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6.2. Caso PwC Consulting 

6.2.1. Caracterização da empresa  

6.2.1.1. Enquadramento histórico 

A PwC Consulting (a partir de agora referida apenas como PwC) correspondia à 

unidade de consultoria de gestão da PriceWaterhouseCoopers, que operava num conjunto 

mais diversificado de serviços profissionais, incluindo a auditoria e a consultoria financeira e 

fiscal. A PriceWaterhouseCoopers existia como tal no nosso país desde 1998, resultando da 

fusão entre a Price Waterhouse e a Coopers & Lybrandt. Ambas as companhias tinham 

presença em Portugal já desde as décadas de cinquenta e setenta, respectivamente 

(PriceWaterhouseCoopers, 2003). 

Na altura em que se iniciou o estudo, a PwC era já uma entidade juridicamente 

independente da casa-mãe, embora continuasse inserida no mesmo grupo de empresas e na 

mesma rede internacional. A curto prazo, a companhia preparava a alienação total deste 

negócio: 

«...a PriceWaterhouseCoopers decidiu colocar numa operação pública de venda as acções da PwC 
Consulting. Portanto, durante o próximo Verão irá ocorrer a entrada em bolsa da área do negócio 
PwC Consulting no quadro da PriceWaterhouseCoopers, concretizando assim, mais do que uma 
separação jurídica, mas também uma separação de capitais.» HR Manager

 

A separação entre os negócios de auditoria e consultoria estava a ser concretizada a 

nível internacional, pelos escritórios da PriceWaterhouseCoopers em todo o mundo. No 

rescaldo do escândalo financeiro que envolveu a Andersen nos Estados Unidos (ver caso da 

Andersen), aquecia o debate acerca da independência das empresas de auditoria que prestam 

simultaneamente serviços de consultoria. Algumas das grandes multinacionais do sector 

apressavam a separação das actividades. A PwC: 

«...espera a entrada de investidores que eventualmente possam depois comandar o rumo desta 
organização de Consultoria. É muito provável que investidores da área das tecnologias possam 
estar interessados num negócio como o nosso.» HR Manager

 

Atravessava-se, pois, um período de plena transição e expectativa. A agravar este clima 

de agitação, a empresa ressentia-se da retracção do mercado. Resultaram profundas 

reestruturações internas, que passaram mesmo pela redução do pessoal, em dois momentos 

distintos dentro do mesmo semestre. Durante o decurso do estudo, concretizou-se aquela 

alienação. A PwC Consulting foi adquirida pela grande multinacional americana IBM, tendo 

sido integrada na pequena e recentemente criada unidade de Business Consulting Services. As 

últimas entrevistas para este trabalho foram feitas já após aquela aquisição. Nessa altura, a 

organização (agora uma unidade de negócio) parecia viver em suspenso, à espera do que lhe 

estaria reservado nesta nova fase. Tudo era indefinição, desde a orientação estratégica às 
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políticas de GRH, pelo menos para os consultores entrevistados, sem responsabilidades de 

gestão para além das meramente operacionais. Apesar de interessantes, e inevitavelmente 

presentes nas preocupações dos consultores, as questões exclusivamente relacionadas com 

esta transição foram evitadas, por não constituírem o objecto deste estudo. Nessa última fase, 

ia sendo pedido aos entrevistados que se reportassem tanto quanto possível ao que havia sido 

a prática na ex-PwC. O distanciamento da retrospectiva, e o eventual contraste com a nova 

realidade na IBM, pareceram contribuir para descrições mais claras e elucidativas das 

políticas e práticas da PwC em relação à GRH e à gestão do emprego. Quanto ao caso aqui 

construído, a opção foi a de o reportar o mais possível ao período pré-aquisição.  

6.2.1.2. Postura estratégica 

Em relação ao posicionamento estratégico da companhia no mercado, ela foi definida 

como sendo: 

«...a nossa estratégia aponta para que a nossa proposta seja diferenciadora pela inovação! Ou seja, 
por aquilo que somos capazes de levar para o cliente. Com o risco de não sermos a mais barata. 
(...) ...a nossa estratégia é a

 

de prestar serviços da estratégia à implementação. Porque não basta 
aconselhar o cliente! Temos que aconselhar o cliente com coisas que nós sejamos capazes de 
realizar. Senão estamos a enfiar um barrete!» HR Manager

 

Por outro lado, era apregoada a parceria com o cliente, o que implicava um maior 

envolvimento com o sucesso ou insucesso das soluções propostas. Como medida desse 

envolvimento, o responsável de topo deu o exemplo de casos em que os próprios honorários 

da firma podiam ser afectados pelo sucesso. 

«O outro ponto em que nos posicionamos é sermos parceiros desse negócio. Ou seja, a nossa 
actividade é cada vez mais, não um toma lá dá cá , em termos de aqui tens o serviço, venham lá 
os honorários , mas sermos capazes de estarmos com o cliente para o bem e para o mal. (...) Ou 
seja, uma parte dos honorários ser-nos-iam devidos, ou não, em função de resultados muito 
concretos, mensuráveis, do nosso trabalho.» HR Manager

 

Para ilustrar a que ponto a companhia estava disposta a ir nestas parcerias, o gestor de 

topo avançou ainda com outro exemplo: 

«Mas eu tenho um exemplo mais extremo! (...) E a nossa forma de estar com o cliente foi tal que 
somos accionistas desse negócio!» HR Manager

 

Com este posicionamento no mercado, a empresa tinha conseguido crescer nos últimos 

anos uma média na ordem dos 15-20% ao ano. Em relação ao ano imediatamente anterior ao 

estudo, a empresa não facultou dados concretos, justificando-se com a confidencialidade 

imposta pelo processo de entrada em bolsa. De qualquer forma, a indicação foi a de que se 

manteve um crescimento positivo. Presumivelmente, este não terá sido suficiente para evitar 

que a empresa decidisse reduzir os seus quadros em cerca de 100 pessoas.  
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6.2.1.3. Estrutura organizacional 

A empresa integrava, à data do início do estudo, 202 empregados e 4 sócios, 

distribuídos por dois escritórios em Portugal, um em Lisboa e outro no Porto. O escritório de 

Lisboa concentrava a maioria dos consultores, encontrando-se no Porto apenas cerca de 15. A 

PwC seguia tradicionalmente o modelo da sociedade de pessoas (partnership), com a 

correspondente carreira hierárquica que determina a progressiva incorporação de funções de 

gestão e o acesso à participação no capital da firma no topo da carreira. Este esquema foi 

dissolvido com a aquisição pela IBM, uma sociedade anónima com a sua estrutura de carreira 

própria, muito hierarquizada e formalizada.   

Figura 6.1  Organigrama da PwC Consulting (documento interno)  

Em relação à actividade propriamente dita, a estrutura organizativa seguia um esquema 

matricial (Figura 6.1), modelo que começava também a ser a norma entre as grandes empresas 

do sector. Deste modo, cruzavam-se as Solution Areas, que correspondiam a diferentes áreas 

de especialização por competência, com as chamadas Industries, ou sectores de actividade do 

cliente. Assim, a firma apresentava ao mercado uma vasta gama de linhas de serviço, que 

incluíam Customer Relationship Management Solutions (soluções para a gestão de clientes), 

Information Technology Solutions (serviços no campo das tecnologias e da informática), 

Financial Management Solutions (soluções na área da função financeira), Financial Services 

Legenda:

 

ICES  Information Communication & 
Entertainment Solutions 
SCOS: Supply Chain & Operations Solutions 
SCS:  Strategic Change Solutions  

(*) Inclui as seguintes áreas de 
actuação: 

- Budgeting and Controling 
- Quality System  
- Infraestructure

 

Nível 1: Dimensão Sector de Mercado  

Nível 2: Dimensão Solutions Areas/Competências 
CRMS:  Customer Relationship Management Solutions 
ITS: Information Technology  Solutions 
FMS: Financial Management Solutions 
FSS: Financial Services Solutions 
HCS: Human Capital Solutions  

Risk Management 

 

Resource Management Finance Management (*) 

Human Resources 
Management

 

Marketing and 
Communication
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1
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Grupo A  
Financial Services 

Grupo B  
Consumer & Industrial Products 
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Energy & Utilities 

Grupo D - Information 
Communication & Entertainment 
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Services/Government 
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Coordination 

CRMS ITS FMS FSS HCS ICES SCOS SCS 

BUL  Business Unit Leader 
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Solutions (prestação de serviços financeiros), Human Capital Solutions (área da gestão de 

recursos humanos), Information, Communications & Entertainment Solutions (informação, 

comunicação e entretenimento), Supply Chain & Operations Solutions (função produtiva e 

logística), e finalmente Strategic Change Solutions (apoio à mudança estratégica). Na segunda 

dimensão, estavam constituídos grupos de acordo com os seguintes sectores de actividade dos 

clientes: Financial Services (banca e seguros), Consumer & Industrial Products (sector 

industrial), Energy & Utilities (sector energético e das redes de utilidade básica), Information, 

Communication and Entertaining (incluindo o sector da comunicação social e 

entretenimento), e Services and Government (todo o sector de serviços e a administração 

pública). 

Com este enquadramento estrutural, o trabalho organizava-se em projectos, que 

agregavam profissionais especializados naquelas áreas de competência e nos sectores de 

actividade de modo a formar equipas capazes de desenvolver a resposta mais adequada aos 

problemas específicos dos clientes em sectores particulares.  

