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Auxilia executivos e profissionais de empresas a identificar soluções e implantar
melhorias alinhadas às necessidades de cada negócio.

Apresentação / Apresentação

1. Apresentação

Segundo informações do documento referência de consultoria do Sebrae, a consultoria
pode ser caracterizada como um serviço de aconselhamento, num processo em que o
consultor ajuda o cliente a potencializar sua capacidade para atingir os objetivos da
organização.

Kubr (1986), desde o prefacio de seu livro “Consultoria – Um Guia para a Profissão”,
destaca que a consultoria de organização é um serviço que busca auxiliar na análise e
solução de problemas de ordem prática e difundir técnicas de gestão bem-sucedidas,
nos diversos setores da economia.

Para Block (2004), “toda vez que você aconselha alguém que está diante de uma
escolha, você está dando consultoria.” Ele destaca a capacidade de privilegiar
sentimentos mais que conteúdos, o que gera uma relação de confiança, fazendo com o
que o cliente assuma em partes iguais a responsabilidade pelo resultado do trabalho.

Oliveira (2011) conceitua consultoria como “processo interativo de um agente de
mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar os
executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não tendo,
entretanto, o controle direto da situação. ”
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Bretas, no livro “Na Cova dos Leões (2002) ”, descreve a consultoria como “uma
relação de via dupla. Todos são igualmente responsáveis pelo sucesso do trabalho. O
cliente tem de investir tempo e recursos para viabilizar o trabalho do consultor, mas
este tem de saber identificar e justificar quando, onde e em que quantidade eles serão
necessários. ”

Segundo o IBCO-Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, consultoria de
Organização (CO) é a atividade que visa à investigação, identificação, estudo e
solução de problemas, gerais ou parciais, atinentes à estrutura, ao funcionamento e à
administração de empresas e entidades privadas ou estatais.

A Consultoria Empresarial é uma atividade que tem como objetivo básico responder ou
atender às necessidades das empresas ou pessoas físicas quando assim solicitada
por meio de aconselhamento ou sugestões de melhorias, embasado em firme e
estruturado conhecimento. O consultor trabalha com o conhecimento, com a
capacidade de análise a proposição e implantação de soluções para um conjunto de
problemas apresentados pelos seus clientes.

Sendo uma prestação de serviço, devemos lembrar que o mesmo é um ato ou
desempenho essencialmente intangível, que vai ser oferecido para satisfazer um
desejo ou necessidade sem a posse de um bem físico, sendo um desafio mensurar
seu valor antes de se comprar. Por isso, devemos fazer com que o consumidor
perceba os seus serviços como algo que irá contribuir de forma real para a solução de
seus problemas, oferecendo-lhe qualidade e objetividade no serviço prestado.
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O Escritório de consultoria atua como um processo interativo de agente de mudanças
externo à empresa, assumindo a responsabilidade de auxiliar e suportar os executivos
e profissionais da organização nas tomadas de decisões, não sendo responsável,
entretanto, pelo controle direto da situação.

Um escritório de consultoria deverá ser concebido com visão profissional, desde o seu
projeto embrionário, o que irá requerer uma avaliação objetiva sobre a forma de
atuação, bem como as expectativas comerciais que esse tipo de empreendimento
requer.

Sendo assim é fundamental que o empreendedor faça a modelagem do seu negócio, e
em caso de interesse na implementação, posteriormente elabore um plano de negócio
para análise de viabilidade. E para elaboração deste plano consulte o Sebrae mais
próximo.

2. Mercado
Segundo informação do documento referência de consultoria do Sebrae, a consultoria
está presente desde o início dos tempos, já que as sociedades humanas sempre
identificaram membros que prestavam aconselhamento nos lugares onde viviam e as
pessoas ajudavam-se mutuamente.

Porém, foi a partir da revolução industrial, com as incertezas do ambiente, que as
empresas passaram a buscar auxílio, visando a aprimorar seus processos. Foi aí que o
consultor passou a ter um novo papel neste contexto.
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No Brasil, a grande abertura desse mercado ocorreu no início dos anos 90, fato que
culminou com a ascensão da profissão de consultor terceirizado, tornando-se então
uma boa opção para aqueles profissionais com amplos conhecimentos em
determinada área, de forma a possibilitar tanto a prestação de serviço de consultoria
quanto o de qualificar sua equipe interna com outras experiências profissionais.
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A consultoria ampliou sua atuação a partir dos anos 1960, mas foi só por volta de
1980, com o aumento e crescimento das empresas e de seus parques industriais, é
que ela, realmente, tornou-se necessária como ferramenta para enfrentar a
globalização e um novo cenário brasileiro e internacional, muito mais competitivo,
exigindo velocidade e inovação.

No mercado atual, dinâmico e altamente competitivo, uma das formas das empresas
se manterem permanentemente atualizadas é a busca de melhores práticas e a
adequação destas para sua realidade empresarial, promovendo mudanças e gerando
inovação, seja em gestão, processos, produtos ou no próprio negócio.

Nessa ambiência de ebulição e de competitividade da economia é que a consultoria
empresarial recebe uma longa faixa de atenção, prestando serviços diversos com
grande abrangência em todos os setores econômicos - indústria, comércio e serviços,
tanto nas empresas públicas quanto nos estabelecimentos privados. A maioria das
empresas bem-sucedida está constantemente em mudanças, oferecendo
oportunidades e enfrentando ameaças. Identificar e conhecer quem são seus futuros
clientes, quais são seus projetos em andamento, orçamento de investimento, áreas de
interesse, suas carências e necessidades, assim como, o tempo em que estas
demandas se materializarão é essencial para o sucesso de seu negócio.

