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Capítulo 5 

- O estudo da relação entre a gestão da flexibilidade e a GRH nas grandes 

Consultoras de gestão -  

5.1. Questões em aberto na relação entre a GRH e a flexibilidade 

Como se evidenciou no capítulo anterior, parece ser difícil encontrar no estado actual do 

conhecimento respostas claras e completas para uma série de questões importantes na forma 

como os temas da flexibilidade e da GRH se interligam. Tanto a literatura que trata a 

problemática da flexibilidade, como os trabalhos na área da GRH, deixam ainda em aberto 

questões que o presente estudo procura endereçar. Antes do mais, e dado o carácter divergente 

e inconclusivo da teoria existente, será pertinente pôr em questão mesmo os aspectos mais 

essenciais dos relacionamentos propostos. Nomeadamente, como é que a busca pela 

flexibilidade se interliga (ou não) com o tipo de relação de emprego e modo de GRH seguido 

pelas empresas. Será que o(s) tipo(s) de flexibilidade que as empresas exploram são 

condicionados pelo tipo de relação de emprego que mantêm como os seus trabalhadores? 

Serão a flexibilidade funcional e numérica realmente incompatíveis na prática? 

Admitindo que as proposições sugeridas na literatura se verificam, outras questões 

permanecem. Se a incongruência teórica entre explorar um e outro tipo de flexibilidade se 

reflecte na prática, será que as empresas tendem a privilegiar uma forma sobre outra? Mas, 

dadas as pressões diversas e contrárias a que as empresas estão sujeitas, levando-as a 

desenvolver a sua flexibilidade sob múltiplas formas, como podem elas prescindir de uma 

modalidade de flexibilidade em prol de outra? E se preferirem combinar vários tipos de 

flexibilidade, como procurarão conciliá-los? Como é que a exploração simultânea de 

diferentes tipos de flexibilidade se reflecte na relação de emprego que as empresas 

estabelecem como os seus empregados e no estilo de GRH adoptada? Optarão as empresas 

por segmentar as suas forças de trabalho e manter diferentes relações de emprego com 

diferentes grupos de trabalhadores? Que critérios assistirão a uma eventual segmentação, e 

como conseguirão as empresas implementar com sucesso um tratamento diferenciado dos 

trabalhadores? Em suma, que problemas decorrem da exploração paralela de flexibilidades 

diversas, e como fazem estas organizações para os ultrapassar?  

Na procura de respostas a todas estas questões, será de admitir que diferentes empresas 

sigam diferentes abordagens. Nesse caso, será interessante distinguir e contrastar as várias 
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modalidades, e ainda tentar identificar alguns factores que condicionem a adopção de cada 

uma dessas opções. 

Desta forma, procura-se com este trabalho, por um lado, contribuir para um melhor 

esclarecimento sobre as condições em que diferentes tipos de flexibilidade podem ser 

implementadas em paralelo e simultâneo numa mesma organização. Isto passa por analisar 

não só a efectiva exequibilidade de uma estratégia que visa múltiplas e paralelas 

flexibilidades , como identificar a(s) forma(s) como as empresas estudadas a põem em 

prática. Por outro lado, pretende-se também verificar até que ponto se concretizam os 

conflitos e contradições para que a literatura adverte, e observar a maneira como as 

organizações lidam com eles. 

Para além disso, esta investigação procura analisar o papel que a GRH tem, ou pode ter, 

no alcance de diferentes facetas da flexibilidade organizacional. Pretende-se compreender até 

que ponto a GRH e a gestão da flexibilidade estão efectivamente interligadas e são 

interdependentes, e de que formas específicas interagem. Nomeadamente, interessa observar 

se diferentes estratégias de flexibilidade implicam a operação de diferentes abordagens à 

GRH. Ou se, por outro lado, a opção por determinada filosofia de GRH condiciona a forma 

como a flexibilidade pode ser desenvolvida. 

Dadas as lacunas e contradições identificadas na revisão da literatura em ambas as 

áreas, parece justificar-se neste estudo uma metodologia qualitativa e indutiva, sem os 

constrangimentos impostos por uma definição a priori de um modelo de análise estruturado. 

