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N
o momento em que se decide abrir uma
consultoria em RH é necessário definir
quais os objetivos dela (qual o seu portfó-
lio/serviços a serem prestados), isto, além
do seu faturamento anual, definirá qual a
sua carga tributária e se você está classifica-
do como Microempresa ou Empresa de Pe-
queno Porte. 

Para a primeira opção, o faturamento vai até R$ 360 mil, de R$
361 mil a R$ 3,6 milhões, trata-se de uma empresa de pequeno
porte. Como, inicialmente, todas as consultorias prestam servi-
ços de Recrutamento e Seleção, geralmente, não se enquadram
no Simples Nacional, que compreende uma carga tributária de
6% a 12,3%, mas sim de 16,33%, distribuídos entre: IPRJ, PIS, Co-
fins, CSLL e mais 5% de ISS sobre cada nota fiscal emitida. 

Não podemos esquecer-nos dos encargos trabalhistas para
quem tem funcionários que os-
cilam entre 70% e 100%, consi-
derando Fundo de Garantia, Pre-
vidência Social, Contribuição
para Terceiros, Seguro de Aci-
dente de Trabalho, Férias, 13º
salário, VT, VR, Salários e Pró-La-
bore dos sócios. 

É importante ressaltar que es-
tes impostos, na grande maioria,
são recolhidos antes da empresa
receber os pagamentos pelos ser-
viços prestados.

O objetivo de iniciar o “bate-
papo” falando de impostos não é desanimar os leitores, mas
sim salientar a importância da empresa ter um suporte finan-
ceiro para capital de investimento e de giro, evitando os em-
préstimos bancários, estando muitas vezes ainda em busca do
primeiro cliente. 

Como os primeiros contratos são destinados a recrutamento e
seleção, significa receita incerta (conforme a existência de de-
manda) e despesas fixas. 

Assim sendo, é necessário estar atento: Em primeiro lugar, an-
tes de abrir a consultoria, sonde sua rede de contatos para ver a
possibilidade de iniciar suas atividades com um contrato, mes-
mo que seja de Recrutamento e Seleção, coloque a mão na mas-
sa, literalmente, para estruturar a operação e satisfazer seu pri-
meiro cliente – lembre-se o salário do seu funcionário será o seu
pró-labore. Evite logística operacional pesada e sem necessidade
com elevados custos, opte por parcerias e permutas como, por
exemplo, a locação de espaço, quando houver demanda. 

Direcione seus poucos ou fartos recursos para desenhar solu-

ções diferenciadas, conforme a necessidade do seu cliente(s),
principalmente soluções tecnológicas que, no primeiro momen-
to, parecem mais dispendiosas, mas que, ao longo do tempo, tem
se mostrado excelentes formas de redução de custo e ótimo dife-
rencial em relação à concorrência. E tão importante quanto tudo
que foi escrito até agora: cuidado com a síndrome de empresário. 

Não se empolgue, não se deslumbre, retire somente o pró-la-
bore necessário, procure construir um lastro financeiro que lhe
permita ousar com risco calculado, reinvestir e sobreviver diante
das incertezas do mercado global. Outro ponto primordial é o
porquê de contratarmos uma consultoria. Lembrem-se, patri-
mônio profissional e intelectual são muito valorizados nos dias
de hoje e, ao contratar uma Consultoria, você tem tudo isso ao
seu dispor por um custo bem menor do que ter estes profissio-
nais em sua folha de pagamento. 

As empresas que veem as consultorias como aliadas em
seus planejamentos estratégicos e não como meras fornece-
doras de mão de obra terão ao seu dispor profissionais com
expertises e vivências multifuncionais, o que lhes permitem

contribuir de maneira significa-
tiva para a construção de solu-
ções personalizadas.

Os candidatos ao procurarem
uma consultoria encontrarão
orientação profissional, vivência
em processos seletivos e oportuni-
dade de se mostrar para várias
empresas. Por isso, a importância
de dar o melhor de si na seleção. 

Uma pequena consultoria rece-
be, mensalmente, milhares de
candidatos, o que significa possuir
um banco plural de competências

técnicas e perfis com um mapeamento invejável de gaps de
aprendizados que compreendem, desde língua portuguesa até
conhecimentos básicos para o exercício de uma determinada
função. Isto porque estas consultorias estão em contato diário
com o mercado, com as empresas e suas definições de perfis
muitas vezes equivocados. 