Situação geral do mercado de consultoria:

De acordo com pesquisa da IBCO, indicação está entre os critérios mais importantes
para a seleção de consultoria. Em seguida, a competência técnica e o preço são
apontados como os critérios adotados.

A área de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC está se consolidando como
grande demandante por serviços de consultoria, principalmente no que tange a
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A área de atuação das consultorias, de acordo com levantamento do IBCO está focada
na Gestão de Negócios / Desenvolvimento Organizacional, seguida por Recursos
Humanos, Tecnologia da informação, Finanças e Marketing.
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transformação digital que as organizações estão sendo desafiadas a implantar em
suas equipes, estruturas e processos. Além disso com a globalização é facilmente
prestar um serviço de consultoria em outro país a partir do Brasil, isso também graças
ao fenômeno da TIC. Diante disso, a participação de empresas estrangeiras no
mercado brasileiro de consultoria organizacional já é uma realidade, seja presencial ou
à distância.

Os principais setores atendidos e mais relevantes em faturamento das consultorias foi
o de serviços, tendo em segundo lugar a Tecnologia, Telecomunicações e Tecnologia
da Informação, seguidos da química, petroquímica e plásticos. Alimentos e bebidas
também são bem representativos, assim como as entidades empresariais. O comércio
também representa uma fatia significativa do montante. Os setores de papel e celulose
e esporte são os que apresentam menor percentual atendimento.

Sua empresa precisa identificar os segmentos de mercado específicos que o consultor
tenha condições de atender com qualidade. Uma visão clara do capital intelectual de
sua empresa e uma análise do próprio mercado em que você vai atuar é essencial
para sucesso no mercado de consultoria.

O mercado de prestação de serviços de consultoria é bastante desafiador, pois é
preciso mais que conhecimento técnico, as empresas estão muito mais críticas e
seletivas quanto a qualidade de trabalho que vão contratar.

Existem alguns fatores responsáveis pelo aumento da demanda de Consultoria que
são:

a) Busca de novos conhecimentos e de inovações pelas organizações para enfrentar a
globalização da economia.

b) Necessidade de criar e consolidar vantagem competitiva.
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d) Proporcionar metodologias, técnicas, informações e processos que suportem os
executivos das empresas tomarem suas decisões com qualidade.
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c) Necessidade de implantar um processo de aprendizagem organizacional,
progressivo da realidade interna e externa da empresa, visando um processo de
melhoria contínua e sustentada.

Uma mudança fundamental de rumos está ocorrendo na atividade de consultoria e na
maneira como consultores e empresas competem entre si. Existem ramificações na
maneira como elas se organizam, na maneira como elas selecionam e fornecem seus
serviços às empresas suas clientes, nos mercados que elas focam, na tecnologia que
elas adotam e no perfil e habilidades dos profissionais que empregam ou que utilizam
em parcerias e subcontratações. Mas mudança é uma tônica em qualquer destas
hipóteses.

Nível de serviço, qualidade e flexibilidade estão ganhando de controle de custos,
tamanho e consistência. Mais rápido é melhor. Sistemas integrados de informação,
redes e sistemas flexíveis de produção e logística estão em alta.

Economia de escala vem sendo, na atualidade, substituída por economia
compartilhada ou colaborativa. Tecnologia da informação é o combustível para
flexibilidade e velocidade. A organização que conseguir assimilar as novas tecnologias
mais rapidamente, realocar seus recursos em menor espaço de tempo e reestruturarse mais agilmente, com quedas mínimas no desempenho terá toda a vantagem
competitiva sobre seus concorrentes.

O mundo digital está criando novas regras do jogo. Para não submergir nos novos
ambientes de negócios, serviços de consultoria precisam estar sincronizados com este
novo ecossistema. O novo consultor de sucesso deverá ser movido pelas
possibilidades ("possibility-driven"), equipado com tecnologias integradoras que
ajudem seus clientes a planejar, redesenhar, construir e operar novas organizações
em sincronia com novos contextos empresariais, novas capacidades operacionais e
direções estratégicas inovadoras.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

6

3. Localização
A evolução dos modelos de gestão e dos meios de comunicação levou as
organizações a formatos virtuais, em que nem sempre a existência física do “escritório”
da empresa é algo essencial. No ramo de consultoria a localização do
empreendimento deve estar associada à ideia de que seus clientes irão demandar,
prioritariamente, de sua empresa, um espaço para realizar reuniões e negócios do que
para a produção material.
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Por fim o desafio da consultoria nesse novo contexto organizacional é a capacidade de
sistematizar o trabalho dos atuais "gurus" e visionários da mudança, traduzindo boas
ideias em ferramentas poderosas, alavancadas e lucrativas. Em especial no processo
de transformação digital das organizações.

Dessa forma o local preferencialmente deve estar localizado próximo de centros
financeiros, comerciais ou estar perto de seus principais clientes, além de possuir
facilidade de acesso para clientes e empregados. Outras características importantes
devem ser consideradas em relação à funcionalidade do imóvel escolhido:

a) Boa estrutura de rede elétrica.

b) Facilidade de conectividade a rede de internet.
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Outra possibilidade é utilizar escritórios virtuais e/ou estruturas de coworking que estão
disponíveis em várias cidades do país, com toda a estrutura física de uma instalação
empresarial convencional, com móveis e equipamentos modernos e vários outros
serviços com valores acessíveis para o início do seu negócio.

