.

Consistência Ausência de variabilidade no processo.

Empatia Atendimento personalizado, cortesia.

Flexibilidade
Capacidade de mudança e de adaptação. "Jogo 

de cintura".

Durabilidade
Tempo em que o serviço continuará útil para a 

empresa-cliente.

Funcionalidade Resolução adequada do problema identificado.

Confiabilidade
Capacidade de oferecer e realizar o serviço 

pretendido com garantia, segurança e exatidão.

Acesso
Facilidade de contato, negociação e realização 

dos serviços.

Custo
Fornecer serviços com ótima relação custos x 

benefícios.
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Produto da Consultoria – Atividades

•• Delineamento e operacionalização de estratégias Delineamento e operacionalização de estratégias 
empresariais;empresariais;

•• Estruturação organizacional;Estruturação organizacional;

•• Estabelecimento e operacionalização de Estabelecimento e operacionalização de 
processos;processos;

•• Estruturação e desenvolvimento dos diversos Estruturação e desenvolvimento dos diversos 
recursos empresariais, principalmente dos recursos empresariais, principalmente dos 
recursos humanos.recursos humanos.
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Produto da Consultoria – Características

1.1. Alto custo de oportunidade inerente ao processo de Alto custo de oportunidade inerente ao processo de 
obtenção e consolidação do conhecimento, pois a obtenção e consolidação do conhecimento, pois a 
concentração pode representar elevado custo pela nãoconcentração pode representar elevado custo pela não--
especialização em outras áreas de conhecimento e, especialização em outras áreas de conhecimento e, 
portanto, o consultor pode ficar de fora de evoluções portanto, o consultor pode ficar de fora de evoluções 
mais fortes de alguns segmentos da consultoria mais fortes de alguns segmentos da consultoria 
empresarial. Portanto, nesse caso, o ideal é o consultor, empresarial. Portanto, nesse caso, o ideal é o consultor, 
principalmente no início de carreira, escolher alguns principalmente no início de carreira, escolher alguns 
produtos que estejam no estágio embrionário ou de produtos que estejam no estágio embrionário ou de 
crescimento do ciclo de vida; talvez no estágio da crescimento do ciclo de vida; talvez no estágio da 
maturidade, mas nunca no estágio de declínio;maturidade, mas nunca no estágio de declínio;
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Produto da Consultoria – Características

2.2. Fragmentação no processo de entrega do produto da Fragmentação no processo de entrega do produto da 
consultoria para a empresaconsultoria para a empresa--cliente, pois o mesmo, na cliente, pois o mesmo, na 
maior parte das vezes, não é entregue em um único maior parte das vezes, não é entregue em um único 
momento, nem sua implementação é realizada em uma momento, nem sua implementação é realizada em uma 
única reunião; ou, pelo menos, não deveria ser; única reunião; ou, pelo menos, não deveria ser; 

3.3. Elevada intensidade no uso do tempo, pois o foco da Elevada intensidade no uso do tempo, pois o foco da 
atuação do consultor é seu tempo utilizado em serviço atuação do consultor é seu tempo utilizado em serviço 
às empresasàs empresas--clientes. Talvez esta característica seja a clientes. Talvez esta característica seja a 
principal razão de a maior parte das empresas de principal razão de a maior parte das empresas de 
consultoria cobrar seus serviços por hora de trabalho;consultoria cobrar seus serviços por hora de trabalho;

Copyright © 2009-2010 Prof. Fabio Ferrer 12

Produto da Consultoria – Características

4.4. Relativa dificuldade de avaliar os exatos e efetivos retornos e Relativa dificuldade de avaliar os exatos e efetivos retornos e 
alavancagem proporcionados pelos serviços de consultoria. Esta alavancagem proporcionados pelos serviços de consultoria. Esta 
questão relativamente nebulosa dos serviços de consultoria tem questão relativamente nebulosa dos serviços de consultoria tem 
sido debatida e muitos consultores estão partindo para uma sido debatida e muitos consultores estão partindo para uma 
interação por resultados com a empresainteração por resultados com a empresa--cliente; cliente; 