Acredito estarmos ignorando uma fonte de informações fan-
tástica, um termômetro e elo importante entre o mundo corpo-
rativo e sua mão de obra.

Fica a dica para o poder público: além de impostos, as consul-
torias podem contribuir de maneira construtiva para a qualifica-
ção de mão de obra e empregabilidade do país. Porque não dire-
cionar parte desta carga tributária pesada para esta qualificação? 

Às escolas e mundo acadêmico: busquem esta fonte que são as
consultorias para a construção da sua grade curricular, acredi-
tem parcerias serão muito bem-vindas! No mais, é crescermos
passo a passo. Estruture um cliente para começar com outro e
lembre-se: “Cada dia com a sua agonia!”

RODRIGO CANELHAS
GERENTE GERAL DA SIRONA DENTAL PARA A AMÉRIA LATINA

Há muito tempo são discutidas quais
as reais e mais proeminentes causas pa-
ra alcançar o sucesso ou o fracasso de
uma empresa. As respostas mais co-
muns apontam fatores como a capaci-
dade de capital, pessoas qualificadas e
boas condições de mercado. Mas como
é possível justificar grandes fracassos
corporativos como a recente derrocada
do grupo OGX? 

A organização possuía, apa-
rentemente, todas as condições
consideradas ideais para o su-
cesso empresarial: capital abun-
dante, as melhores mentes do
setor, as maiores altas de preços
de petróleo e benefícios gover-
namentais. 

Por outro lado, como explica-
mos o sucesso empresarial de
companhias que definitivamen-
te não tinham condições iniciais
favoráveis e, mesmo assim, triun-
faram? A Apple é um desses casos, ini-
ciando suas operações em uma gara-
gem, com baixo acesso a pessoas quali-
ficadas no início, uma gestão de pes-
soas bastante discutível e com um mer-
cado já dominado pelo seu concorren-
te, a Microsoft. 

O fato é que tais razões convencio-
nais não são suficientes para explicar o
sucesso ou fracasso empresarial de
uma forma global. Esses fatores apenas

traçam um breve panorama de um pos-
sível futuro das companhias, deixando
de lado importantes características
corporativas que vão além do conheci-
mento usual. 

A causa principal, o motor do suces-
so ou fracasso empresarial, é a capaci-
dade de uma empresa de gerar um sen-
tido para seu negócio. E, consequente-
mente, atrair pessoas, seja funcionários
ou clientes, que acreditem nesta causa.
Esse é o fator chave. Por sentido, não fa-

lo de o que fazer ou como fazer seu tra-
balho, isso todas as empresas sabem ou
deveriam saber. O fundamental é saber
por que fazer. 

Qual a causa da empresa, o que a dife-
rencia das demais e por qual razão os co-
laboradores e clientes devem se mobili-
zar para fazer o negócio acontecer? To-
das essas perguntas têm que ser respon-
didas pela política da empresa. 

O segredo é ter uma causa e atrair

pessoas que acreditem na sua causa pa-
ra criar um movimento. É exatamente o
que aconteceu com a Sirona do Brasil. A
Sirona é uma empresa com 134 anos de
mercado e líder em tecnologia odonto-
lógica. No Brasil, a companhia chegou
há três anos e fui escolhido para liderar
esse processo. 

Na época, deixei o meu cargo executi-
vo em uma multinacional estabelecida e
fui correr o risco de iniciar uma nova em-
presa no país. Por que fiz tal escolha? Eu

queria desafiar o status quo e pro-
var minha tese de que, atraindo
pessoas que acreditam na sua cau-
sa e que tenham talentos adequa-
dos à cultura da sua empresa, tudo
o mais é consequência. Receita,
despesas, lucros, experiência, tu-
do isto que as companhias preco-
nizam são apenas consequências. 

A causa da Sirona do Brasil é re-
volucionar, surpreender e reinven-
tar o universo da odontologia. Esta
revolução em três anos permitiu
que o negócio crescesse 1000%,

atingisse a liderança nos seus segmentos
de mercado e registrar um turn over vo-
luntário de zero em posições de liderança. 

Por isso, ter capital, pessoas qualifica-
das e boas condições de mercado são
apenas coadjuvantes na busca do suces-
so empresarial. É preciso dar sentido à
empresa e à sua atuação, pois só quando
os colaboradores e clientes entenderem
esse sentido, farão de tudo para estar do
seu lado sempre. 