4. Exigências Legais e Específicas
O empreendedor de um escritório de consultoria deverá cumprir algumas exigências
iniciais, e somente poderá se estabelecer depois de cumpridas, quais sejam:

Registro da empresa nos seguintes órgãos:
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c) Decoração aprazível.

• Junta Comercial.

• Secretaria da Receita Federal (CNPJ).

• Secretaria Estadual de Fazenda.
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• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher
por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição
Sindical Patronal).

• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”.

• Corpo de Bombeiros Militar.

• Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar a sua empresa para fazer a
consulta de local e emissão das certidões locais.

Antes de iniciar suas atividades comerciais o empreendedor deverá verificar a
necessidade obtenção do alvará de funcionamento e de licença sanitária.

5. Estrutura
O tamanho da estrutura física varia segundo o interesse e expectativa do
empreendedor. No entanto alguns espaços devem ser preparados, conforme segue:
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• Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento.

1. Recepção: espaço destinado à instalação de todo o aparato de recepção, tanto em
termos de atendimento, quanto de espera, devendo ser um espaço muito bem
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2. Sala de trabalho: área em que serão dispostos os computadores e mesas para o
desenvolvimento dos serviços relacionados à consultoria propriamente dita, devendo
ser montado ilhas de trabalho, facilitando assim o desenvolvimento da atividade
principal da empresa.

3. Sala de reunião: espaço destinado à realização de reunião com os clientes, visando
direcionar os trabalhos de consultoria a ser proposta junto ao cliente. Esse mesmo
espaço deverá ser utilizado para as reuniões de alinhamento dos trabalhos com a
equipe interna.

Para instalação dos espaços acima, estima-se a área mínima será de 80m². Ressaltase que o empresário deverá dotar os espaços com layout interativo e agradável.
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decorado, com sofás e cadeiras especiais, tudo em prol da satisfação do cliente.

Outra possibilidade é utilizar escritórios virtuais e/ou estruturas de coworking que estão
disponíveis em várias cidades do país, com toda a estrutura física de uma instalação
empresarial convencional, com móveis e equipamentos modernos e vários outros
serviços com valores acessíveis para o início do seu negócio.
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O número de empregados irá variar de acordo com o número de clientes atendidos e
projetos em andamento.

Sendo assim, caso seja opção do empreendedor, os serviços da empresa poderão ser
executados exclusivamente pelos sócios da empresa, da mesma forma que poderá ter
funcionários free lancer. Com isto a composição do quadro funcional será
extremamente variável.

No geral as os escritórios de consultoria contam com profissionais que atuam
individualmente ou equipes de consultores que são classificados conforme o nível de
experiência e responsabilidade em Junior, Pleno e Sênior. Quanto à composição da
equipe técnica, ela será formada em razão dos serviços oferecidos pelo escritório entre
especialistas ou generalistas nas áreas de atuação.

Todas as pessoas que trabalham no seu escritório de consultoria deverão ter
conhecimento nas áreas de atuação de sua empresa e habilidades tais como
capacidade de análise, negociação, saber ouvir os clientes e identificar suas
necessidades, transmitindo corretamente a orientação, além de características
pessoais tais como equilíbrio emocional, bom senso, iniciativa e senso de urgência.
Essas características podem e devem ser adquiridas e desenvolvidas através de
treinamentos, por isso, a educação continuada deve ser uma prática constante entre
seus empregados.
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6. Pessoal
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Por fim recomendamos conhecer a nova Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que
traz mudanças que vão alterar o mundo do trabalho e a relação empregadoempregador.

7. Equipamentos
Os equipamentos sugeridos para a montagem de um escritório de consultoria,
considerando uma empresa de porte médio, são os seguintes:

a) Estações de trabalho.
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Por fim, com objetivo de prospectar profissionais e novos conhecimentos, sugerimos a
parceria com empresas juniores de faculdades, que poderão contribuir tecnicamente
na processo de prestação de serviços.

b) Mesa de reunião.

c) Cadeiras.
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e) Impressoras.

f) Micromputador desktop.

g) Notebook.
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d) Estante.

i) Internet.

j) Telefone fixo.
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l) Arquivos.

Cabe destacar que a parte tecnológica é um item importante para qualquer segmento e
não é diferente para um escritório de consultoria.

Assim, havendo possibilidade, o empreendedor deverá dotar sua empresa de todo o
processo tecnológico disponível, principalmente no que se refere ao controle cadastral
da clientela, organização de cada consultoria que esteja planejando e também
executando, dentre outros.

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria

k) Telefone móvel.

8. Matéria Prima/Mercadoria
A matéria-prima de um escritório de consultoria é o nível de conhecimento sobre os
serviços que se propõe a realizar, devendo ser estruturada as necessidades e
demandas segundo o escopo do projeto inicial.
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Uma empresa de consultoria deve possuir espaço para guarde de documentos, bem
organizados, em meios físicos e eletrônicos e que possam ser acessados por pessoas
autorizadas sempre que houver necessidade do trabalho ou de fiscalização.

9. Organização do Processo Produtivo
O processo produtivo de um escritório de consultoria pode ser resumido conforme
descrito abaixo:

- Prospecção: Identificação de clientes potenciais e pessoas de contato nas
organizações alvo, tais como: presidentes, diretores, gerentes e líderes de projetos.
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Assim o capital intelectual será o ponto forte desse ramo de atividade, em especial de
seu idealizador e também de seu quadro de colaboradores fixo e variável, pois será o
resultado que contará como positivo ou negativo.