6.2.2. Departamento e responsável pela GRH 

Na PwC, o departamento de GRH tomava a designação de HR (Human Resources), 

sendo o seu responsável o HR Manager. De acordo com este dirigente, a função era ocupada 

por «uma pessoa e meia», uma vez que o Director de RH partilhava os serviços de 

secretariado com outro departamento. Esta função tratava de «recrutar, formar, desenvolver e 

pagar» os empregados da companhia. Isto excluía, porém, as questões mais administrativas 

como o processamento salarial, a administração e manutenção do cadastro do pessoal, os 

relatórios para a Segurança Social ou a emissão do Balanço Social. Estas eram tarefas 

asseguradas pelo Departamento de Pessoal, comum a todo o grupo PriceWaterhouseCoopers. 

Nas outras empresas estudadas, era ao líder de cada projecto que cabia reunir a equipa 

de projecto de entre as pessoas disponíveis, e de acordo com os requisitos do trabalho. Na 

PwC, havia um cargo específico com a responsabilidade formal de distribuir os consultores 

pelos diferentes projectos, designado de Resource Manager (gestor de recursos). Este órgão, 

ocupado também por uma pessoa e meia , fazia o «planeamento de Recursos Humanos». O 

seu papel: 

«É, em função das necessidades específicas de cada um dos projectos ou actividades, é encontrar 
nas nossas 200 pessoas quais aquelas que estão mais em linha com as necessidades daquele 
projecto. E também de acordo com o próprio planeamento da afectação daquelas pessoas. 
Portanto, no fundo é alguém que procura, 1º ponto, rentabilizar a ocupação das pessoas, e ocupar 
as pessoas em função das suas competências e projecto de carreira.» HR Manager

 

Na prática, contudo, os consultores entrevistados indicaram que a constituição das 
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equipas acabava por ser feita de forma muito semelhante ao que foi encontrado nas outras 

empresas. 

«Era na teoria isto que iria acontecer. Na prática, e devido à relação muito boa que existia entre as 
pessoas, e nomeadamente entre os managers, eu sei quem está disponível.» Manager

 
Ou seja, o mais habitual era os managers conhecerem ou indagarem informalmente da 

disponibilidade e do perfil de competências dos consultores da casa. Quando se dirigiam à 

Resource Manager, era apenas no sentido de formalizarem a ideia pré-definida que tinham 

sobre a constituição da sua equipa. Uma intervenção mais activa e efectiva da Resource 

Manager na identificação dos elementos mais adequados para uma equipa seria menos 

frequente.  

6.2.3. Políticas de GRH 

Quanto à estratégia de GRH, o Director do departamento admitia uma grande influência 

das práticas mais comuns no sector, particularmente entre as «principais empresas de 

consultoria». Por outro lado, também se reconhecia a extrema importância das directivas da 

companhia a nível internacional: 

«Muita influência! Há, diria, mesmo até algum nível de subordinação a princípios orientadores 
para toda a firma.» HR Manager

 

Ainda assim, a estratégia de negócio era considerada o factor decisivo na definição das 

políticas de GRH. 

«Eu diria que o que tem mais peso é, de facto, a orientação estratégica da empresa. (...) Portanto, 
as alterações que decorrem das alterações de mercado, da nossa posição estratégica perante esse 
mesmo mercado, têm-se traduzido em alterações, algumas delas significativas, na nossa política de 
Recursos Humanos. Quer na contratação, quer na gestão de carreiras, quer na formação, quer na 
parte salarial. Portanto, tudo tem mexido significativamente, alinhando com esta nova forma de 
estar. [Esse alinhamento] É fundamental. » HR Manager

 

Na verdade, o responsável pela GRH ia mais longe, considerando a GRH central na 

condução da própria estratégia do negócio: 

«Uma vez mais, se nós temos um negócio que sobretudo está alicerçado em pessoas, se eu não 
mexo na política de Recursos Humanos, não vou conseguir alterar o negócio.» HR Manager

 

Deste modo, a empresa tinha formalmente definido um conjunto de políticas de GRH, 

no geral, bastante sofisticadas e, por vezes, complexas. Era função do departamento de GRH 

coordenar, apoiar e acompanhar a sua implementação. No decurso do estudo, foi sendo notada 

alguma variabilidade na implementação dessas políticas, particularmente nos tempos mais 

recentes, em que se vivia num estado de expectativa e incerteza.   
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6.2.3.1. Recrutamento e selecção 

Em termos de recrutamento, a PwC seguia a opção de não limitar as entradas aos níveis 

da base da pirâmide hierárquica. Contrastando com a política seguida em Auditoria, que 

admitia pela base, na Consultoria... 

«Portanto, em função das nossas necessidades quantitativas e qualitativas de competências, ora 
recrutamos anualmente um conjunto de jovens recém-licenciados que iniciam a carreira connosco, 
ou vamos buscar já ao mercado senioridades , não é, que nos permitam responder em curto-prazo 
a necessidades diferentes que tenhamos até ao momento. Portanto, recrutamos a todos os níveis da 
pirâmide.» HR Manager

 

Assim sendo, os canais de recrutamento eram variados, estendendo-se desde as 

apresentações da companhia nas universidades, sobretudo para consultores júnior, até aos 

anúncios, às candidaturas espontâneas e às candidaturas referenciadas quando era necessário 

encontrar um perfil específico . 

De acordo com o responsável pela GRH, os critérios de selecção tinham vindo a evoluir 

ao longo dos anos, sendo o perfil de recrutamento um dos aspectos que mais alterações 

tinha sofrido. No passado, a tradição e os valores mais conservadores de Auditoria, que 

dominava, extravasavam para a área da Consultoria. Com o aumento da concorrência no 

sector da consultoria, novos perfis foram sendo considerados mais importantes, valorizando-

se agora, por exemplo, competências na dimensão comercial. 

Em linha com a estratégia de recrutar para todos os níveis da carreira consoante as 

necessidades que surgiam a cada momento, também os critérios de selecção podiam variar 

com os perfis pretendidos. Em relação aos recém-licenciados: 

«...há preocupações muito grandes relativamente ao saber, ou ao saber aprender. (...) as nossas 
principais preocupações vão para a capacidade que o nosso futuro colega terá de aprender 
constantemente e de se adaptar às diversas circunstâncias que a nossa actividade requer. » HR 
Manager

 

Já em relação a candidatos a uma posição mais avançada na hierarquia: 

«Se vamos buscar um sénior, é suposto que ele traga um apport de como é que se faz, ou seja, da 
sua área de intervenção.» HR Manager

 

O processo de selecção, sendo coordenado pelo departamento de GRH, envolvia os 

responsáveis pelas áreas de integração dos candidatos, que intervinham no processo e nas 

decisões finais de selecção: 

«...mas tem sempre o envolvimento muito grande daquilo que são os responsáveis ou responsável 
da área de integração daquela pessoa (...) o primeiro responsável por aquela área solution areas

 

tem sempre um forte envolvimento na escolha, na selecção, das pessoas.» HR Manager

  

6.2.3.2. Formação e desenvolvimento 

Formalmente, a formação era alvo de um planeamento detalhado na PwC, comportando 
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três dimensões. Em primeiro lugar, estava internacionalmente definida uma dimensão geral de 

formação que todos os consultores da firma deviam ter em cada nível de carreira. Numa 

segunda dimensão, era contemplada a formação resultante dos processos de avaliação anual 

do desempenho de cada consultor. Esta componente incluía as necessidades de formação 

identificadas pelo responsável pela avaliação (de acordo com as estratégias de 

desenvolvimento para cada solution area e com as lacunas identificadas em cada consultor) 

e as preferências manifestadas pelo próprio indivíduo. Finalmente, previa-se uma terceira 

dimensão, que o Director de GRH designou de just-in-time, e se destinava a suprir 

necessidades imediatas e específicas de desenvolvimento de competências que surgiam no 

decurso dos projectos. Esta formação, não sendo planeada, era contudo incontornável. De 

acordo com o Director de GRH, a formação estabelecida a nível internacional para cada 

patamar da carreira era uma componente mandatória da formação. Assim, os ajustes que 

podiam ter de ser feitos por uma questão de orçamento ou disponibilidade de tempo faziam-se 

sobretudo na dimensão opcional definida de acordo com as necessidades e preferências 

individuais de cada consultor.  