Isto permitirá uma exploração do assunto a um nível de análise mais aprofundado e menos 

preso às concepções e relacionamentos assumidos pelas propostas anteriores. As opções 

metodológicas adoptadas neste trabalho são de seguida expostas e explicadas.  

5.2. Opções metodológicas 

O impasse que parece afectar, tanto o estado da arte na área da GRH, como sobretudo a 

problemática da flexibilidade no trabalho e no emprego, é atribuído, entre outros factores, à 

própria forma como estas matérias têm sido predominantemente estudadas. Tanto na literatura 

de GRH como na literatura sobre as questões da flexibilidade, há inúmeros apelos à 

necessidade de complementar os estudos quantitativos existentes, baseados em levantamentos 

de grande escala, com estudos de cariz mais qualitativo, mas focalizados e longitudinais, que 

permitam aprofundar melhor os temas e encontrar explicações mais elucidativas (Ferris & 

Judge 1991; Becker & Gerhart, 1996; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; Purcell, 1999; 

Boxall & Steeneveld, 1999; Doorewaard & Meihuizen, 2000). 
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De facto, vários investigadores criticam o facto da maior parte da investigação nestas 

áreas se basear quase exclusivamente em dados agregados (Smith, 1994) ou em inquéritos 

respondidos por uma só pessoa em nome da empresa, que representa geralmente a perspectiva 

da gestão (Clark, Mabey & Skinner, 1998; Legge, 1998b; Guest, 1999). Independentemente 

da boa fé desse representante, a tendência para simplificar as questões, minimizar possíveis 

conflitos e negligenciar perspectivas diversas é inevitável (Burchell, Elliott & Rubery, 1994; 

Boxall & Steeneveld, 1999; Ram, 1999). Para além disso, a persistência desta abordagem 

ajuda a alimentar o rótulo de managerialismo , que é aplicado tanto à GRH quanto à 

flexibilidade, associadas a uma nova forma de retórica poderosa que pretende legitimar a 

actividade e a actuação da gestão (Clark, Mabey & Skinner, 1998; Walsh & Deery, 1999). 

Nesse sentido, tem havido insistentes apelos ao estudo de todos os níveis da organização e à 

inclusão da perspectiva dos empregados nos estudos realizados (Procter, Rowlinson, 

McArdle, Hassard & Forrester, 1994; Clark, Mabey & Skinner, 1998; Guest, 1999). No 

âmbito da discussão sobre a natureza do comportamento estratégico das organizações, são 

precisos estudos que permitam observar o comportamento efectivo das organizações, e não 

apenas tomar o seu discurso de intenções como indicador válido (Procter, Rowlinson, 

McArdle, Hassard & Forrester, 1994). 

Desta forma, a metodologia adoptada para estudar a problemática aqui tratada assenta 

no estudo de caso (ou melhor, no estudo de um conjunto de casos), numa abordagem 

qualitativa e indutiva afim à grounded theory (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 

1994; Eisenhardt, 1989). A grounded theory tem sido usada para gerar teoria em áreas 

sobre as quais se sabe pouco, ou para dar um novo cunho ao conhecimento já existente 

(Goulding, 1998). Por outro lado, a construção de teoria através do estudo de casos é tida 

como particularmente apropriada quando se investiga temas novos e pouco explorados, ou 

quando as perspectivas existentes sobre um tema parecem desadequadas porque, por exemplo, 

conflituam com a evidência empírica (Eisenhardt, 1989). Embora nem a flexibilidade nem a 

GRH se possam já considerar temas novos ou terrenos pouco explorados, a revisão da 

literatura existente e o enquadramento teórico do problema aqui estudado mostram claramente 

que se está perante áreas particularmente conturbadas, onde reinam as divergências de opinião 

e as tomadas de posição teóricas e ideológicas adversárias. Diversos trabalhos de investigação 

empírica agravam este panorama, ao contestarem a validade e pertinência de muitas das 

teorias propostas face a realidades eminentemente complexas e dinâmicas. De resto, a forma 

como a GRH e a flexibilidade organizacional se interrelacionam continua por ser específica e 

directamente abordada, permanecendo no domínio das vagas alusões e presunções. 

