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 2. O chapéu cliente:

O ditado do comerciante “O cliente sempre 
tem razão” também se aplica no caso de 
consultoria. O cliente merece receber um 
bom produto e serviço e ficar satisfeito com 
o trabalho realizado. Lembre-se que o cliente 
pode ser externo ou interno.

“O cliente está 

exigindo demais, muito além do 

escopo contratado, e além disso, 

estou questionando se o caminho 

sugerido é aderente às melhores 

práticas de gerenciamento.”

 3. O chapéu consultoria:

Os interesses profissionais e comerciais 
da empresa empregadora ou contratante 
também merecem atenção por parte do 
consultor. Afinal, a continuidade dos trabalhos, 
e a possibilidade de novas oportunidades 
dependem dele também. O consultor bem 
sucedido reconhece a necessidade de conciliar 
estes interesses e usar o chapéu certo no 
momento certo. Esta consciência faz com que 
haja um bom fluir dos trabalhos do consultor. O 
equilíbrio de foco do consultor é chave para se 
ter êxito na profissão.
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“O cliente está exigindo demais, muito além 
do escopo contratado, e além disso, estou 
questionando se o caminho sugerido é aderente 
às melhores práticas de gerenciamento.”

O dilema do consultor se resume no desabafo 
acima. Ele lida com desafios ambíguos e muitas 
vezes conflitantes. Nem sempre fica claro 
o caminho a seguir diante de determinada 
situação, já que os fatores influenciadores 
podem ser múltiplos. Por exemplo, o cliente 
tem seus próprios interesses e prioridades. 
Por outro lado, existe uma relação contratual 
entre o cliente e a empresa prestadora da 
consultoria que define um escopo de serviços. 
E ainda, há a questão da escolha de quais 
melhores práticas da profissão a serem 
aplicadas. Como conciliar estes fatores? 
Fatores estes que podem até se chocar.

De fato, o consultor precisa lidar bem com 
todos estes desafios, e lidar com eles quase 
que simultaneamente. É como ele estivesse 
que exercer uma espécie de malabarismo, 
usando três chapéus ao mesmo tempo.

Eis os chapéus:

 1. O chapéu profissional:

Este chapéu representa o zelo pela prática 
correta dos princípios profissionais que se 
aplicam à situação.
No caso de gerenciamento de projetos, isto 
significa buscar as metas programadas dentro 
de parâmetros de prazo, custo, qualidade e 
desempenho.
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MALABARISMO E OS TRÊS CHAPÉUS 
DO CONSULTOR COMPETENTE

Paul Campbell Dinsmore



A possibilidade do consultor atingir o equilíbrio 
desejado depende de diversos fatores.

O simples ato malabarístico no uso dos três 
chapéus não será suficiente. Bem como o 
malabarista circense precisa ter habilidades 
para performar com sucesso, o consultor de êxito 
reúne diversas habilidades e características.

Eis algumas:

 � Ética. O bom consultor zela pelo seu nome, 
e sabe que sua imagem está ligada à sua 
ética pessoal e profissional.

 � Relacionamento e Networking. O consultor 
de sucesso conhece gente, muita gente, e se 
relaciona com diversos círculos.

 � Comunicação e Negociação. Saber falar, 
ouvir, se impor, influenciar, ceder: tudo isto 
faz parte das habilidades necessárias.
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 � Administração de ego. O consultor com 
classe, evita “andar de salto alto”, é sutil 
nas suas colocações, e ao mesmo tempo 
é sensível aos egos delicados das outras 
pessoas.

 � Determinação. “Não desistir nunca” 
também faz parte do DNA do consultor de 
êxito.

 � Astral. Bom humor, sorriso, postura do sim, 
energia positiva também agregam enorme 
valor ao consultor.

Naturalmente, existe também a premissa básica 
da competência técnica, sem aqual o consultor 
não  tem chance de progredir na profissão. 
Munido das características e das habilidades 
listadas, no entanto, o consultor tem grande 
probabilidade de progredir, prosperar e brilhar 
nesta profissão que é de fato desafiante mas 
ao mesmo tempo traz enormes satisfações 
pessoais, e também profissionais.
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