A conjugação de todas estas vertentes resultava na definição de um plano anual de 

formação para cada consultor. Nos últimos anos, o investimento em formação rondaria uma 

média de 8 a 10 dias de formação por ano para cada consultor. Porém, as experiências 

relatadas pelos indivíduos entrevistados pareciam ser bastante diversas, indiciando alguma 

variabilidade no acesso à formação. Alguns consultores referiam que, na maioria das vezes, 

tinham tido a formação prevista no seu plano de desenvolvimento de carreira, incluindo a 

opcional . Mas outros teriam tido menos sorte nesse aspecto, vendo o seu acesso à formação 

mais limitado. As conversas com os entrevistados permitiram identificar algumas das razões 

para estas disparidades. A somar à contenção financeira decorrente da crise do mercado, a 

empresa tinha necessidade apresentar bons resultados financeiros, preparando a eminente 

entrada em bolsa que resultava da decisão estratégica de alienar a unidade de Consultoria. Isto 

determinava uma conjuntura especialmente exigente, impondo grandes restrições orçamentais 

a todos os níveis, incluindo a formação. Naturalmente, as limitações faziam-se sentir em 

primeira mão na vertente da formação definida pelo plano individual de carreira. Tal como o 

Director de GRH tinha já feito, também um dos managers reconhecia isso mesmo, ao 

declarar: 

«Claro que o budget depois muitas vezes limita a exequibilidade ou não daqueles pontos de 
formação mais individualizados.» Manager 

 

grid 4

 

Por outro lado, a situação atravessada monopolizava a atenção dos responsáveis de topo 

da empresa, que acabavam por preterir questões como a formação. Isto era notado pelos 
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próprios consultores, que encontravam aí uma explicação para estarem a ter menos acesso à 

formação do que gostariam. Um deles afirmava: 

«Há outras prioridades que neste momento, a meu ver, estão a impedir mais... formação » 
Consultor grid 3

 
«E existiam 2 ou 3 cursos, que eram obrigatórios para toda a gente. Toda a gente tirava. Na fase 
que eu entrei já... já estava a haver uma fase ali de mudança, não se sabia como é que as coisas 
iam-se passar, se iríamos... (...) E por isso, por acaso eu fui dos poucos que não fui fazer esses 
cursos.» Consultor grid 2

 

De resto, o acesso à formação era também condicionado pela simples dificuldade de 

prescindir dos consultores ocupados em projectos. No mau momento de crise económica, a 

pressão para ter toda a gente a facturar era maior. E, no caso da PwC, isto era agravado pela 

recente e significativa redução do efectivo. Um dos entrevistados relatava: 

«Por exemplo, eu tive de faltar ao curso porque estava em projecto, não podia... não podia ir ao 
curso.» Consultor grid 3

 

Um dos responsáveis explicava ainda: 

«Repare, um consultor que está um ano num projecto de SAP, por exemplo, a sua necessidade de 
formação durante esse ano se calhar é limitada, porque sabe que vai estar um ano a realizar aquele 
tipo de actividade, e não faz muito sentido ir ter formação numa outra área. ( ) Outra pessoa que 
esteja em vias de ir para um projecto completamente distinto, é conveniente ter formação numa 
determinada ferramenta ou num determinado método antes de ir para esse projecto.» Manager 

 

grid 4

 

Desta forma, a formação realmente privilegiada na companhia acabaria por ser a tal 

just-in-time. Num período de maior restrição como o atravessado, apenas as situações 

incontornáveis de necessidades de formação poderiam ser atendidas. A tal formação 

mandatória acabava por ser também prejudicada, chegando a ser adiada para alturas em que 

perdia utilidade prática. Os testemunhos que se seguem ilustram bem este carácter contingente 

do acesso à formação na companhia, e algum descontentamento por parte dos consultores 

com essa situação: 

«Eu vou-lhe ser sincero. Eu entrei em Fevereiro, o meu primeiro curso de formação 

 

portanto, 
entrei em Fevereiro de 2001 

 

o meu primeiro curso de formação deu-se em Fevereiro de 2002! 
Portanto... (...) Pronto, há cursos que eu acho que eram importantes para a minha actividade, que 
sei que existem, que eu não os tive. E portanto, penso que começam a fazer-me falta algumas 
coisas. (...) E eu sei que estou alocado, mas não sei quando é que os vou ter, quando é que a 
oportunidade vai surgir.» Consultor grid 3

 

«Eu entrei em 99. (...) Um caso prático é: quando se entra dentro da consultoria, fazia-se sempre 
um curso que era o Introductory. Independentemente do nível a que nós estamos, e que como 
vimos, temos sempre de fazer aquele curso. Eu só fiz aquele curso acho que em 2000... e 1! (...) 
Sei que fiz aquele curso muito tarde. Esse curso, tira-se logo mais proveito quando é feito de 
início.» Consultor grid 3

  

6.2.3.3. Avaliação do desempenho 

O processo de avaliação do desempenho era bastante sofisticado. Os consultores eram 
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avaliados em todos os projectos em que participavam, e a apreciação anual resultava da 

conjugação de todas essas avaliações. O Director de GRH enaltecia as vantagens deste 

esquema: 

«O que é interessantíssimo, não é. Porque quando se tomam decisões no fim do ano, não se tomam 
decisões apenas com base numa experiência ou numa visão da experiência. E portanto, elimina-se 
aqui, ou reduz-se significativamente, a probabilidade daquilo que eu designo as químicas.» HR 
Manager

 

A avaliação em projecto baseava-se na concretização dos objectivos estabelecidos pela 

«contratualização do desempenho» entre o indivíduo e o responsável no início de cada 

projecto, que especificava a duração e tipo de intervenção do consultor, as actividades a 

desenvolver e as responsabilidades a assumir. O Director de GRH esclarecia ainda que, 

anualmente, estas avaliações eram congregadas num sistema «que tem uma designação geral 

de Career Point», e que consistia no «compto da globalidade dos meus PA s 

 

performance 

assessments 

 

que eu tive ao longo do ano». O processo de avaliação do desempenho foi 

descrito da seguinte forma: 

«Portanto, o avaliado faz a auto-avaliação, o avaliador pode discutir e pode haver mudança ou não 
de posição. Se não há, fica registado o entendimento do avaliador. Vai para um reviewer...» HR 
Manager

 

Os consultores tinham a oportunidade de discordar da avaliação feita pela sua chefia, e 

de fazê-lo registar. No entanto, esses incidentes seriam mais ou menos raros. 

«Depois podíamos comentar a avaliação do avaliador, ou seja, concordávamos com aquela 
pontuação, ou não concordávamos. Penso que normalmente, de uma maneira geral, concordava-se. 
Pelo menos eu, com as minhas avaliações, concordei sempre.» Consultor grid 2

 

A avaliação anual tinha repercussões a nível da remuneração dos consultores. Nos 

níveis iniciais de carreira, esta influência resumia-se às decisões quanto aos aumentos anuais 

nos salários. A partir de grid 3, a avaliação afectava também uma parte variável da 

remuneração. Já o impacto da avaliação do desempenho na progressão na carreira ficou mal 

esclarecido. A revisão anual do Global Career Framework (GCF), uma espécie de inventário 

de competências e experiências que determinava a posição na carreira de cada consultor, 

confundia-se com o próprio processo de avaliação. Efectivamente, o Director de GRH 

descrevia nestes termos a revisão do dito GCF: 

«...este processo de revisão do GCF, que começa por um self-assessment (...) Portanto eu fico com 
um perfil em sede de auto-avaliação. Depois há um colega, mais sénior do que eu, que vai discutir 
comigo este processo de auto-avaliação e em coaching sugere alguma alteração, alguma reflexão, 
uma melhoria, (...) E segue para um painel, que é uma equipa desses assessores, que no fundo põe 
a benção antes de ir aos sócios. E depois dos sócios, vai ao estrangeiro. (...) De modo a que em 
meados de Junho este processo fez todo o seu ciclo de auto-avaliação, avaliação, confirmação da 
avaliação, submissão aos sócios e ratificação internacional.» HR Manager

  

Para além disso, afirmava ainda que: 
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«O nosso sistema de avaliação de desempenho, que alimenta este... GCF

 
Quando se fala em 

demonstração da experiência, é fundamental haver evidência nas avaliações de desempenho.» HR 
Manager

 
Contudo, o mesmo responsável declarava que: 

«Mas é um processo independente» HR Manager

 
Assim, em princípio, parece que não deveria haver uma relação directa entre a avaliação 

do desempenho e a progressão pelo GCF. No entanto, a ligação entre o sistema de avaliação e 

o sistema de progressão na carreira seria mais forte do que era estabelecido pela política 

formal. Os próprios consultores, mesmo aqueles com responsabilidades de gestão, tinham a 

percepção de que a avaliação era a base da sua progressão na carreira. Quando questionados 

sobre o sistema de avaliação do desempenho, alguns referiam-se directamente ao GCF, 

sugerindo que os dois sistemas se confundiam na prática. Os seguintes comentários são disso 

demonstrativos: 

«No final do ano, há um assessment, uma avaliação, avaliação essa que depois tem dois tipos de 
impactos: tem um impacto do ponto de vista de carreira e de progressão na carreira e progressão 
hierárquica, e outro que tem obviamente impactos financeiros ao nível, obviamente, da progressão 
salarial normal, e ao nível de um plano, de um pacote de salário variável.» Manager 

 

grid 4

 

«...no final de cada projecto, nós somos avaliados. Essas avaliações são depois integradas numa 
avaliação final, que era o GCF, que nos indicava qual é era o grid que íamos ter.» Consultor grid 
3

 

Quanto à forma como eram avaliados, os entrevistados não se coibiam de criticar o 

sistema em alguns aspectos. Um dos entrevistados, por exemplo, não apreciava o facto de não 

poder controlar alguns dos aspectos avaliados: 

«Mas aqui há um problema que é: nós temos vários factores de avaliação; um deles é o que nós 
chamamos chargeability, é o número de horas que nós estamos alocados em projecto, portanto, 
que temos vendidas. E muitas vezes isso não depende de nós, não é. Depende da existência ou não 
de projectos na nossa área...» Consultor grid 3

 

Outras críticas prendiam-se menos com o sistema em si mas sobretudo com a sua 

operacionalização. Alguns achavam que os avaliadores nem sempre conheciam, a si ou ao seu 

trabalho, suficientemente bem. Curiosamente, os consultores tendiam a reportar-se a casos 

que conheciam, mas não ao seu próprio. Faziam comentários como: 

«...às vezes estamos dependentes de pessoas que nem sequer nos conhecem! (...) Porque se não 
temos um contacto directo com ela, nem ela nos conhece bem, como é que isto vai ser avaliado, 
percebe?! É difícil eles entrarem em acordo. Por acaso nunca tive problemas desses, mas sei que é 
uma coisa que na empresa as pessoas se queixam bastante.» Consultora grid 1

 

«E, pelo que me dizem... 