- Contato inicial: o contato inicial com o cliente é mantido, normalmente, por telefone,
momento no qual é agendada visita de apresentação dos serviços executados pelo
escritório de consultoria. Atualmente redes sociais como, whatsApp também tem sito
utilizados para esse primeiro contato. Esta aproximação geralmente é fruto de
indicação de pessoas conhecidas ou de clientes tradicionais da consultoria.
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• Elaboração da Proposta de Serviço, Orçamento ou Contrato: Depois da visita inicial e
definido o escopo dos serviços esperados pelo cliente, bem como colher às
informações indispensáveis à realização dos trabalhos. Com base nas informações
levantadas o consultor elabora proposta de serviço, ou contrato, onde constam os
objetivos, metodologia, carga horária de trabalho, bem como data de início e
encerramento dos trabalhos, valor e condições de pagamento, dentre outros pontos
julgados importantes pelas partes.

• Aprovação do Contrato: a proposta de serviço, ou contrato, será apresentada ao
cliente para obter a aprovação.

• Investigação e Análise dos Fatos: após aprovado e assinado o contrato de prestação
de serviço, iniciam-se os trabalhos que se desenvolverão dentro da metodologia
aprovada, que poderá variar, por empresa, ou pelo consultor interveniente no
processo. Em termos gerais os trabalhos iniciam-se com uma investigação e busca de
solução dos problemas que afetam a empresa. Seguida a fase de investigação, o
consultor fará sua análise dos fatos observados, elaborando relatórios que deverão
conter as devidas recomendações para implementação, com vistas a sanar os
problemas ou pontos vulneráveis verificados.

• Implementação das Recomendações: O relatório será apresentado ao cliente,
ocasião em que ocorrerá a autorização deste para implementação das
recomendações. Se aprovadas, o consultor, naturalmente, definirá o cronograma de
execuções e as acompanhará até a fase final. Neste momento, um relatório final
deverá ser emitido, onde serão relatadas as mudanças ocorridas, os impactos
positivos surgidos e será dado por encerrado o trabalho de consultoria na empresa.
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• Elaboração de Pré-Diagnóstico: Essa etapa consiste em conhecer os interesses e as
necessidades do cliente quando, mediante um pré-diagnóstico, serão definidos os
objetivos a serem alcançados com a efetivação dos serviços do escritório consultora.

• Aceite e Recebimento pelos Serviços Prestados: Após o aceite pelo cliente, o
pagamento dos serviços de consultoria será feito obedecendo às cláusulas contratuais,
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10. Automação
Não há informações disponíveis para este campo.

11. Canais de Distribuição
O uso de computadores portáteis e tablets para apresentação do portfólio da empresa
de consultoria aumenta as chances de sucesso nas vendas dos trabalhos. Portanto,
realizar reuniões de vendas dos trabalhos de seu escritório com potenciais clientes
deve ser tarefa constante a ser realizada.

O profissional deve criar e manter constantemente uma imagem de credibilidade e
competência, de tal forma que o mercado é que o procure e não seja ele que precise
estar se vendendo todo o tempo. Lembre-se: as horas dedicadas às “vendas”
normalmente não são pagas, sendo um custo com o qual o consultor arca, muitas
vezes sem perceber. Caso a venda não aconteça, estas horas foram perdidas. Este
não é o caso de horas dedicadas ao marketing pessoal, cujo resultado tem duração e
efeitos de longo prazo. Se você não aprender a se colocar na vitrine do mercado,
aparecer, enfim, pode ter certeza que o mercado não vai encontrá-lo!

O consultor deve erguer e projetar sua própria imagem, pois você será o produto de
sua empresa. Palestras proferidas em congressos e seminários, cursos, publicação de
artigos em veículos de comunicação, certificações[8][9], entrevistas - cada uma destas
ações representa investimento realizado em seu produto e agregação de valor a sua
imagem.

Quanto melhor for a imagem e quanto mais em evidência ela estiver, melhor será para
o consultor, mais ele será conhecido e procurado e melhor será sua credibilidade (e
facilidade de convencimento!). Ao manter contatos de vendas, que acabam por serem
mais rápidos e eficazes. Portanto, capriche na construção do seu nome! Planeje
cuidadosamente as ações que possam fortalecê-lo cada vez mais. Mas cuidado: não
construa uma imagem difusa, de um consultor que não deixa bem claro em qual a área
atua.
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em termos de prazo e valor em relação à execução dos serviços prestados.

17

Por fim recomendamos participar e portais/sites que aproximam consultores de
empresas interessadas em consultorias, bem como demais portais[12] que tenham
foco de negócios entre empresas. O uso de redes sociais como linkedin, facebook e
sites são fundamentais para divulgar o seu negócio.

12. Investimento
O investimento estimado para montar um escritório de consultoria, de porte médio,
deverá levar em conta os itens básicos que seguem abaixo:

Área operacional / Prestação de serviços:

1 Mesa secretária.
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Construa uma imagem bem focada, transparente. É melhor ser reconhecido como
muito competente em alguns assuntos do que “mais ou menos” em vários. Não seja
um “consultor em RH” ou “Industrial”. Não seja “especialista em Vendas”. Em todas as
ocasiões que tiver, diga claramente, por exemplo, que você é um consultor da área de
RH, especialista em cargos e salários, ou que você é um consultor industrial,
especializado em layouts e produtividade. Ou que sua especialidade é treinamento e
capacitação de equipes de vendas. O mercado não pode ter dúvidas sobre sua área
de atuação.

5 Estações de trabalho.
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1 Sofá recepção.

2 Arquivos para pastas suspensa.

10 Cadeiras.

1 Mesa de reunião.

19
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3 mesas reta.

2 Armário estante.

3 notebooks.