5.5. Estruturado e forte acompanhamento interativo entre o consultor Estruturado e forte acompanhamento interativo entre o consultor e e 
a empresaa empresa--cliente quanto ao desenvolvimento e implementação dos cliente quanto ao desenvolvimento e implementação dos 
serviços de consultoria pelo fato da dificuldade, em significatiserviços de consultoria pelo fato da dificuldade, em significativa va 
parte das vezes, da avaliação dos resultados da consultoria. parte das vezes, da avaliação dos resultados da consultoria. 
Portanto, os critérios e parâmetros de acompanhamento e avaliaçãPortanto, os critérios e parâmetros de acompanhamento e avaliação o 
dos serviços de consultoria devem ser amplamente debatidos e dos serviços de consultoria devem ser amplamente debatidos e 
negociados entre as partes negociados entre as partes –– consultoria e empresaconsultoria e empresa--cliente cliente –– tendo tendo 
em vista sua efetiva aceitação e aplicação;em vista sua efetiva aceitação e aplicação;
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Produto da Consultoria – Características

6.6. Elevada intensidade de contato profissional entre as Elevada intensidade de contato profissional entre as 
partes partes –– consultor e executivos da empresaconsultor e executivos da empresa--cliente cliente –– por por 
meio de várias conversas, troca de idéias e propostas, meio de várias conversas, troca de idéias e propostas, 
bem como reuniões formais de trabalho; bem como reuniões formais de trabalho; 

7.7. Possibilidade de transação comercial complicada, pela Possibilidade de transação comercial complicada, pela 
natural dificuldade, em significativa parte das vezes, de natural dificuldade, em significativa parte das vezes, de 
estabelecer as responsabilidades específicas da estabelecer as responsabilidades específicas da 
consultoria e da empresaconsultoria e da empresa--cliente quanto aos resultados cliente quanto aos resultados 
alcançados. Nesse caso, a sugestão é o consultor alcançados. Nesse caso, a sugestão é o consultor 
trabalhar esse lado problemático do produto consultoria, trabalhar esse lado problemático do produto consultoria, 
interagindo desde os primeiros contatos com a empresainteragindo desde os primeiros contatos com a empresa--
cliente, de maneira clara e honesta, de modo que não cliente, de maneira clara e honesta, de modo que não 
deixe qualquer possibilidade de dúvida futura quanto à deixe qualquer possibilidade de dúvida futura quanto à 
questão das responsabilidades de cada uma das partes.questão das responsabilidades de cada uma das partes.
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Consultoria – Estilo de Atuação

Resultante das características comportamentais, de Resultante das características comportamentais, de 
habilidade e de conhecimento do consultor, além de habilidade e de conhecimento do consultor, além de 
sua ética e vocação para atuar neste área.sua ética e vocação para atuar neste área.
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Consultoria – Amplitudes de Trabalho I
�� Desenvolver projetos de consultoria de curta ou Desenvolver projetos de consultoria de curta ou 
longa duraçãolonga duração
DeveDeve--se apresentar um plano de atuação na empresase apresentar um plano de atuação na empresa--cliente, cliente, 
identificando e separando os resultados esperados a curto, médioidentificando e separando os resultados esperados a curto, médio e longo e longo 
prazos, pois, dessa forma, será possível uma avaliação mais adeqprazos, pois, dessa forma, será possível uma avaliação mais adequada uada 
dos trabalhos de consultoria.dos trabalhos de consultoria.

�� Realizar trabalhos para todo e qualquer segmento Realizar trabalhos para todo e qualquer segmento 
de mercado ou se concentrar em um ou poucos de mercado ou se concentrar em um ou poucos 
setoressetores
A concentração é válida para consultores que se preocupam em forA concentração é válida para consultores que se preocupam em fornecer necer 
às empresasàs empresas--clientes informações de determinado setor, tais como clientes informações de determinado setor, tais como 
automobilístico, farmacêutico, petroquímico, papel e celulose, eautomobilístico, farmacêutico, petroquímico, papel e celulose, etc.tc.
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Consultoria – Amplitudes de Trabalho II
�� Realizar trabalhos na região ou em locais Realizar trabalhos na região ou em locais 
distantesdistantes
TrataTrata--se de uma situação pessoal de cada consultor, podendo não afetarse de uma situação pessoal de cada consultor, podendo não afetar a a 
qualidade dos serviços prestados. Um dos problemas pode estar naqualidade dos serviços prestados. Um dos problemas pode estar na perda perda 
de tempo com deslocamentos. O importante é se programar com um de tempo com deslocamentos. O importante é se programar com um 
roteiro estruturado com palestras e contatos comerciais diversosroteiro estruturado com palestras e contatos comerciais diversos..

