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DUE DILIGENCE DE RH – PILARES DE ABORDAGEM DA DELOITTE

BENEFÍCIOS DA REALIZAÇÃO DE UMA DUE DILIGENCE DE RH (não exaustivo)

Como qualquer outra abordagem de due
diligence, a Deloitte se concentra em 
minimizar riscos e fornecer informações 
importantes para nossos clientes para 
suportá-los na fase de negociação. Alguns 
riscos comuns relacionados a RH são:

 Estratégia de retenção não adequada 
ou profissionais-chave da organização 
em alto risco;

 Possíveis complicações na  
transferência de profissionais;

 Falha em reconciliar informações dos 
sistemas, resultando em perdas de 
registros históricos e questões 
regulatórias;

 Dificuldade em renegociar contratos 
com fornecedores.

Identify customer’s purchasing 
criteria and brand perception, and 
how Target's products, technology 

and services are perceived by 
customers

Analyze opportunities for Target to 
improve revenue (e.g., through 
pricing optimization, customer 

retention/ incentives) and synergies

DESENHO 
ORGANIZACIONAL / 
MODELO 
OPERACIONAL

Realizar uma avaliação da 
estrutura organizacional e 
da função de RH

COMPENSAÇÃO
E BENEFÍCIOS

Analisar os tipos de pacotes 
de compensação, políticas, 
procedimentos e benefícios 
da target

PESSOAS E CULTURA

Concentra-se na estrutura 
de cargos, dados 
demográficos de pessoas, 
transferências e contratos 
de empreiteiros 
independentes

RELAÇÕES 
TRABALHISTAS 

Mapear questões 
regulatórias e riscos 
associados às práticas de 
gestão anteriores e atuais 
da target, bem como 
conformidade com os 
acordos estabelecidos

 Compreensão ampla da capacidade da target para atrair e reter talentos;

 Mapeamento de salário e benefícios para potencial equalização e harmonização;

 Obtenção de uma perspectiva geral da força de trabalho da target e dos problemas que podem impactar 
as operações diárias;

 Levantamento dos requisitos para cumprimento de leis trabalhistas aplicáveis;

 Análise do desenho organizacional da target, sua estrutura de RH e custos totais;

 Mapeamento do estado atual e os riscos das relações sindicais da empresa.

A Deloitte tem apoiado milhares de transações ao redor do mundo. Visite nosso site M&A Consulting para 

saber como podemos suportar seu negócio.
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Follow us

Introdução à due diligence de RH

Como a maioria dos compradores reconhece, uma grande parte do desempenho da target está ligada aos seus 
profissionais e ao desenho organizacional que permite e incentiva esse desempenho. Além das análises tradicionais 
sobre aspectos legais e trabalhistas, nossa abordagem de due diligence de RH se aprofunda para fornecer mais 
insights sobre a organização da target, remuneração e benefícios atuais, cultura e práticas de RH.

Luiz Barosa
Partner
Human Capital Consulting
luizoliveira@deloitte.com

The future of the deal
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A Deloitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de 
firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada 
de “Deloitte Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e 
independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada 
entidade relacionada são responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não 
fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria 
tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais 
de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), atende a quatro de cada cinco organizações 
listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 312.000 profissionais da Deloitte impactam 
positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

Esta comunicação contém apenas informações gerais e nenhuma das empresas Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), sua rede global de firmas-membro ou suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização 
Deloitte”) está, por meio desta comunicação, prestando consultoria ou serviços profissionais. Antes de tomar 
qualquer decisão ou medidas que possam afetar suas finanças ou sua empresa, você deve procurar um consultor 
profissional qualificado.

Nenhuma representação, garantia ou compromisso (expresso ou implícito) é dado quanto à precisão ou integridade 
das informações contidas nesta comunicação e nenhuma das empresas DTTL, suas firmas-membro, entidades 
relacionadas, profissionais ou agentes devem ser responsabilizados por qualquer perda ou dano que ocorra direta 
ou indiretamente em conexão com qualquer pessoa que confie nesta comunicação. A DTTL, cada uma de suas 
firmas-membro e suas entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes.
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