1 Servidor de dados e aplicativos.

1 Modem roteador.

1 rede de dados.

20
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3 Computadores.

1 impressora multifuncional.

Não estão considerados os gastos relativos a aquisição do imóvel escolhido para o
escritório, pois ele poderá ser alugado.

Para uma informação mais detalhada sobre o investimento inicial, sugere-se que o
empreendedor utilize o modelo de plano de negócio[2] disponível no SEBRAE.

13. Capital de Giro
•Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.
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2 impressoras laser.

O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF); e prazos médios concedidos a clientes
(PMCC).
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Se o prazo médio recebido dos fornecedores, mão-de-obra, aluguel, impostos e outros
forem maiores que os prazos médios concedidos ao cliente para pagamento da
consultoria ou treinamento, a necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é
necessária a manutenção de dinheiro disponível para suportar as oscilações de caixa.
Neste caso um aumento de vendas implica também em um aumento de encaixe em
capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser ao menos
parcialmente reservado para complementar esta necessidade do caixa.

Se ocorre o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos concedidos aos clientes para pagamento, a necessidade de capital de
giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar para quanto do dinheiro disponível em
caixa é necessário para honrar compromissos de pagamentos futuros (fornecedores,
impostos). Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a
empresa venha a ter problemas com seus pagamentos futuros.
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Quanto maior o prazo concedido aos clientes, maior será sua necessidade de capital
de giro. Portanto é necessário saber o limite de prazo a ser concedido ao cliente e isto
pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.

Um fluxo em caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com
precisão.
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a) Variação dos diversos custos absorvidos pela empresa.

b) Aumento de despesas financeiras.

c) Baixo volume de clientes em carteira.

d) Pagamento das parcelas de possíveis financiamentos, tanto em relação à aquisição
de equipamentos quanto de mobiliário.

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro

O desafio da gestão do capital de giro deve-se, principalmente, à ocorrência dos
fatores a seguir:

e) Aumento de custos operacionais do escritório de consultoria.
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g) Inadimplência no recebimento de honorários, dependendo da forma que tenha sido
fechado o contrato com as empresas contratantes.

Nesse segmento, normalmente a necessidade de capital de giro é de nível médio e
tenderá a variar na ordem de 35% a 60% do investimento total.

Por fim, recomendamos conhecer os conteúdos do Sebrae na temática de capital de
giro.
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f) Baixo retorno dos clientes em andamento, sendo insuficiente para manutenção da
operação mínima do escritório de consultoria.

14. Custos
São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente no preço dos produtos ou serviços prestados, como:
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O cuidado na administração e redução de todos os custos envolvidos na compra,
prestação e venda de serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor
poderá ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como ponto fundamental
a redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as
despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado
final do negócio.

Os custos para abrir um escritório de consultoria podem ser estimados considerando
os itens e valores referenciais indicados abaixo:

1. Salários, comissões (caso a remuneração de serviço de colaboradores seja feita
com base em desempenho) e encargos: - R$ 8.500,00.
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aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas comerciais, insumos
consumidos no processo de prestação e execução de serviços, depreciação de
maquinário e instalações.

2. Tributos, impostos, contribuições e taxas: R$ 4.500,00; 15% sobre R$ 30.000,00.
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4. Água, luz, telefone e acesso à internet: R$ 600,00.

5. Manutenção de software: R$ 500,00.

6. Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários: R$ 100,00.

7. Recursos para manutenções corretivas e preventivas de maquinários, equipamentos
e instalações: R$ 200,00.
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3. Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$ 1.000,00.

8. Valores para quitar financiamentos de equipamentos e mobiliários: R$ 300,00.
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O empreendedor deve primar pelo controle de todos os gastos envolvidos no
desenvolvimento do negócio, de forma criteriosa, mantendo em níveis préestabelecidos no Plano de Negócio, as despesas e os custos, buscando alternativa
para minimizar esses dois elementos, mas sem comprometer a desempenho
comercial.

Valores para serviços de Consultoria segundo pesquisa IBCO -Instituto Brasileiro de
Consultores de Organização[14]:

O valor médio para o dia de um Consultor Sênior para a sua área regional é de R$
1.639,00, enquanto que o valor médio para o dia de um consultor pleno é de R$
1.154,00, e de R$ 726,00 para um consultor júnior. Para cada região e cada tipo de
contrato pode haver variações significativas.
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9. Propaganda e publicidade da empresa: R$ 500,00.

Valores para Treinamento / Condução de Grupos segundo pesquisa IBCO:

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

27

Por fim, recomendamos conhecer os conteúdos do Sebrae na temática de custos.

15. Diversificação/Agregação de Valor
O empreendedor deverá ter em mente que seu negócio terá muito maior possibilidade
de ser sucesso se for criativo e prestar serviços com diferenciação e qualidade dos
demais prestadores que já estão no mercado.

Como forma de agregar valor a seu serviço seguem alguns pontos chaves neste
processo, que são:

• Pontualidade em seus compromissos.
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O valor médio para o dia de um Consultor Sênior fora de sua área regional é de R$
2.086,00 sendo que o valor médio verificado para o dia de um consultor pleno é de R$
1.614,00, e o dia de um consultor júnior é de R$ 863,00. Para cada região e cada tipo
de contrato pode haver variações significativas.

• Responsabilidade e seriedade no desenvolvimento de suas atividades.

• Cumprimento de prazos pré-estabelecidos.
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• Estar sempre bem-disposto e ser uma pessoa agradável no tratamento com seu
cliente e respectivos funcionários dos clientes, devendo ser desta mesma forma com
seus colaboradores.