�� EnvolverEnvolver--se com toda a empresa ou apenas com se com toda a empresa ou apenas com 
determinados níveis ou áreas funcionais da determinados níveis ou áreas funcionais da 
empresaempresa--clientecliente
Dependerá do tipo de serviço realizado pelo consultor. No entantDependerá do tipo de serviço realizado pelo consultor. No entanto uma o uma 
visão do todo, para facilitar o desenvolvimento dos serviços, é visão do todo, para facilitar o desenvolvimento dos serviços, é 
importante.importante.
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Consultoria – Amplitudes de Trabalho III
�� Trabalhar na residência ou em escritório Trabalhar na residência ou em escritório 
específicoespecífico

Vantagens em escritório específico:Vantagens em escritório específico:
-- Melhor estrutura para apoio a seus serviços;Melhor estrutura para apoio a seus serviços;
-- Maior troca de idéias com outros técnicos, com base na convivênMaior troca de idéias com outros técnicos, com base na convivência;cia;
-- Maior facilidade de atualização profissional;Maior facilidade de atualização profissional;
-- Maior profissionalismo, evitando possíveis problemas familiaresMaior profissionalismo, evitando possíveis problemas familiares..

Vantagens em residência:Vantagens em residência:
-- Ganho de tempo com transportes e locomoções;Ganho de tempo com transportes e locomoções;
-- Despesas menores;Despesas menores;
-- Maior autonomia;Maior autonomia;
--Melhor qualidade de vida com a interação familiar.Melhor qualidade de vida com a interação familiar.
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Consultoria – Plano de Carreira
�� Sustentação ConceitualSustentação Conceitual

Curso de graduação, pósCurso de graduação, pós--graduação na área de atuaçãograduação na área de atuação

�� Experiência com foco de atuaçãoExperiência com foco de atuação
Ter um produto específico a oferecer ao mercadoTer um produto específico a oferecer ao mercado

�� Publicações com apresentaçõesPublicações com apresentações
Publicações de artigos, pareceres, livros e respectivas Publicações de artigos, pareceres, livros e respectivas 

apresentações em seminários, palestras e treinamento em apresentações em seminários, palestras e treinamento em 
geral.geral.
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Interação Serviços Consultoria com 
Serviços de Treinamento I
�� Consultoria EmpresarialConsultoria Empresarial

É um processo interativo...agente de É um processo interativo...agente de 
mudanças...responsabilidade de auxiliar...executivos e mudanças...responsabilidade de auxiliar...executivos e 
profissionais...tomada de decisões...sem o controle direto.profissionais...tomada de decisões...sem o controle direto.

�� TreinamentoTreinamento
É o processo educacional aplicado de maneira sistemática É o processo educacional aplicado de maneira sistemática 

e organizada sobre a qualificação dos funcionários e e organizada sobre a qualificação dos funcionários e 
executivos de uma empresa, proporcionando aprendizado de executivos de uma empresa, proporcionando aprendizado de 
conhecimentos, atitudes e habilidades em funções de conhecimentos, atitudes e habilidades em funções de 
objetivos estabelecidos e negociados entre as partes.objetivos estabelecidos e negociados entre as partes.
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Interação Serviços Consultoria com 
Serviços de Treinamento II

Portanto,Portanto,
um serviço de treinamento pode ou não envolver um serviço de treinamento pode ou não envolver 

serviços de consultoria; mas. Por outro lado, todo e serviços de consultoria; mas. Por outro lado, todo e 
qualquer serviço de consultoria envolve serviços de qualquer serviço de consultoria envolve serviços de 
treinamento. treinamento. 

A consultoria empresarial é sustentada por A consultoria empresarial é sustentada por 
processos de treinamento e de desenvolvimento.processos de treinamento e de desenvolvimento.
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Consultoria – Divulgação I

Um consultor não pode sair por aí oferecendo e Um consultor não pode sair por aí oferecendo e 
vendendo seus serviços. O que ele pode vendendo seus serviços. O que ele pode –– e deve e deve –– é é 
tornar seu produto conhecido no mercado. Para tornar seu produto conhecido no mercado. Para 
tanto, ele pode utilizar algumas técnicas tanto, ele pode utilizar algumas técnicas 
mercadológicas. mercadológicas. 
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Consultoria – Divulgação II

1.1. Folhetos explicativos dos serviçosFolhetos explicativos dos serviços
Pode ser interessante para um consultor fazer um folheto explicaPode ser interessante para um consultor fazer um folheto explicativo de tivo de 
seus serviços, forma de atuação, bem como qualificação e experiêseus serviços, forma de atuação, bem como qualificação e experiência ncia 
profissional, tendo uma abordagem institucional.profissional, tendo uma abordagem institucional.