 

Lá está, eu estou a reportar-me àquilo que me dizem, e não àquilo, à 
minha experiência  muitas vezes não se conhece quem se está a olhar, e olha-se só para os papéis, 
e... .» Consultor grid 1

 

Por outro lado, os consultores também pensavam que o processo era afectado por 

alguma subjectividade, uma vez que os diferentes avaliadores faziam interpretações pouco 
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coincidentes dos critérios de avaliação. 

«E depois a avaliação em projecto vai depender muito do chefe de projecto que está em cada 
momento a avaliar. Porque penso que aí haverá alguma falta de uniformização em relação às notas 
que se dão.» Consultor grid 3

 
«A única subjectividade aí, que eu acho que existia, é que os critérios dos avaliadores eram 
diferentes. Havia... Exactamente. Havia avaliadores muito mais, muito mais rígidos e muito mais 
exigentes do que outros. Mas isso é algo que é um bocado, é um pouco inevitável.» Consultor 
grid 2

  

A PwC tinha montado um sistema de coaching. A cada consultor, era atribuído um 

colega mais sénior, geralmente escolhido entre as pessoas que dominavam a mesma área de 

competências. Este coach era responsável por acompanhá-lo e orientá-lo no seu 

desenvolvimento de carreira, nomeadamente no preenchimento do Career Development Plan 

(CDP). 

«Existe (...) uma figura que, a partir de manager, internamente, toda a gente tem este papel, que é 
o papel de coach. E obviamente, no meu caso concreto, sendo manager, sou coach de algum staff 
mais júnior, e sou coachee, obviamente, de um coach hierarquicamente mais... mais acima. Este 
coach tem como principal missão apoiar no desenvolvimento desse tal plano de desenvolvimento 
de carreira. Esse plano de desenvolvimento de carreira engloba várias questões, também a 
avaliação de performance. » Manager 

 

grid 4

 

Através do CDP, o coach podia então influenciar a progressão na carreira e a formação 

do seu protegido . Isso parecia acontecer sobretudo pelo acompanhamento do processo de 

avaliação do desempenho. O próprio HR Manager explicava: 

«Quase sempre, a pessoa que é o coach é também depois o avaliador, em termos do GCF, em 
termos da gestão de competências» Director de GRH

 

A avaliação do desempenho anual era, pois, coordenada pelo coach. Desta forma, 

apesar de não haver formalmente uma relação hierárquica entre o coach e o coachee, 

pretendendo-se que essa relação fosse «pura relação funcional», o coach tinha um papel 

activo num aspecto decisivo para a progressão na carreira e evolução da remuneração. Em 

regra, os consultores não se mostraram satisfeitos com a participação do coach no processo de 

avaliação. Apesar de reconhecerem o esforço dessas pessoas em acompanharem e se 

informarem acerca dos seus coachees, raramente tinham um contacto próximo e continuado 

no dia-a-dia. 

«Eu acho que é uma ideia interessante. Em termos práticos, não funcionará muito bem, porque as 
pessoas só ligam a este desenvolvimento de carreira e por aí fora quando estão a chegar à altura de 
entregar a... as coisas. E aí sim, à pressa, fala-se com o coach e...! Porque o sistema não permite 
que as pessoas tenham mais tempo para estas coisas...» Consultor grid 3

 

«...não têm contacto nenhum com o nosso trabalho, não nos conhecem...! (...) Se precisamos de 
alguma coisa, quer dizer, podemos telefonar, e podemos entrar em contacto... Mas é totalmente 
diferente se fosse uma pessoa que nos acompanhasse! (...) Quer dizer, fica tudo muito no ar, 
porque a pessoa nem sequer esteve no projecto! Nem nos conhece muito bem, não é?! Portanto, 
torna-se um bocado complicado... isso dar resultado.»  Consultora grid 1
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Noutras dimensões, e apesar de ser vista como potencialmente interessante pelos 

consultores, a figura de coach parecia acabar por ter pouca utilidade. Por um lado, o próprio 

sistema de trabalho, muito exigente e absorvente em termos do tempo e da atenção tanto dos 

consultores como dos seus coaches, levava a que estes não dedicassem o tempo que seria 

porventura necessário àquelas actividades. Por outro lado, sendo designado centralmente pelo 

departamento de GRH, o coach não era directamente escolhido pelo orientado. Assim, 

dificilmente era uma pessoa da sua confiança. No caso de uma das entrevistadas, o seu coach, 

não só era um desconhecido, como trabalhava em Lisboa, quando ela estava colocada no 

escritório do Porto. Outro dos consultores nunca se tinha encontrado com o seu coach, uma 

vez que: 

«No meu caso é uma pessoa que eu não conheço, porque... era uma pessoa que pertencia à IBM. 
Eu ainda não conhecia. E ele está no Brasil num projecto, portanto nunca... nunca o vi. Só o 
contactei por mail, mas nunca o vi.» Consultor grid 2

  

6.2.3.4. Carreiras 

A carreira na PwC assumia, pelo menos formalmente, contornos mais complexos do 

que é a norma no sector. Em vez da tradicional linha de progressão vertical, que determina um 

gradual aumento das competências técnicas e das responsabilidades de gestão e comerciais, 

nesta empresa previa-se que todo o tipo de competência 

 

fosse de cariz mais técnico, de 

gestão ou de liderança 

 

podia variar numa escala de 1 a 5. Uma grelha matricial chamada 

Global Career Framework (GCF) servia para inventariar e classificar todas as competências 

de cada consultor, englobando desde a especialização correspondente a uma solution area 

(por exemplo, tecnologias de informação, análise de processos, gestão financeira, etc.), ao 

conhecimento de uma industry (banca, sector público, etc. ), ou às competências de gestão 

das pessoas, de gestão dos projectos ou a própria actividade comercial. Pretendia-se com este 

enquadramento admitir que a progressão na carreira se fizesse, não apenas no tradicional 

sentido vertical, mas também nas mais diversas direcções transversais. O Director de GRH 

exemplificava desta forma as possibilidades de carreira: 

«Porque eu posso dizer assim: OK. Eu quero subir na minha carreira, verticalmente. Quero ir a 
Project Manager 5, que eu quero ir a Partner , não sei o quê. (...) Mas há outro colega que pode 
dizer assim: Não. Eu não tenho grandes ambições de poder, não é. E portanto eu prefiro fazer 
uma carreira mais horizontal. Eu este ano gostaria sobretudo de desenvolver as minhas 
competências, as skills, aqui em IT. Estou bem em Project Management, estou em Process... 
Gostava de ter um perfil mais equilibrado. Não quero ser chefe de nada... » HR Manager

 

No entanto, a posição hierárquica de cada consultor na companhia dependia da sua 

posição na carreira (grid), definida pelo nível mais elevado que tivesse em termos da 

inventariação das suas competências. Por exemplo, alguém com classificações ao nível 3 em 
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várias competências, mas nenhuma mais elevada, seria considerado um consultor de grid 3. 

Por outro lado, um consultor que desenvolvesse o seu domínio em determinada tecnologia ao 

nível 3, mesmo que tivesse classificações inferiores nos restantes itens, seria igualmente um 

consultor de grid 3. Assim, na prática, as pessoas beneficiavam de concentrarem os seus 

esforços de progressão no sentido vertical e numa determinada competência específica. 

Efectivamente, a tendência acabava por ser um tipo de progressão muito semelhante ao 

tradicional no sector. A correspondência entre os grids e as denominações utilizadas para 

designar o nível hierárquico reforçava esta ideia. Citando mais uma vez o Director de GRH: 

«...nos grids 1 a 3 são consultant. Grid 3 são já consultores séniores, com quatro, cinco, seis, 
alguns mais, anos de experiência. Os 4 e 5 são designados de principal consultant, sendo que 
localmente designamos de manager para o grid 4, e senior manager para o grid 5. Fora deste 
grupo (grids), há Director e Partner.» HR Manager

 

Para além disso, e apesar do Director de GRH afirmar que, por contraste com a carreira 

em Auditoria, «na consultoria de gestão, automatismos não há nenhum!», outro responsável 

entrevistado descrevia uma progressão muito semelhante ao padrão encontrado no sector: 

«Na PwC Consulting a progressão, expectavelmente, havia deadlines, havia prazos estipulados 
para, se a pessoa cumprisse os objectivos, em média 

 

e quase toda a gente os cumpria 

 

a 
progressão era fácil. Ou seja, de nível 1 para nível 2 era um ano. Ou seja, a pessoa, está no nível 1, 
o primeiro ano correu bem, ok, vai passar ao nível 2. No nível 2 está dois anos, tipicamente. Dois 
anos, as coisas correm normalmente, passa ao nível 3. Está dois anos no nível 3, as coisas correm 
bem, passa ao nível 4. As coisas correm bem, ao fim de dois... aqui eventualmente dois, três anos, 
e passará ao nível 5. O nível 6 já era algo diferente. Tinha a ver já com objectivos comerciais, etc.» 
Manager 

 

grid 4

 

Desta forma, a especificidade maior das carreiras na PwC seria a possibilidade de se 

seguir por diferentes caminhos, ainda que sobretudo no sentido vertical. Ou seja: 

«Eu posso fazer uma carreira essencialmente técnica, uma carreira essencialmente de gestão de 
pessoas, ou essencialmente comercial. Posso ir ajustando.» HR Manager

 

Este esquema mais flexível, não era, contudo, exclusivo desta companhia. De facto, 

carreiras paralelas de progressão foram identificadas noutras das empresas aqui estudadas. 