• Sempre se apresentar com vestimentas adequadas para cada ocasião, evitando a
todo custo o “estilo despojado”. Isto porque o mercado é reativo a esse tipo de
situação, portanto, nunca se apresente a uma reunião sem o devido traje que a
ocasião requer. Lembre-se de que você é o produto de sua empresa, logo as
vestimentas são a sua embalagem.

• Se seu meio de transporte for moto, nunca leve seu capacete para a sala de reunião
e acima de tudo tenha o cuidado de ter consigo um pente para ajustar seu cabelo
antes de atender um cliente.

• Ter amplos conhecimentos societários, visando avaliar possíveis situações de falhas
decididas anteriormente, pelo cliente.

• Deter conhecimentos em planejamento tributário, financeiro e orçamentário, visando
ter condições de apresentar diferentes opções para seu cliente, nas opções tributárias
especialmente.
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• Apresentar juntamente com seus relatórios de consultoria, complementação de
sugestões para otimização de custos de seus clientes sem que estes lhe solicitem tal
questão.

Além destes pontos o empreendedor deverá identificar outros, principalmente
respeitando as regionalidades e também o que espera seus clientes, criando assim
uma sinergia entre prestador de serviço e contratante.
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Sustentabilidade:

Cientistas, pesquisadores, profissionais liberais e membros de organizações não
governamentais se unem, ao redor do planeta, para discutir e levantar sugestões que
possam trazer a solução definitiva ou, pelo menos, encontrar um ponto de equilíbrio
que desacelere a destruição que experimentamos nos dias atuais.

A conclusão, praticamente unânime, é de que políticas que visem a conservação do
meio ambiente e a sustentabilidade de projetos econômicos de qualquer natureza deve
sempre ser a ideia principal e a meta a ser alcançada para qualquer governante.
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Outra forma de agregar valor ao seu negócio é o de fazer visitas regulares a todos os
clientes, independentemente de ter algum assunto específico a ser tratado, pois tais
visitas irão viabilizar uma contínua aproximação entre as partes “escritório de
consultoria versus empresa”, sendo esse um momento ímpar para discutir e apresentar
novas possibilidades comerciais e melhorias nas rotinas da empresa, o que poderá
ensejar possíveis aumentos de parcerias.
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As consultorias em sua atuação empresarial podem e devem contribuir para a
sustentabilidade do negócio através de projetos economicamente viáveis e havendo a
oportunidade, transformar atividades empresariais em atividades socialmente justas,
beneficiando a população de entorno do projeto.

Estimular plantio de árvores, a reciclagem de lixo, a coleta seletiva, o aproveitamento
de partes normalmente descartadas dos alimentos como cascas, folhas e talos; assim
como o desenvolvimento de cursos, palestras e estudos que informem e orientem
todos os cidadãos para a importância da participação e do engajamento nesses
projetos e nessas soluções simples para fomentar a sustentabilidade e a conservação
do meio ambiente.

O mais importante é educar e fazer com que o cidadão comum entenda que tudo o que
ele faz ou fará; gerará um impacto no meio ambiente que o cerca. E que só com
práticas e ações que visem a sustentabilidade dessas práticas; estará garantindo uma
vida melhor e mais satisfatória, para ela mesma, e para as gerações futuras.
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Em paralelo ações governamentais, todos os cidadãos devem ser constantemente
instruídos e chamados à razão para os perigos ocultos nas intervenções mais
inocentes que realizam no meio ambiente a sua volta; e para a adoção de práticas que
garantam a sustentabilidade de todos os seus atos e ações.

16. Divulgação
A divulgação de um escritório de consultoria deverá seguir os conceitos da propaganda
existente no mercado, via meios de comunicação, por exemplo: rádio, jornais, internet
e redes sociais.
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Diante disto, o empresário deverá esmerar-se em prestar serviços de consultoria
altamente especializada no sentido de possibilitar o interesse de que seus clientes se
sintam confortáveis e interessados em divulgar a empresa de consultoria para os seus
contatos / rede de relacionamento, quando lhes for solicitado indicações ou
referências.

Empresário deverá atentar ao processo de divulgação pois deverá existir um rigoroso
controle nesse quesito, visando não incorrer numa situação denominada “concorrência
desleal” o que não é permitido pelos diversos Conselhos de categorias profissionais,
tais como CRA, CRC, CRE, dentre outros.

17. Informações Fiscais e Tributárias
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No entanto, a maioria desses meios de comunicação apresenta um custo bastante
expressivo, assim o empreendedor deverá trabalhar com alguns diferenciais na área
de atendimento a seus clientes e também um bom nível de resultado final em suas
consultorias, pois desta forma poderá ser possível receber uma divulgação gratuita que
é a indicação (boca a boca).

O segmento de ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 7020-4/00 como atividade de
serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão
do negócio prestados a empresas e a outras organizações, em matéria de
planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão,
etc., não poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP
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Neste segmento temos as seguintes opções tributárias:

Lucro Presumido: É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma forma de tributação
simplificada utilizada para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda (IRPJ) e
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) das pessoas jurídicas que não
estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a apuração do
imposto de Renda e da Contribuição Social é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido IRPJ e da CSLL é de 32%,
sobre a receita bruta, para a atividade de escritório de consultoria. Sobre o resultado
da base de calculo (Receita Bruta x 32%), aplica-se as alíquotas de:

IRPJ - 15%, para determinação do IRPJ. Poderá haver um adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.000,00, no mês, ou R$ 60.000,00, no
trimestre, uma vez que o imposto é apurado trimestralmente;
CSLL - 9%, para determinação da CSLL. Não há adicional de imposto.
Ainda incidem sobre a receita bruta os seguintes impostos, que são apurados
mensalmente:

PIS - 0,65% - sobre a receita bruta total;
COFINS – 3% - sobre a receita bruta total.

Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Este
sistema é o mais complexo, que deverá ser muito bem avaliado por um contador,
quanto a sua aplicação neste segmento. As alíquotas para este tipo de tributação são:
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(Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, por se
enquadrar como atividade vedada na Lei Compl. 123/2006, consolidada pela RCGSN
94/2011.

IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para a
parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20.000,00, multiplicado pelo número de
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CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;
PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;
COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável.
Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais, abaixo
citados:

ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município
onda a empresa estiver sediada.

Fundamentos Legais: Leis 9249/1995 (com as alterações posteriores).

18. Eventos
Os eventos importantes na área de consultoria são realizados dentro dos calendários
de cada profissão / área de atuação. Sendo assim o empreendedor deverá estar em
contato contínuo com os Conselhos de Profissões tais como CRA – Administradores,
CRC – Contadores, e CRE – Economia, pois tais órgãos sempre oferecem cursos em
suas bases de atendimento.

O empreendedor deverá também estar atento aos seguintes sites: IBCO – Instituto
Brasileiro de Consultores de Organizações, ABRACEM – Associação Brasileira de
Consultores Empresariais e Associação Brasileira de Consultores - ABCO.
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meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou com opção
do Lucro estimado mensalmente e apuração anual;

Sendo que nessas instituições é possível manter-se informado sobre os eventos

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

34

19. Entidades em Geral
Associação Brasileira de Consultores - ABCO

http://www.abco.org.br/

ABCE - Associação Brasileira de Consultores de Engenharia

http://www.abceconsultoria.org.br/

BRACEM - Associação Brasileira de Consultores Empresariais e Profissionais Liberais

http://www.abracem.com.br/index.htm
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específicos da área de consultores.

MCF - Association of Management Consulting Firms

http://www.amcf.org/index.asp
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http://www.fenacon.org.br

BCO - Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização

http://www.ibco.org.br

BEF - Instituto Brasileiro dos Executivos em Finanças

http://www.ibef.com.br
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ENACON - Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas.

CMCI - International Council of Management Consulting Institutes
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CFC – Conselho Federal de Contabilidade

http://www.cfc.org.br/

CFA – Conselho Federal de Administração

http://www.cfa.org.br/

COFECON – Conselho Federal de Economia

http://www.cofecon.org.br/
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http://www.icmci.org/

FNQ - Fundação Nacional da Qualidade

IBQP - Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade

http://www.ibqp.org.br/

20. Normas Técnicas
As normas técnicas são documentos de uso voluntário, utilizados como importantes
referências para o mercado.

As normas técnicas podem estabelecer requisitos de qualidade, de desempenho, de
segurança (seja no fornecimento de algo, no seu uso ou mesmo na sua destinação
final), mas também podem estabelecer procedimentos, padronizar formas, dimensões,
tipos, usos, fixar classificações ou terminologias e glossários, definir a maneira de
medir ou determinar as características, como os métodos de ensaio.

As normas técnicas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.

Não há normas técnicas para esse segmento.
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http://www.fnq.org.br/

21. Glossário
Dependendo da área de atuação do escritório de consultoria ele irá utilizar os termos
técnicos e jargões próprios de sua área profissional, mas em linhas gerais, a atividade
do consultor está associada à implementação de programas e projetos, elaboração do
planejamento organizacional, promoção de estudos de racionalização e controle
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22. Dicas de Negócio
O candidato a empresário no segmento de escritório de consultoria deve entrar nesse
negócio consciente de que enfrentará uma grande concorrência e por isso mesmo terá
que estar presente tempo integral; principalmente, no início das atividades do novo
empreendimento, tanto na parte de contatos comerciais, quanto operacional, buscando
com isto angariar clientes para sua empresa.

Considerando o grande número de empresas desse segmento que já estão em
atuação no mercado, o empreendedor deverá atuar de forma altamente profissional e
qualificada. Assim o atendimento aos clientes e a prestação de serviços deverá ser de
alto nível, pois somente assim será possível manter clientes e angariar outros.

O empreendedor nesse segmento terá que ter obrigatoriamente uma formação concisa
em sua área de atuação, pois a formação profissional e educacional serão
componentes importantes para integrar o objetivo final do serviço a ser prestado.
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organizacional, buscando a eficiência e melhoria de desempenho das atividades
desenvolvidas pelos seus clientes.

O sucesso de consultoria dependerá do contato contínuo com o contratante e também
com as pessoas das áreas que o serviço esteja sendo executado, já que as
informações necessárias ao resultado final da consultoria serão fornecidas pelos
funcionários da base e não obrigatoriamente pela alta gestão.
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Assim a consultoria atua como uma espécie de facilitadora de mudanças, ajudando a
organização a resolver os seus problemas internos, por meio de escolha de
modificações organizacionais e de técnicas apropriadas para as devidas alterações.

Alguns consultores querem oferecer conselhos baseados na sua própria experiência.
Mas as consultorias que vão obter sucesso em longo prazo devem trabalhar com uma
abordagem verdadeiramente consultiva. Ou seja, até podem usar a experiência dos
profissionais, contudo, precisam identificar as necessidades reais dos clientes para
criar soluções e recomendações baseadas em análises rigorosas. Isso inclui,
principalmente, dar atenção aos detalhes.