A grounded theory é uma abordagem metodológica qualitativa e assumidamente 
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indutiva e interpretativa, que propõe a construção de teoria através de um método iterativo de 

comparação constante entre a recolha e análise sistemática dos dados empíricos (Glaser & 

Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1994; Eisenhardt, 1989). A teoria é gerada (ou elaborada a 

partir de teoria existente) à medida que os dados vão sendo recolhidos e analisados, sendo a 

todo o momento ajustada a novas levas de recolha e análise de dados. Desta forma, a 

verificação da teoria é feita ao longo do estudo empírico, e não apenas subsequentemente 

(Strauss & Corbin, 1994). Esta metodologia surgiu como reacção ao avanço de teorias 

demasiado abstractas e desligadas da realidade empírica, propondo constituir uma ponte entre 

as abordagens extremadas da construção teórica desinformada da realidade ou de uma 

investigação empírica desinformada de teoria (Goulding, 1998). Apesar de se preconizar 

uma abordagem ao estudo empírico liberto de quaisquer constrangimentos teóricos, a 

grounded theory não é ateórica . Pelo contrário, requer a consideração e compreensão das 

propostas teóricas e do trabalho empírico relevantes, uma vez que o conhecimento e a teoria 

são usados como mais uma fonte de informação na construção de uma nova teoria assente nos 

dados (Goulding, 1998).  

5.3. Escolha dos casos a estudar 

Para investigar esta temática, foi escolhido o sector da consultoria de gestão, optando-se 

por estudar o conjunto específico de empresas que integram as historicamente chamadas Big 

Five ou Big Six , consoante o seu número tem variado no tempo no decurso das alianças, 

fusões e alienações que caracterizam a vida das grandes empresas multinacionais. Este é um 

grupo de grandes companhias multinacionais que têm concorrido entre si pelo domínio dos 

mercados onde tradicionalmente operam, no sector da contabilidade, auditoria e consultoria 

de gestão. A sua constituição é unanimemente reconhecida como integrando a Andersen, a 

Accenture, a Cap Gemini Ernst & Young, a Deloitte & Touche, a KPMG e a 

PriceWaterhouseCoopers (Gardner, 2001). 

Esta constitui uma amostragem teórica e não uma amostragem estatística , de acordo 

com a distinção apresentada por Glaser & Strauss (1967). Quer isto dizer que os casos não 

foram escolhidos aleatoriamente de forma a garantirem uma representatividade probabilística, 

mas sim pela sua relevância teórica. Seguindo esta perspectiva, os casos são escolhidos pelo 

seu poder explanatório sobre os fenómenos e relações analisados, o que justifica a selecção 

dos casos que melhor ilustrem os princípios teóricos investigados (Eisenhardt, 1989; Smith, 

1989) e que ofereçam as melhores oportunidade de aprendizagem (Stake, 1994). Não se 

pretende mostrar casos que representem a generalidade das empresas nem que demonstrem a 

aplicabilidade universal das conclusões alcançadas, mas sim aqueles que proporcionam o 
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necessário suporte empírico aos argumentos teóricos apresentados. A validade da teoria 

construída a partir de uma amostra teórica advém, não da sua representatividade estatística, 

mas da lógica e da coerência interna da argumentação produzida, e do grau de compreensão 

que proporciona acerca das estruturas e processos estudados (Smith, 1989; Gummesson, 

1991; Stake, 1994). Assim sendo, os resultados de um estudo qualitativo continuam a poder 

ser generalizáveis, senão pela extensão universal dos seus resultados, pelo menos através da 

extrapolação lógica das conclusões para situações e contextos semelhantes aos estudados, e 

pela relevância e aplicabilidade dos princípios teóricos estabelecidos a novos casos e 

situações (Stake, 1994; Lewis & Ritchie, 2003). De qualquer forma, a generalização não é o 

único critério de avaliação da utilidade e qualidade de um estudo de investigação, cuja 

contribuição pode advir do valor intrínseco do caso que trata (Lewis & Ritchie, 2003). 

