
Resumo 
O E-consulting. 
Em poucos anos a Internet transformou-a forma como a humanidade se relaciona e os 
negócios se processam. 
Este trabalho pretende chegar ao conceito e-consulting, transportando o leitor pelos 
caminhos que conduziram à actual sociedade da informação, mostrando-lhe os novos 
modelos de trabalho que, embora ainda hoje pareçam não ter uma completa aderência 
por parte do tecido empresarial e uma adequada legislação e postura comportamental a 
suportá-los, estou certa que serão os modelos de trabalho e de negócio do futuro. 
Amanhã, parecer-nos-ão tão naturais que o valor que hoje é dado ao e- (e-consulting, e-
business, e-Iearning, e- ...) encontrar-se-á esbatido. 
O e-consulting é o modelo de trabalho associado ao exercício da actividade de 
consultoria dentro da sociedade da informação e do conhecimento. Uma sociedade 
caracterizada pela necessidade de partilha e gestão da informação visando a criação de 
conhecimento. Não vamos com este trabalho dizer que o e-consulting é a vertente de 
consultoria associada à prestação de serviços no âmbito de estratégias Internet, de 
estratégias de e-commerce, de estratégias de e-business. Isso seria limitativo. Vamos 
chegar a um conceito de e-consulting, que se associa mais a uma postura da consultora 
no tocante à sua forma interna de estar e prestar serviços, com os correspondentes 
reflexos externos. Uma consultora capaz de utilizar as funcionalidades Internet, de 
construir redes de valor acrescentado com diferentes parceiros e de abrir essas redes 
aos seus clientes, permitindo que estes possam usufruir desse valor. 
Mas, este não é um trabalho sobre o e-consulting, é um trabalho a ele precursor que, 
procura promover, como um dos seus contributos, uma 'visita orientada' por um caminho 
já percorrido e que pode efectivamente conduzir ao e-consulting (modelo que amanhã 
possivelmente iremos ver a ser praticado por todas as consultoras e sem a ênfase que 
hoje é colocada no e-). Talvez por isso, o leitor vá sentir que estão a ser abordados temas 
como a sociedade da informação e os novos modelos de trabalho desde um estádio 
bastante inicial. Mas, levá-Io a trilhar esse caminho, contribuindo com a identificação de 
fontes de informação e sub-temas que poderão, utilizando a rede, ser livremente 
explorados, era um dos objectivos. 
Findo o trabalho, poderemos dizer que identificámos consultoras em Portugal a actuarem 
segundo este conceito de e-consulting? Seguramente eu diria que não. Há ainda um 
longo caminho a percorrer. Não porque a tecnologia não o permita. Sim, porque implica 
profundas alterações culturais e comportamentais. 
 
Abstract 
O E-consulting. 
In a few years the Internet transformed the way humanity relates itself as well as the 
course of action of business. 
The aim of this work is to achieve the e-consulting concept, by carrying the reader through 
the ways that led to the present information society, showing him/her the new patterns of 
work which, though still nowadays don't seem to have a complete adhesion by the 
business community and the suitable legislation and behavioural attitude to support them, 
I'm sure that they will be the working and business patterns of the future. Tomorrow, they 



will seem so natural that the present value given to e- (e-consulting, e-business, e -
learning, e- ) will be shaded off. 
The e-consulting is the pattern of work associated to the practise of the consultancy 
activity within the information and knowledge society. A society characterized by the need 
of sharing and managing the information with the purpose of creating the knowledge. It's 
not our purpose with this work to say that the e-consulting is the side of the consultancy 
associated with the services rendered within the range of the Internet strategies, e-
commerce strategies, e-business strategies. That would be restrictive. We'll reach an e-
consulting concept that is more associated to the consultant's attitude concerning the 
internal way of being and service rendering with the corresponding external reflexes. A 
consultant who is able to use the Internet usefulness to create value added networks 
(VAN's) with different partners and open those VAN's to customers allowing them to profit 
from that value. 
Yet, this is not a work about e-consulting, it's a precursory work which aims to promote, as 
one of its contributions, a "guided tour" through an already explored way and that can 
effectively lead to e-consulting ( a pattern that maybe tomorrow we'll see it being practised 
by ali the consultants and without the present emphasis placed in e-) 
For that reason, the reader may feel that topics such as the information society and the 
new patterns of work are being approached from a very initial stage. But, taking him/her to 
follow that way, contributing with the identification of information sources and sub-topics 
which, by using the net, can be freely explored, was one of the targets. 
At the end of the work, can we say that we identified any consultants acting according to 
this concept of e-consulting in Portugal? Surely, I'd say no. There's still a long way to go. 
Not because technology doesn't allow it. Yes, because it implies deep cultural and 
behavioural changes. 