Esta tendência parece estar associada ao aumento nos quadros destas firmas do pessoal 

técnico , isto é, com formação nas áreas das tecnologias de informação, à medida que essa 

área foi crescendo em importância na consultoria de gestão. 

A percepção dos consultores em relação às oportunidades de carreira que tinham na 

firma era globalmente favorável. O preenchimento anual do referido plano de carreira era 

levado a sério, e havia a expectativa do seu cumprimento, dentro do possível. No entanto, 

também havia a consciência (e a experiência) de que havia limitações a essas 

possibilidades . A grande contingência que era o mercado estava bem presente no discurso 

dos entrevistados. 

«Isto depende muito do mercado, percebe?! E, lá está, na escolha que nós possamos ter dos 
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projectos. Porque, é assim: no meu caso, não, porque estamos numa altura péssima. Portanto, tudo 
o que aparecer, eu vou, não é?! Mas há pessoas que já estão cá há muitos anos e conseguiram 
determinar objectivos da sua carreira e conseguiram atingir, porque a empresa nesse aspecto é 
bastante flexível. Se houver essa possibilidade de mudança.» Consultora grid 1

 
Por outro lado, a passagem pela PwC também era valorizada como um catalizador de 

uma carreira fora da companhia. Alguns dos indivíduos tinham escolhido este emprego como 

forma de recolher um repertório de experiências e competências úteis numa carreira futura. E 

foram relatados vários exemplos de colegas que tinham saído da PwC para agarrar novas 

oportunidades em clientes. Um dos entrevistados era, aliás, um retornado à companhia, 

após ter estado à frente de um ambicioso projecto no exterior. Alguns exemplos são patentes 

nas próximas afirmações: 

«O que me fez vir para a PwC

 

foi, primeiro, o ser uma empresa internacional, uma multi-
nacional, que oferecia boas oportunidades de desenvolvimento de carreira, em comparação com o 
mercado. E, pronto, foi basicamente isso. E também querer progredir. Aprender o mais possível 
depois de sair da faculdade. ( ) Vejo mais como um período de aprendizagem.» Consultora grid 
1

 

«E mais tarde, se eu optar por uma carreira mais estável, com outras condições, acho que o facto 
de ter estado aqui também vai ser claramente positivo.» Consultor grid 1

 

Na PwC, também havia a noção do princípio up-or-out na progressão na carreira. Se 

um consultor não conseguia cumprir aproximadamente o ritmo de progressão acima descrito, 

seria orientado para procurar outras oportunidades . Tanto o Director de GRH como um dos 

consultores entrevistados fizeram referência directa a isto: 

«Isto é claramente a actividade onde não há emprego para toda a vida. Excepto para alguns, 
poucos. Então, quando a evolução começa a ficar muito lenta, digamos, quer a dimensão cultural 
da nossa actividade, quer as decisões que são tomadas, fazem com que frequentemente as pessoas 
tomem a decisão de sair. Nós não despedimos, não é? Mas quando eu percebo que cheguei aqui a 
um determinado ponto e que dificilmente ( ) vou conseguir evoluir (...) A maioria dos colegas, 
parte para outra.» HR Manager

 

«As pessoas saem muito porque não vêm os seus... não há possibilidade de a empresa 
corresponder à evolução de todas as pessoas. (...) Conheço um caso, uma pessoa que já tinha, 
correspondia a todos os requisitos do novo grid, e não existia possibilidade... de avançar  Por isso, 
saiu.» Consultor grid 3

 

A este respeito, nem sempre o exemplo dos consultores entrevistados comprovou este 

quadro. Muitos deles encontravam-se no mesmo nível de carreira há mais tempo do que seria 

de esperar de acordo com o ritmo normal . Embora muitos não parecessem satisfeitos com 

esta situação, também não mostravam pressa em procurar outro emprego. Na verdade, tanto a 

maior lentidão verificada na progressão na carreira como a menor propensão dos empregados 

a procurarem alternativas parecem poder atribuir-se à conturbada situação vivida na altura, 

particularmente nesta empresa. Não só internamente se viviam acontecimentos marcantes 

 

desde o recente downsizing à aquisição pela IBM 

 

como os desafios no exterior eram em 

número muito mais reduzido. Esta conjuntura perturbava aquilo que era considerado o 
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funcionamento normal da empresa, e do próprio sector. Um dos consultores explicava: 

«A progressão na carreira, que antigamente era feita de uma forma muito mais rápida 

 
ou seja, 

em teoria eu devia ser um grid 4 agora. ( ) Isto passa-se aqui, e passa-se nas outras todas que eu 
conheço! (...) Ou seja, há uma mudança a nível global da consultoria , em que já não se sobe tão 
rapidamente. O número de horas que uma pessoa tem em projecto também é menor. Já não existe 
aquela... aquela ocupação que havia no início, pelo menos quando eu comecei a trabalhar aqui, e 
por isso também não há uma subida na carreira tão rápida como... como acontecia anteriormente.» 
Consultor grid 3

  

6.2.3.5. Remuneração 

Em relação à política de remunerações, e de acordo com o Director de GRH, estavam 

definidos intervalos de variação da remuneração para cada nível hierárquico. 

«Ou seja, relativamente aos grids 1, 2, 3, 4 e 5 estão definidos parâmetros salariais. Ou seja, um 
colega cujo overall, ou nível mais elevado, é 1, a sua remuneração pode estar entre este valor e 
este. E assim sucessivamente para todos eles, sendo que eles cruzam-se, não é. (...) ...e a sua 
colocação neste intervalo, e portanto a sua evolução dentro deste intervalo (...) tem a ver com o 
desempenho.» HR Manager

 

Nos primeiros dois níveis de carreira, os grids 1 e 2, o pacote de remuneração era fixo, 

variando apenas o aumento anual de acordo com o desempenho de cada um. A partir de grid 

3, os consultores passavam a ter uma parte variável na sua remuneração dependente da 

avaliação do desempenho e de outros indicadores quantitativos, como a taxa de ocupação em 

projectos ou a contribuição para as vendas. O pacote de benefícios também se alargava, 

acrescendo aos seguros de vida e de saúde, comum a todos, uma conta de despesas e um carro 

de serviço. A par destas alterações, também a própria situação contratual do empregado 

mudava. De acordo com o Director de GRH: 

«E é assim: para os níveis de menor senioridade, a relação de trabalho esgota com a relação de 
trabalhador por conta doutrem, e inclusivamente, esgota-se com estrutura salarial em sede de 
relação de trabalhador por conta doutrem. Ponto. Que é a coisa mais vulgar de Lineu. A partir de 
grid 3, não só a relação laboral complica-se, como a estrutura salarial sofistica-se. OK? 
Concretamente, há já uma parte significativa das pessoas que para além da relação de trabalho em 
sede de trabalhador por conta doutrem, acresce uma relação de profissional independente, de 
avençado com uma das entidades do grupo.» HR Manager

 

Esta diversificação contratual, a que um dos entrevistados se referiu como «formas mais 

criativas, do ponto de vista financeiro» Manager 

 

grid 4

 

de remunerar os consultores, 

foram explicadas pelo Director de GRH como tendo «razões (...) apenas decorrentes de 

objectivos de eficácia fiscal». Desta forma, a componente variável da remuneração não se 

destinava meramente a constituir um incentivo ao desempenho, tratando-se na verdade de 

uma forma de, tanto a empresa como os empregados, pagarem menos impostos sobre o 

trabalho. 

Quanto aos ditos parâmetros salariais, apesar de serem uma grelha de referência para a 

atribuição das remunerações, não constituíam propriamente uma tabela salarial, uma vez que 
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a remuneração podia variar significativamente entre os indivíduos num mesmo nível de 

carreira. Um dos responsáveis afirmava mesmo que: 

«...na PwC Consulting, para ter uma ideia, realmente era, eu diria, totalmente individualizado. (...) 
E este package incluía um salário fixo, um salário variável 

 
que era mesmo variável! Ou seja, 

dentro do mesmo nível hierárquico, podia haver pessoas com um pacote salarial com uma maior 
percentagem de fixo ou variável. O variável era muito dependente, e a única coisa que era mais ou 
menos estandardizada, que era o pacote de carro de serviço.» Manager 

 
grid 4

 

Todo um conjunto de factores podiam contribuir para esta variação, nem todos no 

âmbito da avaliação do desempenho. O Director de Recursos Humanos falava em: 

«...outros indicadores. Que não se extraem do desempenho específico, mas sim das outras 
ferramentas de controle de gestão. Exemplo: se eu, além das responsabilidades do projecto, tenho a 
responsabilidade de apoiar uma das indústrias na venda, é fundamental que na minha revisão 
salarial e na minha parte variável aquele que foi o meu contributo para as vendas tenha impacto, 
não é? (...) E portanto, quando chega a fase de tomar decisões de pack salariais e de bónus, vai-se 
buscar a informação em função do role que cada um de nós tem na organização. Sendo que o 
desempenho específico em trabalho conta sempre. Se eu tenho outras responsabilidades, temos que 
ir buscar outras informações para isso.» HR Manager

 

Outros aspectos, porventura menos palpáveis e objectivos, foram também identificados 

como influenciando o pacote remuneratório de cada um, incluindo a capacidade individual de 

cultivar relacionamentos-chave. A heterogeneidade verificada neste campo: 

«Tinha que ver essencialmente com uma capacidade negocial sempre, à entrada também. (...) E 
tinha que ver com algumas questões e depois também, como é óbvio, numa empresa tradicional 
como um partnership, tem a ver muito com as questões de relacionamento pessoal, etc. Portanto, 
era muito, muito heterogéneo.» Manager 

 

grid 4

 

Formalmente, os arranjos salariais de cada um eram confidenciais. Mas... 

