
Croma Recursos Humanos

Conectando empresas com os melhores talentos



SOBRE
A CROMA

O Grupo Crowe Macro, fundado em 2001, com 400
profissionais, tem como foco a prestação de serviços de
consultoria, auditoria, contabilidade e tecnologia,
oferecendo no Brasil, produtos globais e especializados,
assim como a Crowe Global, (entre as 10 maiores
empresas no ranking) que atua em mais de 130 países e
com 44 mil profissionais.

No Brasil, o Grupo possui um portfólio com mais de 1000
clientes, das mais diversas atividades, desde bancos e
fundos de investimentos, tecnologia, franquias, startups,
incorporadoras e construtoras, agribusiness, varejo e
serviços, dentre outros.

A Croma Recursos Humanos atua nas seguintes frentes:

• Staff Loan, trazendo profisisonais altamente
capacitados para atuarem em projetos com prazos
determinados; e

• Hunting, com atuação nos processos de Recrutamento
& Seleção, desde profissionais em início de carreira,
passando por profissionais de média e alta gerência,
bem como selecionando e apresentando Executivos.

• Auditoria (Assurance, Riscos, Cybersecurity, Tax Compliance)

• Corporate Finance (Fusões & Aquisições, Avaliações, Reestruturações)

• Consultorias (Financeira, Gestão de desempenho, Due Diligence, Governança
Corporativa e Sucessão)

• Global Mobility (Documentação a expatriados e estrangeiros)

• BPM (Gestão Financeira, Contábil, Tributária, Tecnologia, Trabalhista e 
Performance)

• Capital Markets (Estrutura de financiamento via mercado de capitais)

• Consultoria Contábil, Tributária e Trabalhista (Small Business)

• Consultoria societária, paralegal e conformidade/integridade

• Staff Loan (finanças, contabilidade, impostos, recursos humanos e tecnologia);

• Hunting (Talentos em início de carreira, profissionais de média e alta gerência e 
C-Level).
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PRINCIPAIS 
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Atuamos com profissionais em início de carreira, 
posições de liderança e C-Level, apoiando as empresas
e fornecendo profissionais especializados em finanças, 
contabilidade, impostos, recursos humanos e 
tecnologia.

Adequação Financeira, 

Fiscal e Contábil

• Ajustes
• Conciliações
• Lançamentos Manuais
• Inventários
• Atendimento à Fiscalização
• Preparação de 

Demonstrações Financeiras
• Atendimento à Auditoria

Governança, Controles

Internos e Compliance

• Documentos normativos
• Adequação de processos
• Realização de testes

preventivos e detectivos

Aumento de

Demanda

• Fusões e Aquisições
• Ausências temporárias
• Licenças de 

pessoas-chave

• Gestão de Projeto
• Melhoria e/ou

Implementação
de sistemas

• Custeio

Redução de Custos

E Projetos

Tecnologia

• LGPD
• CyberSecurity
• Implementação

de Sistema ERP

Todos os profissionais são entrevistados e rigorosamente avaliados pelos
nossos headhunters. Uma vez identificada a necessidade de nosso
Cliente, seja ela para um projeto por prazo determinado (staff loan), seja
para a contratação de um talento (hunting), atuamos de forma rápida e 

assertiva, na seleção dos profissionais. 



HUNTING



PROCESSO
DE SELEÇÃO 

HUNTING

Briefing

Análise do
mercado

Seleção dos
profissionais

Realização de 
entrevistas

Validação de 
referências

Apresentação do 
Short List, com 
os profissionais 
aprovados



VANTAGENS
EM CONTRATAR 
UMA CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA

HUNTING
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• Permite que o RH foque em questões mais estratégicas, como a retenção de talentos e 
manutenção da cultura organizacional.

• Reduz os gastos com Recrutamento e seleção, já que a atuação da Consultoria é no sucesso

• Agilidade ao processo de Recrutamento e seleção

• Contar com o Know-how de uma empresa com o DNA Crowe Macro

• Acesso a profissionais que tenham sido previamente entrevistados

• Profissionais entrevistados por equipe técnica, com conhecimento na área de atuação

• Maior assertividade na seleção dos talentos

• Acesso a um banco de talentos, constantemente atualizado



STAFF LOAN



Acesso a profissionais qualificados, com novas ideias e 
prontos para o compartilhamento de experiências

Rápida alocação, em momentos de ausência temporária ou 
aumento de demanda

Manter os entregáveis no prazo, sem a necessidade de 
aumento de headcount

Possibilidade de contratação do profissional, após 
acompanhamento dos trabalhos realizados durante o projeto

Agilidade e eficiência no processo de 
contratação e alocação

Acesso a profissionais com perfil consultivo, mantendo a 
liderança dentro de casa

Apresentação de resultados imediatos, sem a 
necessidade de treinamento

Possibilidade de manter a equipe interna em projetos 
estratégicos e buscar profissionais para a condução das 
atividades rotineiras

BENEFÍCIOS 
NA CONTRATAÇÃO
POR PROJETOS 
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NOSSA 

METODOLOGIA 

DE TRABALHO

STAFF LOAN

O QUE BUSCAMOS?
Profissionais altamente capacitados, para 
atuarem de forma temporária, garantindo a 
permanência do conhecimento em nossos 
clientes

ALINHAMENTO
Profissionais qualificados e com larga 
experiência, que entenderão quais as 
necessidades comportamentais e técnicas 
necessárias para o desafio

PROCESSO DE SELEÇÃO
Faremos a seleção dos profissionais, 
validaremos as referências e indicaremos 
apenas aqueles que estiverem em plenas 
condições de atuação

MODELO DE CONTRATAÇÃO
Os profissionais selecionados serão 
contratados pela Croma e alocados durante 
o período do projeto

EXECUÇÃO DE PROJETO
A gestão dos profissionais fica com a 
liderança do cliente, mantendo todo o 
conhecimento dentro de casa 
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O QUE 
O PROFISSIONAL 
DEVE FAZER?

Para que uma empresa tenha eficiência e
resultados positivos de negócios em suas
áreas, é considerável buscar profissionais
especializados em projetos que possibilitem a
solução de questões pendentes. Normalmente,
eles são solicitados em projetos de
implementação ou parametrização de sistemas
integrados (ERP), tempos de crise, situações de
sobrecarga dos atuais colaboradores/equipe,
ou para executar um projeto específico.

O PROFISSIONAL
Os profissionais contratados ou consultores
alocados para executar projetos
especializados, geralmente possuem vasta
experiência no segmento que atuam. Para
alavancar ainda mais os conhecimentos no
setor, esses colaboradores optam por uma
carreira orientada a projeto, já preparados
e atualizados para o mercado de trabalho
brasileiro.

DISPONIBILIDADE

PENSAMENTO 

DE DONO

PROFISSIONAL 

FLEXÍVEL

INOVADOR

PERFIL 

CONSULTIVO

FOCO NA 

RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS

SEM 

PARADIGMAS

RESILIENTE 

QUESTIONADOR

CARACTERÍSTICAS
ESSENCIAIS
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Osasco/SP Brasil 
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