A pertinência de estudar um sector de actividade específico tem sido destacada por 

diversos autores. Vários estudos notam que o tipo de práticas adoptadas, tanto na área da 

GRH (Jackson, Schuler & Rivero, 1989; Millward, Stevens, Smart & Hawes, 1992; Gunnigle, 

Turner & Morley, 1998; Boxall & Purcell, 2000), como da flexibilidade (Davis-Blake & 

Uzzi, 1993; Smith, 1994; Brewster, 1995a; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; De Grip, 

Hoevenberg & Willems, 1997; Farnham, 1997; Brewster & Tregaskis, 2001), depende em 

parte do sector de actividade analisado. Gasteen & Sewel (1994) chamam a atenção para a 

importância das especificidades de cada particular processo de produção, e das características 

organizacionais que lhes estão associadas, na adequação, ou sequer exequibilidade, de 

determinadas escolhas no âmbito da flexibilidade no emprego. 

Boxall & Steeneveld (1999) consideram o estudo de sectores de actividade através de 

um conjunto de estudos de caso uma abordagem especialmente adequada para a construção de 

teoria na área da GRH, resumindo-lhe as principais vantagens. Por um lado, a concentração 

do estudo num só sector de actividade permite considerar empresas que partilham um mesmo 

contexto, eliminando-se assim as variações a nível dos mercados de trabalho e do produto que 

ocorreriam entre empresas de sectores diversos. Por outro lado, permite analisar o contexto 

histórico que enquadra a actuação das empresas e identificar abordagens alternativas de 

resposta a um mesmo contexto competitivo. Finalmente, com a escolha de um conjunto de 

empresas do mesmo sector, reconhece-se que o comportamento de uma determinada empresa 

é, em regra, influenciado pelas práticas do próprio sector e pela actuação das suas 

concorrentes mais directas. 

Boxall & Purcell (2000) destacam o papel do sector de actividade 

 

através de 

condicionantes como o tipo de tecnologia, o nível de qualidade e serviço exigidos e a maior 

ou menor exposição à concorrência internacional 

 

na imposição de um conjunto de 
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características capacitantes para a mera permanência no sector. Quer isto dizer que a 

própria viabilidade das empresas nesse sector pode depender de cumprirem com um nível 

mínimo de actuação em determinadas áreas da gestão, como por exemplo a GRH ou a 

flexibilidade. Assim sendo, apenas o estudo de todo o sector (ou de um sub-conjunto 

pertinente desse sector) permite distinguir entre os comportamentos que são estratégicos para 

a simples viabilidade continuada da empresa no sector, daqueles que são estratégicos no 

sentido de poderem constituir verdadeiras fontes de vantagem competitiva (Boxall & 

Steeneveld, 1999).  

5.3.1. O caso específico das empresas de consultoria de gestão 

O sector da consultoria de gestão tem merecido uma crescente atenção por parte dos 

académicos, reflectindo também o crescimento do próprio sector nas duas últimas décadas 

(McLarty & Robinson, 1998; Amorim & Kipping, 1999; Fincham, 1999; Ram, 1999). 

Algumas estimativas apontam para crescimentos médios anuais que representam o dobro do 

crescimento económico mundial (Simon & Kumar, 2001), sendo avançados números que 

rondam os 20% (Cohen, 1993). A atenção que recai sobre as empresas de consultoria de 

gestão enquadra-se aliás no interesse mais alargado sobre o sector dos serviços em geral, e 

sobre os serviços profissionais em particular. A área dos serviços foi durante muito tempo 

negligenciada face à indústria nos estudos académicos, sendo notadas as limitações e a 

inadequação das teorias desenvolvidas, seja no âmbito da flexibilidade, seja na GRH, ao 

contexto dos serviços (Walsh, 1990; O Reilly, 1992b; Gallie & White, 1994; Beyers & 

Lindahl, 1999; Ram, 1999). 

