CONSULTORIA EMPRESARIAL: UMA OPÇÃO DE
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O crescimento do trabalho de consultoria no Brasil e a evolução do perfil
profissional do Secretário Executivo (SE) estão sendo estudados pela literatura
acadêmica recente, verificando a oportunidade deste profissional atuar como
consultor. Essa pesquisa busca verificar se o SE considera a consultoria
empresarial uma opção de carreira. Os objetivos específicos são: a) levantar a
percepção dos professores, estudantes e egressos do curso de Secretariado
Executivo da UFC acerca da consultoria como opção de carreira em Secretariado;
b) identificar se há o interesse dos estudantes e egressos deste curso em seguir
carreira na área de consultoria empresarial; c) analisar a formação necessária para
um profissional de consultoria e comparar com a formação dada ao estudante de
graduação em Secretariado Executivo. Para isso, discute-se o mercado de
consultoria no Brasil e no mundo, o perfil do consultor e do SE e suas
competências, a partir dos estudos de autores como Crocco e Guttmann (2010),
Schein (2008), Durante (2012), Martins et al. (2015), Paes et al., (2015), entre
outros. Este trabalho é uma pesquisa de campo, qualitativa e descritiva, com
dados coletados através de questionário aplicado aos professores, estudantes e
egressos do curso de Secretariado Executivo da UFC. Foi utilizada a análise de
conteúdo para a interpretação dos dados. Constatou-se que a maioria dos sujeitos
considera que o SE está apto a seguir carreira em consultoria, graças a sua
formação multidisciplinar. Entretanto, somente a graduação não é suficiente para
atuar em consultoria. Além disso, verificou-se que o interesse dos estudantes e
egressos nessa carreira ainda é mínimo, podendo-se inferir que esse achado
decorre do reduzido estímulo oferecido e o contato incipiente com consultoria
durante a graduação. Conclui-se que do ponto de vista de formação básica, a
consultoria é uma área promissora para o SE, porém uma formação complementar
é indispensável para atuar como consultor.
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