«Se bem que depois (...) acabava-se por se saber! As pessoas discutiam abertamente, de uma forma 
oficiosa, discutiam abertamente essas situações.» Manager 

 

grid 4

 

O facto de serem conhecidas estas assimetrias a nível da remuneração não seria, 

contudo, fonte de grande descontentamento. De acordo com um dos managers, não haveria 

ressentimentos: 

«Não, até porque eventualmente, quando muito, raramente, existia uma situação ou outra, muito 
esporádica, de algum desagrado, ou alguma situação, essa situação era imediatamente discutida 
com o sócio. E ou era debelada, ou não. Mas pelo menos era discutida, e os sócios estavam sempre 
disponíveis para isso.» Manager 

 

grid 4

 

Se assim era ou não, não foi possível confirmar, uma vez que este aspecto não foi 

levantado pelos demais entrevistados. É de supor que esta não fosse uma questão 

problemática entre os consultores, que manifestaram em relação à sua remuneração uma 

opinião genericamente favorável. A comparação com os níveis de mercado era positiva. Já a 

apreciação relativamente ao esforço e trabalho desenvolvidos era de menor satisfação. Esta 

questão surgiu principalmente nos patamares iniciais da carreira, em que a remuneração era 

de facto mais baixa. Seguem-se alguns comentários pertinentes. 
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«...acho que são valores de mercado. Portanto, acho que paga, nem acima nem abaixo. Penso que 
está...» Consultor grid 3

 
«É assim: pelo que nós vemos no mercado, é uma remuneração acima do que normalmente as 
outras empresas portuguesas oferecem. Mas, para o nível de trabalho e carga de trabalho que nós 
temos em determinadas alturas, aí põe-se em causa um bocadinho o que é que é justo, não é?! Mas 
de maneira geral, acho que estamos satisfeitos.» Consultora grid 1

 
A política de remuneração teria sido uma das áreas a sofrer maiores alterações com a 

passagem para a IBM. A remuneração era, nesta companhia, fixada centralmente, estando 

estreitamente ligada às bandas de carreira. A parte variável das remunerações era, não só 

menor, como definida uniformemente para cada nível de carreira, resultando numa efectiva 

redução das remunerações dos consultores. Recorrendo a eufemismos, ou de forma directa, os 

entrevistados foram revelando: 

«E portanto, a compatibilização foi complicada, porque se olharmos meramente para o cash-flow 
mensal de cada indivíduo, houve ajustes. (...) houve um nivelamento pelo patamar inferior.» 
Manager 

 

grid 4

 

«Sim. Em termos reais, descemos. ( ) o salário variável era muito grande ao final do ano, e isso 
representava no final do ano um grande valor. ( ) O que acontece é que na Price o variável era 
muito maior do que é hoje na IBM. Na IBM o salário variável é muito mais baixo. No meu caso é 
10%. ( ) As pessoas ficaram completamente desagradadas com a situação!» Consultor grid 3

  

6.2.3.6. Gestão das saídas 

Segundo o Director de GRH, «o turnover na ordem dos 12%, 13%, são razoáveis e 

saudáveis.» Um certo nível anual de saídas voluntárias era visto «de uma forma pacífica», 

como fazendo parte do próprio sistema. Efectivamente, o já referido princípio do up-or-out 

encorajava estas saídas. Os próprios consultores tinham interiorizado aquele esquema, 

incluindo este tipo de justificação no conjunto de razões que facilmente identificavam como 

levando as pessoas a abandonar voluntariamente a empresa. Para além disto, eram apontados 

também o desgaste decorrente de uma ocupação muito intensiva e a relativa facilidade de 

acesso a novas oportunidades de emprego. Destacam-se os seguintes comentários sobre esta 

matéria: 

«Nós trabalhamos muitas vezes em empresas, não é, e trabalhamos com a gestão de topo, muitas 
vezes. E as oportunidades surgem com 

 

não é com facilidade 

 

mas com... com alguma 
frequência, não é. Isso acontece....» Consultor grid 3

 

«Há pessoas que não aguentem determinado ritmo. É natural! Ou chegam a determinada idade e 
querem outro tipo de estabilidade, não é. Conheço o caso de uma pessoa que casou, teve filhos e 
abandonou a actividade.» Consultor grid 3

 

O próprio Director de GRH reconhecia que: 

«Isto é uma profissão de desgaste rápido, não é? Para lhe dar uma ideia, até agora, a idade prevista 
para a reforma dos sócios é aos 55 anos!» HR Manager

 

De facto, muitos dos consultores tinham uma perspectiva de curto ou médio-prazo em 
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relação à sua permanência na consultoria. Era comum verem na passagem pela PwC uma 

forma de desenvolvimento de carreira, mesmo que nem sempre este fosse já o seu primeiro 

emprego. De qualquer forma, o facto de ter sido a própria empresa a promover a saída de um 

número significativo de consultores revelou ser o mais marcante no período em que decorreu 

este estudo. Como vimos, coincidiram no tempo o emagrecimento dos quadros, associado 

ao esforço de tornar mais atractivo o negócio que se pretendia alienar, com a diminuição das 

habituais saídas voluntárias, fruto da retracção do próprio mercado de trabalho, agravando as 

consequências de forçar saídas. Assim: 

«Reduzimos também em cerca de 10 ou 12% na altura. Em linha com o turnover... Só que, havia 
aqui um fenómeno curioso. É que o volume de saídas também este ano estava a diminuir em 
relação a anos anteriores, por virtude da conjuntura. E tivemos que provocar essas saídas.» HR 
Manager

 

A ideia de que a diminuição das saídas voluntárias era uma tendência em todo o sector 

era consensual. E a queda na rotatividade implicava mudanças no próprio funcionamento 

tradicional das Consultoras. Um dos entrevistados tentava explicar isto: 

«Nessa situação aquisição pela IBM , em teoria, devia ter havido maior rotatividade global. Em 
que não houve porque o mercado está completamente parado! O desemprego subiu, (...) hoje em 
dia é mais complicado. (...) Isto é assim: o mercado da consultoria mudou muito! (...) E o que se 
nota é isso: neste momento não há rotatividade, e como não há rotatividade há uma maior... 
estagnação na progressão na carreira.» Consultor grid 3

 

Na PwC, as saídas provocadas teriam, na verdade, ultrapassado os tais 10 ou 12%. Os 

relatos dos consultores indicavam que, dos 202 empregados contabilizados no final de 2001, 

apenas cerca de 120 ou menos teriam sido integrados na IBM. De resto, nenhum dos 

entrevistados, em qualquer posição hierárquica, tentou de alguma forma encobrir ou suavizar 

a questão. O Director de GRH explicava assim a decisão: 

«Mas não vale a pena fugir com o apêndice è seringa, temos tido, tivemos este ano, algumas saídas 
que de alguma maneira foram estimuladas por nós, e foram, sob ponto de vista formal, resolvidas 
pela forma de mútuo acordo. (...) Ou podem ter a ver, como foi o caso este ano, de um 
redimensionamento quantitativo e qualitativo da nossa actividade. Portanto, houve uma alteração 
(...) da configuração das competências, em linha com a estratégia, e ao mesmo tempo as condições 
de mercado 

 

conjuntura 

 

fez com que, em termos de gestão, tivesse de ser tomada uma decisão 
de diminuir e procurar outras distribuições ou densidades das competências.» HR Manager

 

O impacto destas saídas sobre o ambiente de trabalho e sobre o relacionamento dos 

consultores com a empresa foi muito negativo. Era evidente a consternação sentida pelos 

entrevistados, tanto por verem partir colegas de trabalho que eram também amigos, como por 

perderem a sua confiança na empresa e no seu futuro profissional. 

«O ambiente de trabalho mudou muito com as saídas, não é. (...) Com a saída de muita gente, eh... 
perdeu-se um pouco essa, o conjunto que existia, e o trabalho de equipa que existia. Hoje em dia, 
têm que ser formadas novas equipas, mas neste momento ainda não... ainda não estão formadas, 
nem... Acho que ainda vai levar um bocado de tempo até isso...» Consultor grid 3

 

«Mas talvez a partir do momento em que se começou a fazer um pouco o cut-off, as pessoas, o 
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ambiente tornou-se um bocadinho diferente. E algumas pessoas acabam por se sentir um bocado 
revoltadas e um bocado... (...) Talvez que as pessoas pensassem que Esta empresa é uma empresa 
que não despede pessoas, que está acima de tudo , e mais não sei o quê. E as coisas não são bem 
assim, e acho que... as pessoas acabaram por se sentir um bocado... um bocado a situação dessas 
pessoas que saíram, de... bastantes pessoas que saíram.» Consultor grid 2

 
As consequências sentiram-se também no funcionamento operacional da empresa, 

sobretudo a nível do trabalho em equipa. Apesar da postura oficial da companhia ser... 

