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Abrir ou se tornar sócio de uma consultoria especializada em gestão de empresas e pessoas 
tornou-se uma alternativa de trabalho para os profissionais da área com mais de 20 anos de 
experiência em grandes empresas. Hoje, essa movimentação de carreira já é uma realidade entre 
ex-diretores de recursos humanos, que, em alguns casos, chegam a ganhar até quatro vezes mais 
do que o diretor de uma organização.  
 
O consultor Ênio Resende, por exemplo, depois de atuar por mais de 25 anos como assessor de 
diretoria, gerente, superintendente e diretor de recursos humanos na Camargo Correa , 
Odebrecht e Acesita , decidiu dar uma guinada na vida profissional. Assim, fundou na década de 
80 a Ênio Resende e Consultores Associados , especializada em carreira por competência e gestão 
de clima organizacional. Atualmente, com sua empresa consolidada no mercado, presta 
consultoria para a ELEB ( Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil ), uma joint venture entre a 
Embraer e o grupo Liebherr , fabricante de sistemas de trem de pouso, componentes hidráulicos e 
eletromecânicos. Além de atender também as companhias Usina São João e Usina São Manuel do 
setor sucroalcooleiro. 
 
Segundo Resende, a remuneração de um consultor corresponde à qualidade do trabalho e à 
quantidade de projetos realizados. Com três ou quatro projetos de médio e grande porte, o 
profissional chega a ganhar até 30% mais do que um diretor de recursos humanos na empresa. 
“A remuneração do consultor pode até ser bem maior do que a do gestor na empresa. Mas isso 
não é uma regra. O consultor depende da demanda de trabalhos. Já o diretor de uma grande 
empresa, tem o seu salário incrementado com bônus e benefícios”, compara ele. 
A profissional Márcia Palmeira também passou por uma situação semelhante à do consultor 
Resende. Depois de atuar por quase 20 anos nos recursos humanos da Bunge , na área 
corporativa do Grupo Abril e no Grupo Semco , resolveu migrar para o segmento de consultoria.  
Há dois anos está na Right Management Consultants , uma empresa especializada em programas 
de apoio ao profissional em transição de carreira, estudos de retenção, pesquisas culturais e de 
clima e plano de sucessão.  
 
Segundo ela, estar do outro lado do “balcão” não é uma tarefa fácil. Mesmo sendo uma 
profissional conhecida no mercado, para conquistar clientes e consolidar a imagem da consultoria 
leva pelo mesmo um ano.  
 
Atualmente ela é responsável pela divisão de desenvolvimento de novos negócios da Right. Cuida 
de uma carteira com 50 clientes de diversos segmentos. “Em 2005 os negócios da empresa 
ficaram estáveis. A demanda pelos serviços de outplacement (para diminuir os impactos nos 
colaboradores demitidos) e desenvolvimento respondeu por 35% dos serviços prestados”. Na sua 
avaliação, 2006 será um período de novas conquistas para as consultorias. Mais empresas 
passarão por processos de fusões. E essas ações poderão gerar mais serviços nos recursos 
humanos das organizações. 
 
Qualidade dos serviços 
 
Na avaliação do consultor Daci Garçon, fundador e integrante do Grupo de Estudos de Recursos 
Humanos (GERH) e sócio da TAG , que faz seleção de executivos, o grande desafio para o 
profissional que passa por essa transição de carreira é vender os seus serviços. “Os profissionais 
de recursos humanos têm inibição para se tornarem ‘comerciais’. É difícil também manter um 
padrão de qualidade que atenda às expectativas dos clientes. Outro desafio é encontrar um nicho 
que seja aceito e comprado pelas empresas”, avalia.  
 
 
 



Diferentes culturas 
 
Para Antonio Vidal Filho , da Intelecto Recursos Humanos, atuar como consultor exige da pessoa 
uma visão mais abrangente sobre o mundo empresarial. As organizações são diferentes uma das 
outras e cada uma tem a sua cultura organizacional. Ele, que passou por empresas como a Ford 
do Brasil , Banco Fiat atuou em diversas áreas. Foi diretor estatutário, responsável por recursos 
humanos, suprimentos, qualidade, pós-venda e controle de terceirização. Desde 2003, Vidal leva 
a vida profissional como consultor da Intelecto, fazendo seleção, terceirização de profissionais, 
treinamento e desenvolvimento. De acordo com os seus cálculos, um consultor que toca grandes 
projetos pode ganhar até R$ 15 mil/mês. No entanto, para isso, é preciso se especializar em 
outras atividades como seminários, workshops para assim complementar a sua remuneração. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 7 mar. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-2. 
 