Os desafios das 
consultorias de RH e o
porquê de contratá-las

A chave do sucesso corporativo

Onde está 
o governo?
CIRO ANTONIO ROSOLEM E RUMY GOTO
MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO PARA 
A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL (CCAS)

Novamente a Anvisa divulgou as hortaliças
contaminadas por agrotóxicos. O governo conde-
na a si mesmo, anualmente, divulgando essas no-
tícias, retrato da sua própria incompetência. On-
de está o Projeto de Minor Crops, que todos os
produtores e empresas de defensivos esperam
que seja regulamentado? Deve estar engavetado
em algum lugar. 

O governo deve sim, fiscalizar a qualidade
dos alimentos. Mas, antes disso, precisaria fazer
a lição de casa: avaliar os projetos ou ações que
deveriam estar acontecendo, como, por exem-
plo, fazer a assistência técnica chegar a todos os
produtores. 

Onde está a assistência técnica? Nossos pro-
dutores muitas vezes utilizam defensivos na
mais pura ingenuidade e ignorância, pois o Brasil
é enorme e em todos os cantos tem sempre al-
guém produzindo pimentões, cenouras etc. Este
é o grande erro da fiscalização: procurar os mer-
cados atacadistas, aparentemente só para con-
denar as frutas e hortaliças, os vilões de sempre. 

É mais fácil do que informar adequadamente os
produtores, com assistência técnica de qualidade,
fiscalizando a recomendação e uso dos produtos.
Essas fiscalizações
periódicas nos mer-
cados, muitas vezes,
são manobradas
por ONG’s contami-
nadas por ideolo-
gias e crendices sem
f u n d a m e n t a ç ã o
técnica ou científi-
ca. Tal como seitas
fundamentalistas. 

O orgânico seria
a solução. Será que
seria? A produção
orgânica no Brasil
está ainda longe de,
realmente, ser or-
gânica, organiza-
cional. Usam bio-
fertilizantes e pul-
verizam as culturas
sem nenhum con-
trole, com formula-
ções “naturais” sem
registro na Anvisa,
nos Ministérios do
Meio Ambiente, da
Saúde e Agricultura
Pecuária e Abaste-
cimento. 

Não há informa-
ção precisa do
princípio ativo, do
produtor,  de pri-
meiros socorros, da
validade, do perío-
do de carência, ou
seja,  produtos
completamente ir-
regulares, muitas
vezes receitados por profissionais não legalmen-
te habilitados. Basta ser “certificado” por algum
“instituto”. Qual a competência que esse tipo de
profissional tem? Dentro do Plano de Agricultu-
ra Sustentável, lançado em outubro pelo gover-
no, está o Planapo (Plano Nacional de Agroeco-
logia e Produção Orgânica). 

No total, serão destinados R$ 7 bilhões em
créditos agrícolas e R$ 1,8 bilhão em investi-
mentos para diversas frentes, incluindo a capa-
citação técnica dos agricultores. Ora, essa capa-
citação já deveria existir há anos, para que não
ocorressem os problemas denunciados pela An-
visa. Quando a Anvisa noticia essas “contamina-
ções”, além de expor a incompetência do gover-
no, ofende toda uma cadeia produtiva que, por
exigência do próprio mercado, voluntariamente
tem buscado a rastreabilidade e a sustentabili-
dade, com selos internacionais. 

A sustentabilidade não é privilégio da produ-
ção orgânica. Sustentabilidade é questão de
honra para todos os setores, não só para a agri-
cultura, se quisermos ter um planeta funcionan-
do ainda por longo tempo. Para vivermos, preci-
samos de remédios para combater doenças. 

Precisamos combater pragas, como o mos-
quito da dengue. Da mesma forma, a produção
agrícola, principalmente nos trópicos, exige
proteção contra doenças e pragas. Sem remé-
dios e com dengue, morremos. Sem comida
também morremos. Assim como as plantas, pre-
cisamos dos defensivos agrícolas. Precisamos de
produtos adequados, registrados, fiscalizados e,
principalmente, aplicados adequadamente.

Precisamos
combater
pragas, como o
mosquito da
dengue. Da
mesma forma,
a produção
agrícola, exige
proteção
contra doenças
e pragas. Sem
remédios e
com dengue,
morremos.
Sem comida
também
morremos

Acredito estarmos ignorando uma
fonte de informações fantástica, um
termômetro e elo importante entre o
mundo corporativo e sua mão de obra

A causa principal, o motor do
sucesso ou fracasso empresarial, 
é a capacidade de uma empresa de
gerar um sentido para seu negócio
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Text Box
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