2.2. Palestras e ConferênciasPalestras e Conferências
Efetivar palestras e conferências relacionadas ao seu produto deEfetivar palestras e conferências relacionadas ao seu produto de
consultoria.consultoria.

3.3. PublicaçõesPublicações
Utilização de artigos em jornais e revistas, bem como livros, quUtilização de artigos em jornais e revistas, bem como livros, quer er 
didáticos, quer não.didáticos, quer não.
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Consultoria – Divulgação III
4.4. Apresentação por antigos clientesApresentação por antigos clientes
Talvez a melhor forma de divulgação. O melhor momento comercial Talvez a melhor forma de divulgação. O melhor momento comercial de de 
um consultor é quando presidentes, diretores e gerentes de antigum consultor é quando presidentes, diretores e gerentes de antigas as 
empresasempresas--clientes atuam como contatos comerciais para os serviços de clientes atuam como contatos comerciais para os serviços de 
consultoria que são colocados à disposição do mercado.consultoria que são colocados à disposição do mercado.

5.5. Consolidação de marca própriaConsolidação de marca própria
As várias técnicas mercadológicas são algumas premissas para queAs várias técnicas mercadológicas são algumas premissas para que o o 
consultor tenha sua marca registrada, seu diferencial de identifconsultor tenha sua marca registrada, seu diferencial de identificação, icação, 
que pode ser o aspecto mais importante de sua interação com o meque pode ser o aspecto mais importante de sua interação com o mercado.rcado.

6.6. Participação em associações diversasParticipação em associações diversas
A participação em diferentes associações, clubes e grupos de debA participação em diferentes associações, clubes e grupos de debates é ates é 
importante. A vantagem dessas instituições é que seu quadro de importante. A vantagem dessas instituições é que seu quadro de 
participantes é eclético e heterogêneo, evitandoparticipantes é eclético e heterogêneo, evitando--se possíveis conflitos de se possíveis conflitos de 
interesses, a partir de posicionamentos profissionais individuaiinteresses, a partir de posicionamentos profissionais individuais e de s e de 
pequenos grupos.pequenos grupos.
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Consultoria – Divulgação IV
7.7.Aulas em faculdadesAulas em faculdades
Embora atuação do consultor como professor universitário apresenEmbora atuação do consultor como professor universitário apresente te 
alguns inconvenientes, tais como perda de flexibilidade de horáralguns inconvenientes, tais como perda de flexibilidade de horário e, io e, 
principalmente, possível rotulação como teórico, deveprincipalmente, possível rotulação como teórico, deve--se evidenciar a se evidenciar a 
afirmação: “geralmente, da escola e dos professores não se esqueafirmação: “geralmente, da escola e dos professores não se esquece com ce com 
facilidade...”.facilidade...”.

8.8. Encontros informaisEncontros informais
Um exemplo desses encontros é representado pelo café da manhã emUm exemplo desses encontros é representado pelo café da manhã em
hotéis, onde o consultor convida pessoas representativas de alguhotéis, onde o consultor convida pessoas representativas de algumas mas 
empresas e apresenta, com debates, determinado assunto de intereempresas e apresenta, com debates, determinado assunto de interesse sse 
geral, preferencialmente transmitindo para os convidados que posgeral, preferencialmente transmitindo para os convidados que possuem suem 
plena capacitação para trabalhar com o assunto apresentado.plena capacitação para trabalhar com o assunto apresentado.
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Consultoria – Plano de Marketing I
Características Básicas na Divulgação de ServiçosCaracterísticas Básicas na Divulgação de Serviços
�� IntangibilidadeIntangibilidade –– o serviço de consultoria não pode ser o serviço de consultoria não pode ser 
visto ou analisado antes de ser comprado pela empresavisto ou analisado antes de ser comprado pela empresa--
cliente. Fator confiança é muito importante;cliente. Fator confiança é muito importante;
�� InseparabilidadeInseparabilidade –– consultor e serviços são inseparáveis: consultor e serviços são inseparáveis: 
mesmo que a demanda cresça, sempre existirá um limite mesmo que a demanda cresça, sempre existirá um limite 
físico de tempo para atender a cada empresafísico de tempo para atender a cada empresa--cliente;cliente;
�� VariabilidadeVariabilidade –– serviços de consultoria variam de acordo serviços de consultoria variam de acordo 
com o momento de seu desenvolvimento e com o momento de seu desenvolvimento e 
operacionalização, do nível de conhecimento e habilidade do operacionalização, do nível de conhecimento e habilidade do 
consultor, bem como das características da empresaconsultor, bem como das características da empresa--cliente e cliente e 
de seus negócios;de seus negócios;
�� PericibilidadePericibilidade –– serviços de consultoria não podem ser serviços de consultoria não podem ser 
armazenados.armazenados.
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Consultoria – Plano de Marketing II
03 Segmentos do Serviço de Consultoria03 Segmentos do Serviço de Consultoria