Por outro lado, as empresas de consultoria de gestão têm despertado um interesse 

inerente ao seu estatuto de organizações intensivas em conhecimento (Berry & Oakley, 

1993; Fincham, 1999; Alvesson, 2000; Doorewaard & Meihuizen, 2000; Kärreman, 2002). 

Estas organizações caracterizam-se por uma actividade largamente baseada no trabalho de 

natureza intelectual e no conhecimento especializado dos seus membros, conhecimento esse 

que assume um papel similar ao do capital nas empresas intensivas em capital . Os 

empregados destas empresas são, na sua grande maioria, pessoas com qualificação superior, 

graduados ou pós-graduados em universidades, cujo trabalho assenta nas suas competências e 

conhecimento especializados, excepcionais e intangíveis, sendo considerados trabalhadores 

do conhecimento (Reed, 1996; Ram, 1999; Fincham, 1999; Kärreman, 2002). As 

organizações intensivas em conhecimento e os trabalhadores do conhecimento têm atraído um 

interesse crescente à medida que as economias ocidentais são cada vez mais encaradas como 

economias de conhecimento (May, Korczinski & Frenkel, 2002). Por outro lado, as pessoas 
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são a matéria prima principal nestas empresas, e o seu conhecimento é simultaneamente o 

principal factor de produção (input) e o principal resultado (output) da actividade 

(Doorewaard & Meihuizen, 2000). Assim, as questões organizacionais relacionadas com as 

pessoas adquirem nestas empresas uma natural relevância, sendo uma das preocupações 

centrais na sua gestão (Starbuck, 1992; Alvesson, 2000). 

As empresas da consultoria de gestão têm sido relativamente pouco estudadas até ao 

momento (Berry & Oakley, 1993; Lundberg, 1997; Sturdy, 1997; Simon & Kumar, 2001). Na 

literatura sobre esta área predominam os livros tipo manual, para os práticos da consultoria, 

que versam sobretudo as questões de como contratar, ou de como ser, um bom consultor 

(Berry & Oakley, 1993). Os trabalhos de cariz mais académico têm-se concentrado na 

problemática do relacionamento entre as empresas de consultoria de gestão e os seus clientes 

(Fincham, 1999). Um conjunto de autores debruçam-se sobre os factores que determinam a 

qualidade dos serviços de consultoria, a satisfação dos clientes e a forma como estes 

seleccionam os consultores com quem trabalham (Scott & Walt, 1995; McLachlin, 2000, 

Simon & Kumar, 2001; Soriano, 2001). Outros estudos analisam a forma como se estabelece, 

e como é gerido, o relacionamento entre as empresas de consultoria de gestão e os seus 

clientes. Neste âmbito, são exploradas, por exemplo, a questão da gestão de impressões nas 

empresas de consultoria de gestão (Clark & Salaman, 1998) e a importância da reputação 

nestas empresas, em que a imagem construída constitui frequentemente a única referência da 

qualidade do serviço para o exterior (O Farrell, Hitchens & Moffat, 1993; McLachlin, 2000). 

Kärreman (2002) destaca ainda a utilidade que a reputação pode ter internamente. Para além 

de proporcionar aos empregados um resumo dos valores da organização e o padrão de 

conduta esperado, um brand name

 

forte e conhecido serve para facilitar o recrutamento de 

novos profissionais, e é também utilizado pelos próprios empregados na promoção da sua 

carreira profissional (Kärreman, 2002). 

Esta é, contudo, um das raras contribuições que trata o relacionamento entre as 

empresas de consultoria de gestão e os seus empregados. Apesar do elevado nível de 

sofisticação que o estudo sobre o relacionamento entre as empresas de consultoria e os seus 

clientes atinge, o seu funcionamento interno permanece pouco explorado. Não faltando a estas 

organizações facetas interessantes, nomeadamente no que diz respeito à gestão de recursos 

humanos, elas são ainda mal conhecidas e os seus problemas específicos de gestão são 

raramente investigados (Baden-Fuller & Bateson, 1990; Schuyt & Schuijt, 1998; Ram, 1999; 

Robertson & Hammersley, 2000). As secções seguintes resumem o estado do conhecimento 

sobre as empresas de consultoria de gestão, no que toca à gestão do emprego, à GRH e à 

flexibilidade. Os estudos sobre as organizações intensivas em conhecimento em geral servem 
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também de referência quando o caso específico da consultoria de gestão não é conhecido. 

