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Por que implantar um Conselho Consultivo?

Diagnóstico (Quando Implementar um Conselho Consultivo?) 

Estrutura Necessidades

O Conselho Consultivo terá (Gestão, Governança, Conformidade e Inovação)

Benefícios do Conselho Consultivo 

►A empresa tem um único sócio?

►A empresa é familiar?

►Sócios com perfis e competências semelhantes?

► A empresa não tem os controles e processos definidos?

►A empresa não tem disciplina para seguir processos?

►A empresa não tem planejamento estratégico, 

controles financeiros? etc.

►Os Gestores  não possui técnicas de gestão?

► A empresa está passando por um momento de expansão 

e crescimento e tem muitas decisões a tomar?

►A empresa está passando por uma crise?

►A empresa segue melhores práticas de qualidade, gestão

sustentabilidade e conformidade?

►Contribuir com expertises e experiências 

complementares às dos sócios.

►Suportar no desenvolvimento pessoal e profissional.

►Estimular maior disciplina por parte do empresário.

►Maior comprometimento com o resultado.

►Acompanhar a implementação dos processos e controles.

►Ser um fórum de opiniões sobre desempenho da

empresa e alternativas estratégicas.

►Atuar como orientador na indicação de treinamentos

e atualização e aperfeiçoamento da gestão.

►Sinalizar para a boa governança dos funcionários,

fornecedores, banco e órgãos governamentais. 

►Promover a sustentabilidade e a geração de valor no

longo prazo.

►Conscientizar os colaboradores das suas missões 

e da importância do auto aperfeiçoamento profissional.

►Empresas

►Cultura de 

Controles

►Decisões 

Estratégicas

►Desafios

►Melhoria

Contínua 
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Objetivo Estratégico

Conselho Consultivo

KPIs de Desempenho

Orçamento e Planos Operacional

Gestão, Resultados  e Melhoria Contínua

Objetivos Estratégicos

Visão 

Estratégica

Missão 

Estratégica

 Pessoas

 Referência

 Inovação

 Conhecimento

 Posicionamento

 Planejamento

 Responsabilidade

 Custo-Benefício

 Excelência Operacional

 Indicadores

Objetivos estratégicos utilizados para no Conselho Consultivo, estarão alinhados nas premissas a seguir:
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Nosso Objetivo

Qual o nosso

Objetivo

Introduzir e reforçar os princípios e as boas 

práticas de Governança Corporativa e 

Controles Internos, que podem ser aplicados 

e desenvolvidos nas Micro, Pequenas e 

Médias Empresas.
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Visão Estratégica

VISÃO

MISSÃO

ESTRATÉGIA

CULTURA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

E ESTILO DE GERENCIA

ESTRATÉGIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS

NORMAS PROCESSOS SISTEMAS
MELHORES 

PRÁTICAS

MONITORAMENTO DO 

AMBIENTE INTERNO

 Cultura 

 Pessoas

 Capital

 Tecnologia

 Infraestrutura

 Propriedade Intelectual

 Recursos Disponíveis

 Investimentos

 Desenvolvimento e Pesquisa

MONITORAMENTO DO 

AMBIENTE EXTERNO

 Economia  

 Concorrência

 Aspectos Políticos e Sociais

 Recursos

 Mercado de Trabalho

 Relações de Trabalho

 Tecnologia
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Como implantar o

Conselho Consultivo

numa empresa pequena ou média?
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Um conselho consultivo deve ser...

Características Fundamentais

•UTÍL

•PRÁTICO

•ECONÔMICO

Deve assegurar a salvaguarda dos ativos e promover o desenvolvimento 

dos negócios

Apropriado ao tamanho da empresa e ao porte das operações, objetivo

em relação ao que controlar e simples na sua aplicação

O benefício de se manter um controle deve ser maior que o seu 

custo (custo/benefício)

9
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Visão do Projeto

CONSELHO CONSULTIVO

►Pessoas

►Processos

►Sistemas
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Visão da Estrutura