«Portanto, uma saída tem um custo elevado, não há dúvidas. Além dos aspectos mais pessoais, 
emocionais e afectivos, não é. Mas a organização, pela forma como gere o conhecimento e como 
tem as suas capacidades distribuídas, raramente uma saída faz mossa imediata. Em termos 
específicos, ou compromete... Sobretudo, dificilmente compromete um compromisso da firma. 
Dificilmente!» HR Manager

 

...um dos consultores queixava-se abertamente da situação: 

«Sente-se, e sente-se da necessidade depois de ter aquela competência na empresa e não a ter, não 
é? Imagine lá que eu agora preciso de fazer uma proposta sobre alguma coisa, um assunto 
específico. Eu sei que a pessoa que tinha o conhecimento sobre o assunto, a quem eu normalmente 
recorria, era a pessoa X, que por acaso saiu. Eu agora, das duas uma: ou não tenho... se calhar nem 
tenho a pessoa X, nem tenho as competências da pessoa X em lado nenhum! E isso aí torna-se 
complicado. (...) Hoje em dia, mesmo que nós tenhamos alguém que possa ter eh... competências 
semelhantes, vamos ter que estar a explicar tudo de novo, e criar uma relação até conseguirmos.» 
Consultor grid 3

  

6.2.3.7. Comunicação 

A comunicação na PwC era suportada por vários meios. Sendo já prática comum no 

sector, a via mais frequentemente usada seria... 

«Portanto, é a via electrónica, quer através informação regular, quer através de informação 
casuística; quer emanada de órgãos centrais internacionais, quer emanada através da gestão local, 
quer através de qualquer um dos responsáveis das diversas comunidades. Isto em termos escritos.» 
HR Manager

 

A comunicação oral era também privilegiada, fosse através do contacto diário entre as 

pessoas, fosse em reuniões periódicas que eram organizadas por áreas de competência. Estes 

encontros, em regra trimestrais, reuniam os consultores de todos os níveis hierárquicos da 

mesma solution area , e serviam para analisar e discutir a actividade recente, e confrontar 

indicadores por área de competência e por indústria com os objectivos estabelecidos. 

Assim, embora a informação de gestão, sobretudo a financeira, fosse formalmente restrita aos 

consultores com funções de gestão (a partir de manager), estas reuniões mantinham os 

restantes consultores minimamente informados. Apesar de um dos managers ter revelado... 

«De facto, na PwC não era... não era tradicional, eh... haver, essa informação chegar aos níveis 
mais júniores. Normalmente não chegava. Chegava ao nível de manager, níveis 4, 5, e 6, nada 
mais. E para baixo essa informação não fluía.» Manager 

 

grid 4

 

...a maioria dos consultores entrevistados declarava-se satisfeito em relação ao acesso 

que lhe era proporcionado à informação sobre a companhia. Era frequente referirem que o 
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fácil contacto informal entre todos fazia com que se soubesse das coisas, mesmo quando não 

eram emanados comunicados formais. 

«É acessível. Essa informação de vendas é completamente acessível!» Consultor grid 3

 
«Dentro da minha indústria, eu sei se estamos a cumprir os objectivos, se não estamos. E sei isso, e 
como somos poucos, também sabemos mais ou menos o que é que se está a passar. Por isso, não é 
grave o facto de não se saber dentro da indústria, porque informalmente sabe-se.» Consultor grid 
3

 

Por outro lado, o comentário de um dos consultores revela o quanto a consciência da 

própria necessidade de informação depende de se ter ou não acesso a ela: 

«E... e sinto mais falta agora que tenho na IBM

 

do que quando não tinha! Não sei... Nem sequer 
me preocupava com isso. Hoje em dia é importante, sinto que é importante saber.» Consultor grid 
3

 

Para além do correio electrónico, da intranet e das reuniões periódicas, havia a nível de 

toda a companhia (não só na Consultoria) um jornal interno bimensal, com a designação de 

People@pt. Com um carácter mais lúdico, e no intuito de desenvolver a comunicação e a 

interacção fácil e informal entre todos, também foi destacado... 

«...o nosso Staff Day. Em que nos reunimos todos 

 

a firma toda, as 200 e tal pessoas 

 

nos 
reunimos num evento, que é, por um lado, um momento importante da comunicação de como é 
que vai acabar o ano e quais são as linhas de orientação para o próximo. Porque é sempre no final 
de Maio, princípio de Junho que fazemos esse dia. Mas é também um momento de convívio, 
confraternização, algum divertimento...» HR Manager

 

As grandes decisões e mudanças estruturais costumavam ser acompanhadas por 

comunicações formais dos responsáveis de topo a todos os consultores. A passagem para a 

IBM foi um destes casos, dando azo a uma bateria de comunicações explicativas. 

«Com a integração, houve aquele conjunto todo de informação de integração, e mails de 
integração, e reuniões de... para explicar um pouco como era a integração, e também reuniões para 
explicar a questão da... das bandas dos salários... (...) Essas alterações todas administrativas que 
foram comunicadas e foram feitas em reuniões... Os terms & conditions foram feitos numa 
reunião mais global com todas as pessoas. Isso foi tudo feito.» Consultor grid 3

 

Com a integração na IBM, os meios de comunicação ainda não estavam completamente 

estabilizados. As reuniões periódicas estavam suspensas enquanto não havia uma melhor 

definição da estratégia. Por outro lado, a informação de gestão da empresa, cotada em bolsa, 

passara a ser acessível a todos. Um conjunto de indicadores financeiros e de actividade eram 

publicados na intranet da firma trimestralmente. Um dos entrevistados comentava: 

«Fazemos parte das mailing lists lá de baixo da IBM. Ganhámos uma coisa boa, que foi a intranet 
da IBM, que era bem melhor que a da Price.» Consultor grid 3

 

Contudo, as pessoas pareciam sentir agora falta das oportunidades de comunicação e 

interrelacionamento pessoal que havia antes: 

« eventos como o staff-day

 

Ajudavam para criar um espírito de conjunto, ajudavam para criar um 
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certo optimismo quando as coisas não estavam tão bem... Acho que só ajudava. Só ajudava. 
Ajudava para... para as pessoas se conhecerem melhor. Porque é assim, há muita gente que eu 
não... A maioria das pessoas eu conheço pelo menos de vista, mas há muita gente que eu quase que 
não falo com elas, porque... ou porque estive sempre num projecto ali, e a outra pessoa esteve 
sempre noutro projecto não sei onde... Pronto. Não é uma empresa em que as pessoas estejam 
todas aqui no escritório, que se conheçam, que se vejam todos os dias. Por isso, às vezes isso acho 
que é importante, esses eventos.» Consultor grid 2

  

6.2.4. Relacionamento empresa/empregados 

Numa primeira aproximação, os entrevistados descreviam o relacionamento com a 

empresa de forma muito positiva. A informalidade foi um dos aspectos mais notados pelos 

consultores em relação ao ambiente na empresa e ao relacionamento entre as pessoas. O 

Director de GRH, com uma perspectiva porventura mais avisada, explicava:  

«Há até uma regra curiosa que é: não fica bem as pessoas cá dentro tratarem-se pelo título 
académico. É uma aparente informalidade. Não! Formalmente, está definido que não há cá 
doutores nem engenheiros, ou então são todos engenheiros e arquitectos e arquitectos e 
comendadores. (...) E isto para mim não tem nada de informal, é muito formal!» HR Manager

 

Não obstante, reconhecia que: 

«Agora, o relacionamento é muito informal, não só como resultado disto, mas todos nós nos 
sentimos (...), de um modo geral, sentimo-nos à vontade para chegar junto de um sócio que está no 
gabinete de porta aberta...» HR Manager

 

O relacionamento interpessoal seria, pois, marcado pela informalidade. A integração na 

IBM, uma grande empresa com uma cultura muito pautada pela formalidade, parece ter 

ajudado, em retrospectiva, a realçar ainda mais esta característica da PwC. Um dos managers 

entrevistados fazia desta forma o contraste: 

«...aqui há... existem n casos aqui de relações pessoais 

 

amigos, conhecidos, pessoas que se 
encontram fora do local de trabalho. E isso não é tradicional na IBM, tanto quanto percebi. (...) A 
palavra que descrevia a relação anterior da PwC com os colaboradores era uma certa 
informalidade. Responsabilidade, mas informalidade. As pessoas tinham um conjunto de regras 
para cumprir, obviamente, um conjunto de processos, que eram conhecidos, eram contornáveis, era 
localmente geridos e eram ágeis. Essencialmente pela tal informalidade. A IBM  isto é assumido 
internamente 

 

é uma organização que tem processos centralizados, processos pesados, devido à 
dimensão e à estrutura da organização, é uma empresa menos ágil, é uma empresa que por 
exemplo do ponto de vista do relacionamento empresa-funcionário é muito mais formal. (...) Mas 
na PwC era normal... qualquer júnior falava abertamente com um sócio. Até no trato das pessoas 
no dia-a-dia, as pessoas tratam-se por tu, independentemente do nível hierárquico, e falam e 
entram no gabinete e discutem e dão a sua opinião. Isso era algo muito, muito salutar na PwC 
Consulting» Manager 

