
CONSULTORIA EMPRESARIAL:  

 

Com o crescimento do capitalismo e a consequente expansão das empresas, com novas 

exigências estatais, legais e comerciais, muitas empresas acabaram por perder a relação 

pessoal com seus respectivos proprietários, estabelecendo mecanismos equivocados que 

na maioria das vezes são desconhecidos dos seus proprietários.  

Por falta de conhecimento e contração de profissionais equivocados, as empresas por 

vezes criam atitudes inadequadas no trato interno, atitudes estas que se tornam 

arraigadas ao longo dos anos, provocando o atraso no crescimento da empresa e por 

vezes até mesmo o seu não crescimento.  

Em vista desta realidade, a consultoria vem com o objetivo de estudar e visualizar os 

processos pertinentes as atividades da empresa, com o fim maior de relatar as 

acontecimentos equivocados, emitindo parecer para uma melhor organização, 

planejamento e execução dos procedimentos.  

Tal aconselhamento tem o fim maior de permitir que a empresa, por primeiro, visualize 

o que está realizando de forma incorreta e, por segundo, que possa corrigir essas 

atitudes arraigadas, com o fim decrescer empresarialmente, financeiramente e prevenir 

futuros passivos legais, tanto relativos a tributação, como trabalhista, previdenciário e 

cível.  

O serviço de consultoria no setor trabalhista-previdenciário (com enfoque em recursos 

humanos e passivo trabalhista) é um trabalho de medição e prevenção que envolver 

ações que visam solucionar problemas ou preveni-los, com o intuito maior de evitar 

demandas judiciais, infrações administrativas e até mesmo divergências 

comportamentais arraigadas na empresa.  

A consultoria deve ser proporcionada a empresa que pretende realizar uma auto-análise, 

com o fim de se conhecer melhor, entender em quais aspectos possui falhas e como 

pode evitar tais comportamentos e prevenir adquirir outros prejudiciais ao crescimento 

da empresa. 

 

Os profissionais que oferecem consultoria possuem o enfoque de analisar pericialmente 

as operações trabalhistas realizadas, os direitos e deveres dos empregados e 

empregadores, emitindo parecer sobre o que ocorre na empresa em relação a 

irregularidades, aconselhando e sugerindo melhores ações, a fim de promover o 

crescimento da empresa e prevenir futuras ações. Os consultores devem se especializar 

juridicamente e contabilmente nos direitos e operações trabalhistas e previdenciárias, 

para melhor aconselhamento e direção, sem interferir de forma drástica na politica 

apresentada e intencionada pela empresa contratante. Segundo textos estudados, o 

consultor deve ser simpático ao cliente e também no trabalho dentro da empresa, eis que 



está mediando melhores condições para empregador e empregados, devendo ser sucinto, 

claro e direto em seu relatório.  

A consultoria no setor de recursos humanos se mostra necessária em várias empresas, 

uma vez que o setor que controla as atividades pessoais da empresa deve ser planejado e 

organizado, com o fim de proporcionar rapidez, destreza, aprendendo com ações 

positivas e também com as negativas.  

Tal feedback somente pode ser obtido com um estudo de um profissional de fora da 

empresa, através do estudo do que ocorre no RH da empresa, diagnosticando problemas 

e exaltando formas de solução de problemas e maneiras de otimizar serviços, para o fim 

especifico de melhoramento financeiro, organizacional e pessoal da empresa. As linhas 

de ação principais dentro do setor de RH podem ser da seguinte forma: *diagnósticos 

dos fatores prejudiciais e dimensionamento dos mesmos; * diagnósticos de fatores 

positivos que podem ser adotados para otimizar o trabalho e o crescimento da empresa; 

* prognóstico de aconselhamento e soluções para os fatores prejudiciais identificados; * 

prognóstico de aconselhamento para acompanhamento de tendências benéficas a 

empresa.  

O que deve ser levantado pelos consultores:  

QUANTIDADE: número de empregados, horários da empresa, horários realizados 

pelos empregados, porcentagem de rotatividade na empresa – demissões e admissões, 

qual o índice de afastamentos por doenças do trabalho, doenças comuns e acidentes de 

trabalho.  

QUALIDADE: funções estabelecidas pela empresa, salários relacionados a estas 

funções, método de seleção de empregados, se existe algum tipo de treinamento e 

valorização de conhecimento para os empregados;  

TEMPO: tempo de trabalho realizado pelos empregados, controle de horários 

realizados, tempo de permanecia média do empregado na empresa;  

CUSTO: custos com salários, horas extras, pagamentos em geral referentes ao 

empregado, levando em conta os adicionais;  

RECLAMAÇÕES: número de passivo trabalhista da empresa, levantamento de valores 

e tipos de pedidos realizados nos processos.  

Os documentos envolvidos são:  

• Registro dos empregados; • Salários pagos/ recibos de féria, 13º, etc; • Nível de 

salários – existência de quadro de carreira; • Incentivos e bonificações; • Verificação de 

existência de acordo ou dissídio coletivo; • Documentação referente a horas trabalhadas 

pelos empregados; • Contratos de trabalho e de experiência; • Relação de empregados 

encaminhados ao inss; • Relação de empregados encaminhados ao inss em razão de 

acidente de trabalho; • Penalidades aplicadas pela empresa – registro das penalidades; • 



Treinamento e forma de treinamento realizada nos funcionários; • Contratos de estágio; 

• Pagamentos para previdência social empregado/empregador; • Verificação do passivo 

trabalhista – número de processos; • Contabilidade e balanço da empresa;  

O objetivo buscado e a comunhão de esforços para agregar os elementos EMPRESA X 

EMPREGADO X CLIENTE X PRODUTO E/OU SERVIÇO OFERCIDO, uma vez 

que uma empresa bem sucedida é aquela que trabalha em prol de fornecer um produto 

ou serviço adequado ao seu cliente, procurando sempre se adequar ao mercado, 

fornecendo uma união de produto/serviço de qualidade com preço razoável. Entretanto, 

uma empresa não se mantem apenas pela qualidade de seus produtos/serviços, eis que a 

prestação de serviço realizada por seus empregados é essencial para o sucesso do 

negócio.  

Funcionários acolhidos pela empresa e felizes com seus empregos “vestem a camisa da 

empresa”, procurando fortificar a relação prestação de serviço/produto x cliente. Tal 

dinâmica é essencial para o tempo de vida útil da empresa no mercado, perante a grande 

concorrência apresentada atualmente.  

Diante disto, a controladoria é um serviço de otimização da empresa, ou seja, a empresa 

irá se qualificar, deixando de lado atitudes equivocadas e arraigadas, onde há evidente 

gasto de dinheiro desnecessário, mudando formas de pensar e aplicando novo 

engajamento empresa x funcionários, o que torno todos mais fortes e engajados perante 

o mercado.  

O gasto de dinheiro desnecessário é devidamente enxugado, sendo aplicado valores 

naquilo que realmente fará a empresa crescer no mercado. Nesses aspectos, a 

controladoria exerce efeito benéfico e de grande utilidade para a saúde financeira, 

organizacional e competitiva da empresa no mercado globalizado. 