CONSELHO CONSULTIVO

TRANSPARÊNCIA

 Governança

►Gestão de Riscos

►Auditoria Interna

►Controles Internos

►Gestão de Processos

►Compliance

 Jurídico

►Tributário

►Trabalhista

►Previdenciário

►Cível e Família

►Societário

 Comunicação

►Organizacional

►Treinamento

►Cultura

►Gestão de Pessoas

►Reciclagens

P
il
a
re

s

Governança

Gestão de Riscos

Auditoria Interna

Controles Internos

Gestão de Processos
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Exemplos de Processos 

previstos

Processos

Escopo do Projeto

Contabilidade
Plano de Contas

Conciliação

Centro de Custos

Lançamentos

Processamento

Divulgação

Tributário
Diretos

Indiretos

Vendas e 

Faturamento
Comercial

Faturamento

Planejamento

Custo

OrçadoxRealizado

Plano de Ação

Suprimentos
Planejamento

Compras

Contratações 

Tecnologia

da 

Informação
Processos

Operação

Infra

Segurança

Backup

Produção
PCP

Insumos 

Estoque

RH e

Previdenciário
Planejamento

Recálculos

Riscos labor

Mensuração

Plano de ação

Aderência, diagnóstico dos processos e avaliação dos controles internos

Financeiro
Planejamento

Recebimentos 

Pagamentos 

Fluxo de caixa
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Aderência
ao 

Sistema
Norma

Legislação

Processo
Controles 

Internos

EMPRESA

Processos

►Financeiro

►Operacionais

►Suporte

O Escopo dos trabalhos estarão suportados pela estrutura a seguir:

Escopo do Projeto
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Excelência

no  

Atendimento

Profissionais

Treinados
Gestão do 

Sistema

Avaliação 

Continua
Integração 

da empresa

Organização 

de 

desempenho
Credibilidade

Confiabilidade

Compliance

Reputação e 

Imagem

Padrão 

Framework 

COSO

A PCA Consult aplica a abordagem a seguir em projetos de Conselho Consultivo:

Processo EstruturadoGestão do Conhecimento 
(Metodologia)

Riscos Inerentes 

Metodologia Aplicada



CARBON  |  Março 2017

3º Gestão do  Conhecimento

2º Plano de Ação1º Entendimento do Negócio

4º Indicadores de Desempenho

Nossa Abordagem e Produtos Gerados
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Todos os documentos serão emitidos em língua portuguesa. Eventuais vias adicionais em língua 

estrangeira, não previstas nesta proposta, deverão ser solicitadas antecipadamente pela contratante 

e os custos para a respectiva tradução serão objeto de reembolso por meio de notas de débito.

Na conclusão de nossos trabalhos, apresentaremos os seguintes relatórios para cada processo:

Ata de Reunião
Plano de Ação de 

Melhorias
Pauta da Reunião

Acompanhamento 
das ações
“Follow-Up”

Nossa Abordagem e Produtos Gerados
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Nossos trabalhos serão conduzidos por meio da utilização da seguinte metodologia:

Organização do Trabalho

Planejamento 

dos Trabalhos

Regimento Interno

1.2 - Estruturação do Conselho Consultivo

1.1 – Solicitação de documentos e planejamento 

dos trabalhos

1.3 – Formalização do Regimento Interno, 

Modelos e Formulários

1.4 – Cronograma das Reuniões do Conselho 

Consultivo (Ordinária e Extraordinária)

Estruturação 

Modelos e Formulários

Reuniões do Conselho

1.5 - Plano de ação de melhorias Plano de Ação

Follow-up1.6 – Acompanhamento das ações
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Nosso trabalho será executado por uma equipe de profissionais sob a responsabilidade geral de

um sócio. O número de pessoas e a composição da equipe a ser designada dependerão da

complexidade dos trabalhos.

Estrutura de Equipe

Sócios da 

Empresa

Governança 

e 

Gestão Riscos

Parceiros e 

Associados

Jurídico 

e

Comunicação

PMO 

do

Projeto

18
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Reduzir riscos

Aumentar a eficiência e Longevidade 

Elevar o nível de governança

Otimizar recursos humanos e técnicos na gestão

Definição de Responsabilidade

Padronização de processos, maior facilidade na 

transferência de conhecimento

CLIENTE

Maior agilidade na identificação de problemas e 

no processo de tomada de decisão por meio de 

indicadores chaves de performance

Melhoria continua dos processos

Potenciais benefícios

19
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