Pretende-se assim demonstrar a relevância deste sector de actividade para o estudo das 

questões aqui abordadas.  

5.3.2. A GRH nas empresas de consultoria de gestão 

Em relação à GRH seguida nestas empresas, a literatura informa sobretudo quanto ao 

tipo de políticas e práticas comuns no sector. Dadas as características e a relativa escassez dos 

profissionais que empregam, as empresas de consultoria de gestão tendem a oferecer aos seus 

trabalhadores condições de emprego especialmente favoráveis. Robertson & Hammersley 

(2000) chegam mesmo a apelidá-los de trabalhadores de colarinho dourado , acrescentando 

que estes profissionais não só tendem a ser constantemente aliciados por empregadores 

concorrentes, como toleram mal que a empresa onde trabalham queira controlar demasiado o 

seu trabalho, ao que facilmente reagem saindo. De resto, são também comuns práticas como a 

utilização de grupos interdisciplinares, a delegação de responsabilidades e as remunerações 

indexadas ao desempenho (Laursen & Mahnke, 2001). A oportunidade de construir uma 

carreira dentro da organização é um dos aspectos evidenciados como forma de atrair e reter os 

consultores (Baden-Fuller & Bateson, 1990). A possibilidade de aceder ao próprio capital da 

empresa no topo da carreira parece ser crítico para a garantia do empenhamento e 

permanência dos empregados mais valorizados (Boxall & Steeneveld, 1999). De facto, a 

retenção de pessoal-chave parece ser um dos principais desafios que se coloca a estas 

organizações (Alvesson, 2000). E as práticas de GRH inovadoras parecem adequar-se 

melhor ao funcionamento orgânico e às estratégias de inovação nelas seguidos. Este tipo de 

estratégias tem o potencial de conferir à GRH um papel fulcral no incentivo e na coordenação 

da criação e da exploração do conhecimento dentro da organização (Laursen & Mahnke, 

2001). A promoção de uma cultura de criatividade, autonomia e inovação parece ser 

igualmente um objectivo sustentado por estas organizações (Robertson & Hammersley, 

2000), em que as estruturas formais tendem a ser pouco realçadas, e a coordenação consegue-

se sobretudo à custa de normas sociais e dos sistemas de retribuição em detrimento de 

controlos hierárquicos (Starbuck, 1992). Scarbrough (1995) também destaca a importância do 

controlo organizacional conseguido com base na identificação normativa e no empenhamento 

no que toca à gestão dos trabalhadores envolvidos na criação de conhecimento específico à 

organização. Tudo isto nos levaria a crer que as empresas de consultoria de gestão reúnem 

condições propícias para a adopção de um sistema de GRH orientado para o desenvolvimento 

do empenhamento dos trabalhadores na empresa, numa abordagem próxima das descritas por 

Walton (1985) ou por Arthur (1994). 
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Contudo, a literatura descreve também a adopção de políticas mais orientadas para o 

mercado por parte das empresas de consultoria de gestão. Scarbrough (1995: 991) observa 

uma tendência crescente para o recurso a esquemas baseados no mercado como formas 

preferenciais de estruturar a coordenação da aplicação do conhecimento nas organizações. 