 

grid 4

 

O espírito de grupo e o bom relacionamento entre colegas, alheio a sentimentos de 

competitividade, pareciam também muito apreciados. O próprio Director de GRH destacou a 

cooperação como sendo um elemento da cultura da companhia, e a maioria dos entrevistados 

reflectia esta imagem. Comentários como o citado foram frequentes: 

«Somos, comparativamente com os nossos concorrentes, até pouco competitivos em termos 
internos. (...) O nosso modelo

 

é mais de cooperação. (...) Nós de facto somos uma cultura... 
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soft , em termos internos.» HR Manager

 
«...até fiquei agradavelmente bem surpreendido porque, pronto, eh... Pensava que havia um bom 
espírito de grupo, mas também pensava que podia encontrar muitas vezes alguma... 
competitividade, um bocado às vezes no mau sentido, e tal. Por acaso, eu pessoalmente nunca 
encontrei isso aqui.» Consultor grid 2

 
Com o desenvolvimento das conversas, foi possível perceber que o tal bom ambiente se 

ressentia de todas as mudanças que a empresa vinha sofrendo recentemente. A aquisição pela 

IBM era, inquestionavelmente, um dos factores em jogo, obrigando os consultores a um 

esforço de adaptação aos novos processos e procedimentos de trabalho numa companhia com 

dimensão de peso e tradição de formalidade. Mas o impacto da integração na IBM parecia não 

ir ainda além destes aspectos formais. 

«Ou seja, a nível de pessoas e de ambiente, não se notou praticamente nada porque acabam por ser 
mais as pessoas da IBM que notam do que nós. E depois, também ainda não mudámos de espaço 
físico, e isso também, parece que não, mas contribui um pouco para não se sentir tanto a diferença. 
Portanto, acho que a diferença que se sentiu mais foi a esse nível dos procedimentos » Consultor 
grid 2

 

Efectivamente, era o emagrecimento da estrutura prévio à aquisição, com a 

significativa redução do pessoal, o que parecia ter afectado o ambiente de trabalho de forma 

mais marcante, e negativa. Com uma habitual prudência quando se tratava de comentar 

aspectos menos positivos da organização, os consultores foram relatando as situações mais 

críticas e manifestando o seu desagrado: 

«O ambiente de trabalho mudou muito com as saídas, não é. E com a alteração dos perfis, e a 
existência dos recursos disponíveis, e fez com que... Nós estávamos habituados a trabalhar. Muitas 
saíram, outras ficaram. Aí, notou-se...» Consultor grid 3

 

«Talvez que as pessoas pensassem que Esta empresa é uma empresa que não despede pessoas, 
que está acima de tudo , e mais não sei o quê. E as coisas não são bem assim, e acho que... as 
pessoas acabaram por se sentir um bocado...» Consultor grid 2

  

Em suma, esta era uma empresa que tinha sido caracterizada por um muito bom 

ambiente de trabalho e pela informalidade no relacionamento interpessoal. A decisão de 

dispensar um grupo considerável de empregados com vista à colocação do capital da empresa 

no mercado parece ter abalado irremediavelmente a relação dos empregados com a empresa. 

Os sobreviventes da PwC sentiam-se desiludidos e frustrados nas suas expectativas. Alguns 

meses passados, e já integrados numa outra grande multinacional, esforçavam-se ainda por 

encontrar uma estabilidade.  

6.2.5. Flexibilidade 

Na PwC, os contratos de trabalho efectivos eram a norma. O recurso a contratos a prazo 

era «raríssimo» e limitado a situações estritamente temporárias. A explicação era: 
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«É uma questão de filosofia. Ou seja, a não ser que haja de facto uma natureza claramente 
transitória ou temporária 

 
uma colega que está em período de parto ou pós-parto e não temos 

ninguém para colmatar aquela... Tirando esse tipo de situações, achamos que a situação regular é 
quando contratamos alguém é uma aposta no futuro. (...) A filosofia é: quando nós contratamos 
alguém, contratamos para a vida!» HR Manager

 
Por outro lado, esta filosofia seria também influenciada pela necessidade de 

apresentar ao exterior uma imagem de credibilidade e isenção, de algum modo herdado da 

tradição da Auditoria. A este respeito, o responsável dizia: 

«E como deve imaginar, uma empresa como a nossa, em termos de visibilidade, de histórico 

 

ainda estamos influenciados pelos auditores e tal, não é 

 

procuramos... Procuramos, e em 
consciência, fazemo-lo ir by the book . » HR Manager

 

A postura perante a legislação laboral era, porém, a mais pragmática possível: 

«Lá está, somos consultores! Eu ia-lhe responder, e vou responder assim: a legislação laboral, tal 
qual ela existe e tem existido, nunca nos impediu de ter a prática e as políticas que entendemos 
mais adequadas. Ou se quisermos, fomos sempre capazes de gerir a firma respeitando a legislação, 
adaptámo-nos a ela! Portanto, isto é a capacidade positiva do consultor, que é: tenho os dados e 
tenho que gerir com base naqueles dados» HR Manager

 

Desta forma, apesar de todos os empregados serem efectivos e da afirmação de que 

«Nós não despedimos, não é?», a empresa não se viu constrangida pela legislação quando 

quis reduzir o seu número de trabalhadores. Através da negociação de rescisões bilaterais, a 

companhia indemnizou a centena de profissionais que dispensou. Assim sendo, e na 

impossibilidade de alcançar o nível de flexibilidade numérica desejada com base apenas na 

rotatividade voluntária, a empresa teve de recorrer a outros meios para o conseguir. Note-se 

que não o fez sem prejuízo. A negociação de um tão grande número de saídas que foram 

claramente percepcionadas como não voluntárias acarretou, não só encargos financeiros 

elevados, como consequências a nível do relacionamento com os empregados próximas das 

que decorrem de um despedimento colectivo. 

Apesar de privilegiar o emprego permanente, era ainda assim comum a empresa utilizar 

contratos que, em termos formais, se dizem flexíveis. Como vimos atrás, a partir de 

determinado patamar da carreira, a relação contratual com os consultores passava a combinar 

o normal contrato de trabalho com outras formas jurídicas. 

«A partir de grid 3, não só a relação laboral complica-se, como a estrutura salarial sofistica-se. 
Concretamente, há já uma parte significativa das pessoas que, para além da relação de trabalho em 
sede de trabalhador por conta doutrem, acresce uma relação de profissional independente, de 
avençado com uma das entidades do grupo.» HR Manager

 

O recurso a contratos flexíveis não se prendia, nem afectava, a relação de emprego 

propriamente dita, no sentido em que não se pretendia diferenciar entre trabalhadores com 

diferentes estatutos dentro da empresa, ou manter um contingente de pessoas com uma 

relação de emprego mais precária ou flexível. A utilização destes arranjos contratuais era, 

antes, uma forma de «criatividade» financeira, relacionada com questões de ordem fiscal. 
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Assim, estariam sobretudo relacionadas com uma espécie de flexibilidade financeira, que se 

concretizava na PwC com a implementação de uma parte variável da remuneração, 

dependente não só do desempenho individual como do próprio sucesso financeiro da firma. 

Outras acepções do conceito de flexibilidade eram também importantes na PwC. Tal 

como nas outras organizações abrangidas por este estudo, era essencial a capacidade dos 

indivíduos se adaptarem a diferentes situações e aprenderem continuamente, o que 

corresponde a uma flexibilidade funcional. Estas características eram valorizadas pela 

empresa, nomeadamente, nos processos de selecção: 

«...as nossas principais preocupações vão para a capacidade que o nosso futuro colega terá de 
aprender constantemente e de se adaptar às diversas circunstâncias que a nossa actividade requer. » 
HR Manager

 

Também eram identificadas pelos consultores como necessárias ao desempenho do seu 

variado e diversificado trabalho. A disponibilidade fazia parte desta postura: 

« o trabalho

 

É muito variado. É muito difícil estar aqui a tentar explicar o que é que um dia tipo 
meu. Não tem... É completamente diferente de um dia para o outro.» Consultor grid 1

 

«Portanto, temos de estar preparados para a qualquer momento fazermos as malas e ir para 
qualquer lado... Temos de estar disponíveis, essencialmente!» Consultor grid 1

 

Finalmente, foram frequentes menções à flexibilidade por parte da própria empresa em 

acomodar as necessidades e preferências dos consultores. Isto ia desde permitir percursos de 

carreira mais ou menos sinuosos, até aceitar um cumprimento menos rígido do horário de 

trabalho em períodos mais mortos, compensando a maior dedicação por parte dos consultores 

nos picos de trabalho. 

«...porque aqui há mais flexibilidade profissional, ou seja, se quisermos mudar... Exactamente, se 
quisermos mudar de sector, é mais fácil mudarmos de sector. Se queremos mudar de área de 
actividade, também há flexibilidade para isso dentro da empresa

 

do que propriamente dentro da 
indústria, depois.» Consultor grid 3

 

«Porque como há... tanto há flexibilidade da nossa parte para trabalhamos um pouco mais quando 
é preciso, e para trabalhamos até às 11, ou até às 10, ou até às 9 nos dias que é preciso, como há 
flexibilidade, se é nos dias em que temos menos para fazer, de chegarmos às 10, ou sairmos às 5 
ou sairmos às 4. Pronto. Nesse aspecto, há um pouco flexibilidade de ambos os lados.» Consultor 
grid 2
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