�� Serviço núcleo ou básicoServiço núcleo ou básico –– corresponde à missão corresponde à missão 
ou à razão de ser do consultor ou da empresa de ou à razão de ser do consultor ou da empresa de 
consultoria;consultoria;
�� Serviços facilitadoresServiços facilitadores –– ajudam na realização do ajudam na realização do 
serviço núcleo ou básico;serviço núcleo ou básico;
�� Serviços de apoioServiços de apoio –– agregam, em maior ou menor agregam, em maior ou menor 
escala, valor e/ou diferenciação ao serviço de escala, valor e/ou diferenciação ao serviço de 
consultoria.consultoria.
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Consultoria – Plano de Marketing III
Características do Serviço Núcleo ou BásicoCaracterísticas do Serviço Núcleo ou Básico

-- à capacitação e habilidade profissional dos consultores à capacitação e habilidade profissional dos consultores 
que estão trabalhando na empresaque estão trabalhando na empresa--cliente;cliente;

-- ao nível de qualidade apresentada pelo consultor e ao nível de qualidade apresentada pelo consultor e 
percebida pela empresapercebida pela empresa--cliente;cliente;

-- ao tempo necessário para a adequada realização dos ao tempo necessário para a adequada realização dos 
serviços de consultoria;serviços de consultoria;

-- ao tempo que a empresaao tempo que a empresa--cliente pode esperar para a cliente pode esperar para a 
realização dos serviços de consultoria e para a realização dos serviços de consultoria e para a 
apresentação dos resultados esperados;apresentação dos resultados esperados;
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Consultoria – Plano de Marketing IV
Características do Serviço Núcleo ou BásicoCaracterísticas do Serviço Núcleo ou Básico

-- aos tipos de equipamentos de suporte que a aos tipos de equipamentos de suporte que a 
consultoria apresenta à empresaconsultoria apresenta à empresa--cliente, considerando cliente, considerando 
sua modernidade, inovação e tecnologia aplicada;sua modernidade, inovação e tecnologia aplicada;

-- ao nome ou rotulagem que a consultoria estabeleceu ao nome ou rotulagem que a consultoria estabeleceu 
para o serviço oferecido, criando uma situação de para o serviço oferecido, criando uma situação de 
diferenciação perante seus concorrentes, ainda que essa diferenciação perante seus concorrentes, ainda que essa 
situação possa ser ilusório.situação possa ser ilusório.
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Consultoria – Plano de Marketing V
Aspectos de Reconhecimento da Qualidade Aspectos de Reconhecimento da Qualidade 

dos Serviços de Consultoriados Serviços de Consultoria
�� Confiança;Confiança;
�� Rapidez de resposta;Rapidez de resposta;
�� Competência;Competência;
�� Acessibilidade;Acessibilidade;
�� Cortesia;Cortesia;
�� Comunicação;Comunicação;
�� Credibilidade;Credibilidade;
�� Segurança;Segurança;
�� Conhecimento do negócio da empresaConhecimento do negócio da empresa--clientecliente
�� TangibilidadeTangibilidade de avaliação dos resultados.de avaliação dos resultados.

Copyright © 2009-2010 Prof. Fabio Ferrer 30

Consultoria – Plano de Marketing VI
Segmentação do Mercado para os Segmentação do Mercado para os 

Serviços de ConsultoriaServiços de Consultoria
�� Segmentação geográfica Segmentação geográfica –– a mais simples de ser a mais simples de ser 
definida e a mais fácil de ser aplicada. Muitos consultores definida e a mais fácil de ser aplicada. Muitos consultores 
especializamespecializam--se em determinada região, por exemplo, se em determinada região, por exemplo, 
Mercosul;Mercosul;
�� Segmentação por ramo de atividade Segmentação por ramo de atividade –– ou setor de ou setor de 
economia são bastante utilizados e de fácil identificação e economia são bastante utilizados e de fácil identificação e 
aplicação pelos consultores;aplicação pelos consultores;
�� Segmentação por tipo de problema Segmentação por tipo de problema –– analisando o analisando o 
problema da empresaproblema da empresa--cliente, permite o desenvolvimento cliente, permite o desenvolvimento 
de um programa de ação aplicável.de um programa de ação aplicável.