23. Características
O candidato a empresário no segmento de escritório de consultoria deve entrar nesse
negócio consciente de que enfrentará uma grande concorrência e por isso mesmo terá
que estar presente tempo integral; principalmente, no início das atividades do novo
empreendimento, tanto na parte de contatos comerciais, quanto operacional, buscando
com isto angariar clientes para sua empresa.
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A alta gestão em conhecimento amplo do negócio e sabe exatamente o que esperam
de cada setor, mas quando não esteja acontecendo como o esperado é que surge
então a figura do consultor terceirizado. Esse profissional irá tratar os diversos pontos
da operação que esteja em análise e aglutinar os pontos desencontrados, de forma a
obter o melhor resultado para seu trabalho, que nesse caso será a satisfação da alta
gestão do contratante.
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O empreendedor nesse segmento terá que ter obrigatoriamente uma formação concisa
em sua área de atuação, pois a formação profissional e educacional serão
componentes importantes para integrar o objetivo final do serviço a ser prestado.

O sucesso de consultoria dependerá do contato contínuo com o contratante e também
com as pessoas das áreas que o serviço esteja sendo executado, já que as
informações necessárias ao resultado final da consultoria serão fornecidas pelos
funcionários da base e não obrigatoriamente pela alta gestão.

A alta gestão em conhecimento amplo do negócio e sabe exatamente o que esperam
de cada setor, mas quando não esteja acontecendo como o esperado é que surge
então a figura do consultor terceirizado. Esse profissional irá tratar os diversos pontos
da operação que esteja em análise e aglutinar os pontos desencontrados, de forma a
obter o melhor resultado para seu trabalho, que nesse caso será a satisfação da alta
gestão do contratante.
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Considerando o grande número de empresas desse segmento que já estão em
atuação no mercado, o empreendedor deverá atuar de forma altamente profissional e
qualificada. Assim o atendimento aos clientes e a prestação de serviços deverá ser de
alto nível, pois somente assim será possível manter clientes e angariar outros.
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Alguns consultores querem oferecer conselhos baseados na sua própria experiência.
Mas as consultorias que vão obter sucesso em longo prazo devem trabalhar com uma
abordagem verdadeiramente consultiva. Ou seja, até podem usar a experiência dos
profissionais, contudo, precisam identificar as necessidades reais dos clientes para
criar soluções e recomendações baseadas em análises rigorosas. Isso inclui,
principalmente, dar atenção aos detalhes.

Características e comportamentos específicos do empreendedor

O empreendedor de um escritório de consultoria deverá ter algumas características e
comportamentos específicos, conforme descrito abaixo:

1. Ser uma pessoa organizada, tanto com sua mesa de trabalho quanto com os
arquivos, já que sua organização pessoal também refletirá na sua atividade
operacional.
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Assim a consultoria atua como uma espécie de facilitadora de mudanças, ajudando a
organização a resolver os seus problemas internos, por meio de escolha de
modificações organizacionais e de técnicas apropriadas para as devidas alterações.
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3. Deverá se uma pessoa extremamente comprometida com a realização de
atividades, evitando e se possível eliminando toda e qualquer distração, mantendo-se
focado no resultado dos trabalhos o tempo todo, de forma a obter o melhor de sua
capacidade em cada serviço executado.

4. Ter conhecimento amplo sobre os serviços que você se dispõe a realizar. Evite
pegar serviços que não sejam de seu domínio, pois muito provavelmente seu trabalho
não ficará a contento e haverá duas partes desestimuladas que são o cliente e você
próprio, pois a não realização de uma atividade com qualidade não fará bem para você
e nem para o prosseguimento de seu negócio.

5. Ser uma pessoa que consiga se relacionar bem com outros profissionais, pois será
deste relacionamento que surgirá a ampliação de seus conhecimentos. Esta forma de
relacionamento deverá ser de mão dupla, ou seja, busque informações, mais também
se coloque a disposição para fornecer informações.
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2. Deve ter agenda extremamente organizada, evitando assim deixar clientes
esperando, o que será uma péssima forma de se apresentar para seu cliente.

6.Ter facilidade para montar grupos de discussões periódicas, sempre preferindo que
os participantes sejam seus pares de profissão, pois será deste grupo, como dito
acima, que irão aparecer apoio mútuo.
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8. Empreendedor do ramo de consultoria necessita ter, ou desenvolver, algumas
competências indispensáveis: independência, flexibilidade emocional, estar voltado à
inovação, ter pensamento estratégico, ser um observador atento e discreto,
desenvolver situações alternativas interessantes e estar voltado para as necessidades
do mercado.

9. Deve saber lidar com o imprevisto, não se envolver emocionalmente com o cliente,
ser um agente de mudanças, ser racional com bom nível de cultura geral, conhecer
sua área de atuação, agregar conhecimentos, ter bom de diálogo e relacionamento,
estabelecer relação de confiança, ser negociador, inovador e ter pensamento
estratégico.
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7.Saber mensurar os riscos de cada nova proposta de serviço, pois haverá
necessidade de recusar algumas, pois não é possível assumir tudo que aparece para
você, tanto no que se refere ao tempo necessário para realização das atividades,
quanto pelo serviço que aparece, pois, envolver-se com serviços e pessoas que
possam denegrir sua imagem não será nem um pouco interessante para seu
desenvolvimento profissional.

Por enfim como se trata de uma atividade que será realizada, praticamente pelo
próprio empreendedor, ou pelo menos terá sempre seu nome à frente de cada projeto,
mesmo que seja executado parcialmente por auxiliares, mas não tenha dúvida, o nome
do consultor é que estará encabeçando o sucesso ou os fracassos.
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