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Ponto de apoio ao empresário
ADRIANA CAMPOLINA - Consultora organizacional 

Não são apenas as pequenas e médias empresas que têm problemas nos primeiros anos de vida por não conhecer o mercado, ter  
dificuldades em lidar com clientes ou por não dominar aspectos financeiros básicos. Firmas sólidas também podem sofrer com a 
falta de planejamento e dificuldades de administração. É nesse cenário que entra o consultor, profissional apto a diagnosticar 
problemas e propor alternativas de solução para o cliente. Nesta entrevista, a diretora de consultoria do Grupo GV, Adriana 
Campolina, explica o papel desse profissional responsável também pela implantação de medidas corretivas e mensuração de  
resultados. Graduada em ciências contábeis e especializada em administração financeira, custos e produtividade e em finanças,  
Adriana conta com sua experiência profissional nos grupos Magnesita e Seculus, além da High Consulting, para salvar quem 
precisa. 

Não é qualquer pessoa que pode se tornar um consultor. Como começou a atuar? 
Profissionalizei-me na área de consultoria naturalmente, pois, após me especializar em finanças e controladoria, estudando muito e 
trabalhando em grandes empresas, adquiri um conhecimento que me projetou no mercado como uma pessoa que tinha “respostas às 
questões organizacionais freqüentemente formuladas pelos empresários” na minha especialidade. A vivência profissional, aliada ao 
conhecimento técnico e científico, me fez acumular experiências que passaram a ser úteis para várias firmas. O desenvolvimento de 
um olhar clínico nesses 20 anos de carreira também foi fundamental para me credenciar a levar teorias e habilidades úteis aos 
clientes que me procuram. Mas não para por aí. Para fazer um trabalho de qualidade ainda é preciso atualização constante. O 
profissional normalmente é especializado e precisa buscar periodicamente novas informações, técnicas e procedimentos úteis para 
sua profissão. Portanto, para quem quer se iniciar nesta área – assim como qualquer outra – e para ter uma carreira bem-sucedida, é 
preciso muita dedicação e estudo. O profissional de consultoria normalmente deve buscar sua especialidade e aliar bastante 
experiência e conhecimento prático antes de se lançar no mercado. 

Mas a consultoria é uma área muito ampla. Existe uma formação e formas de atualização específicas? 
Sim, existem treinamentos nas mais modernas metodologias utilizadas em projetos de consultoria, evidenciando as principais 
técnicas e habilidades necessárias à realização do papel de consultor empresarial. Normalmente, esses treinamentos são utilizados 
por profissionais com experiência e conhecimento em suas áreas de atuação, dispostos a investir em uma nova carreira e entrar para 
o mercado de consultoria. Esses processos, em sua maioria, contemplam técnicas de consultoria, técnicas de negociação, técnicas 
de apresentação e oratória, além das competências gerenciais necessárias à especialidade de cada área. Na minha, por exemplo, 
também incluem gestão de marketing, gestão organizacional, gestão de produção, gestão financeira e de custos, entre outros. 

Podemos falar de uma metodologia comum de trabalho, certo? Como atua o consultor dentro de uma empresa? 
Sim, seguimos certas premissas de independência, automotivação, perícia escrita e verbal, capacidade analítica, autenticidade e 
ética. Criamos confiança junto aos empresários e sua equipe e deixamos claro que estamos ali para ajudá-los, criando um clima 
favorável que propicie mudanças. A metodologia mais utilizada para a execução dos trabalhos dos consultores é: a definição clara 
do problema a ser enfrentado; uma coleta de dados que suporte um bom diagnóstico da situação atual – fazer perguntas é a 
principal ferramenta do consultor, fazendo com que se crie um ambiente investigativo que leve o empresário e suas equipes à 
reflexão; a apresentação de um diagnóstico que contenha pontos fortes e fracos para visualização dos componentes que necessitam 
de mudanças; a proposta de ações corretivas; e a implantação dessas ações e seu acompanhamento. O consultor não deve ter o 
poder de decidir sobre ações a serem implementadas, essa decisão deve ser do empresário. Ele servirá como apoio ao projeto de 
mudanças. 

E qual é o papel do consultor na reconfiguração das empresas? 
Os empresários vivenciam uma avalanche de conceitos de competência e competitividade globais, forçando-os a se adaptar ou 
desaparecer. O mundo dos negócios torna-se cada vez mais complexo e em contínua transição. Sendo assim, empresas de todos os 
tamanhos e nichos de mercado utilizam, cada vez mais, os serviços de consultores, que nas suas áreas de atuação e especialidade 
possam trazer alternativas de ação nesse ambiente. As empresas de micro e pequeno porte, predominantes no Brasil, enfrentam 
ainda dificuldades de acesso à informação e tecnologia, e necessitam de apoio à organização dos seus processos, sejam 
administrativos ou produtivos. Tudo isso possibilita ao consultor infinitas possibilidades de auxílio para o equilíbrio e crescimento 
desses negócios. Algumas empresas passam por dificuldades, às vezes, anos a fio, sem saber porquê, o que fazer, e necessitando de 
respostas. Algumas empresas cresceram rapidamente, mas de forma desorganizada, levadas pelo mercado, sem planejamento, e 
precisam se resguardar das “mudanças no tempo” que podem ocorrer. Em ambos os casos, a presença de um consultor na 
organização pode mudar sua história. 

Um consultor tem que ter, em essência, experiência. Mas quais são as habilidades exigidas para atuar com consultoria? Por 
quê? 
Para saber se tem o perfil de um consultor, você precisa saber ouvir, ter discernimento, paciência e ter um espírito investigativo 
incansável, porque a consultoria é baseada na sua capacidade diagnóstica – de identificar os problemas por meio das suas causas. 
Além de saber “o que fazer” deve “querer fazer”, porque sua capacidade motivacional será preponderante na implantação de 
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mudanças. Além de ter a ciência e técnica, precisa saber transmitir, criar soluções práticas que atinjam os objetivos esperados e ter 
a humildade de que seu conhecimento e experiência servem como apoio, pois a “estrela” do projeto é sempre o cliente. O 
empresário e sua equipe é quem tomam as decisões. O trabalho do consultor é orientar e apoiar. 

Como geralmente são remunerados esses profissionais com tanto conhecimento? 
Quando um profissional experiente torna-se um consultor, ele busca formar sua remuneração em horas, com base no salário médio 
para executivos da sua especialidade, mais 20% (para fazer face às despesas de um profissional autônomo). Portanto, a quantidade 
de horas trabalhadas vai indicar tanto o valor cobrado de uma empresa, quanto a remuneração que esse profissional vai atingir. O 
consultor também pode ingressar numa empresa de consultores associados ou, simplesmente, ser contratado por uma firma de 
prestação de serviços de consultoria. Em ambos os casos, o contrato é da empresa junto ao cliente, e o consultor recebe uma 
remuneração fixa mensal (em média 20% a 30% menor que o salário médio de um executivo da sua especialidade), mas, em 
contrapartida, tem seus direitos trabalhistas garantidos, como em qualquer profissão. Em ambos os casos, para as empresas o 
trabalho de um consultor é sempre um bom negócio, pois podem ter um profissional de alta experiência por algumas horas, e cujo 
investimento é muito menor que a contratação efetiva de um executivo desse porte. 
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