May, Korczinski & Frenkel (2002) referem-se à crescente introdução de práticas como a 

indexação das remunerações ao desempenho, o benchmarking externo, a explicitação de 

contratos de formação, e o achatamento das organizações com a consequente limitação das 

oportunidades de carreira, identificando-as como formas de trazer para dentro das 

organizações as pressões do mercado. Neste contexto, as empresas deixam aos indivíduos a 

responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento de carreira, e estes interessam-se pela 

empresa que os empregam na justa medida em que esta contribua para melhorar a sua 

empregabilidade. A lealdade dos empregados para com o empregador é directamente 

condicionada pelas alternativas de emprego no mercado externo (May, Korczinski & Frenkel, 

2002). Por outro lado, a própria estrutura em pirâmide característica das burocracias 

profissionais implica que a carreira oferecida aos consultores não possa ser aproveitada por 

todos. Uma das funções dos sofisticados sistemas de avaliação do desempenho parece mesmo 

ser a de sustentar o chamado sistema up-or-out comum nestas empresas, que determina a 

promoção da saída dos que demonstram menor potencial de desenvolvimento dentro da 

organização (Alvesson, 2000; Doorewaard & Meihuizen, 2000). Este conjunto de factores 

será já mais indicador de uma abordagem à GRH, senão próxima dos sistemas baseados no 

controlo de Walton (1985) ou na redução de custos de Arthur (1994), certamente afim à 

baseada no mercado, tal como sugerido por Lepak & Snell (1999). A maior ênfase na 

avaliação do desempenho e a atenção às tendências do mercado é também tomada por alguns 

autores como indicadores de uma abordagem próxima da chamada GRH hard (Truss, Gratton, 

Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997).  

5.3.3. A gestão do emprego nas empresas de consultoria de gestão 

Quanto à forma como gerem o emprego, as empresas de consultoria de gestão parecem 

estar também sujeitas a pressões divergentes no que diz respeito à internalização ou 

externalização do emprego. Os conhecimentos e competências altamente especializados dos 

seus colaboradores constituem a base da sua competitividade, assumindo um papel 

estratégico. Esses conhecimentos e competências não são apenas altamente especializados, 

mas também frequentemente tácitos, intangíveis e difíceis de codificar. Para além disso, 

incorporam elementos específicos à organização. Matusik & Hill (1998) argumentam que é 

precisamente o conhecimento específico à organização  conhecimento privado, incluindo as 
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práticas, rotinas e procedimentos da organização, a sua documentação, os segredos do 

negócio, etc. , único e não imitável pelas outras organizações, que pode ser fonte de 

vantagem competitiva. O conhecimento público  por exemplo, as boas práticas sectoriais ou 

metodologias de eficácia comprovada como o just in time, etc.  não pode, por definição, ser 

considerado fonte de vantagem estratégica, uma vez que se encontra disponível a todas as 

organizações no ambiente externo. A incapacidade de o aplicar na empresa pode, é certo, 

resultar numa desvantagem competitiva , já que esse conhecimento também é necessário à 

sobrevivência e competitividade das empresas. Mas o tipo de conhecimentos e competências 

realmente estratégicos para o sucesso da empresa não estão prontamente disponíveis no 

mercado externo. Mais ainda, a exposição de conhecimentos e competências específicos da 

organização ao mercado externo poderia constituir um grave risco de perda da vantagem 

competitiva para a empresa (Matusik & Hill, 1998). As competências estratégicas da 

organização têm, pois, de ser desenvolvidas internamente. Lepak & Snell (1999) também 

defendem que os empregados que se caracterizem por deter um capital humano com elevada 

singularidade e elevado valor devem ser formados internamente, no âmbito de uma relação de 

emprego de longo prazo e pautada pelo investimento mútuo. Neste mesmo sentido, e 

referindo-se especificamente à gestão do conhecimento nas organizações intensivas em 

conhecimento, Scarbrough (1995) identifica uma estratégia que designa de prisioneiro

 

(prisoner), e que corresponde à prática de enclausurar as competências e o conhecimento 

específicos à organização, bem como os seus detentores, no seu interior. As empresas que a 

seguem privilegiam a comunicação interna do conhecimento profissional e a manutenção de 

relações de emprego intensivamente cultivadas no sentido de agarrar fortemente os 

indivíduos à organização, nomeadamente através do desenvolvimento de mercados de 

trabalho internos bem estruturados (Scarbrough, 1995: 1012-1014). Tudo isto aponta para a 

vantagem de internalizar a relação de emprego nas empresas de consultoria de gestão. 

Mas outros aspectos há que, pelo contrário, parecem justificar a externalização do 

emprego nestas empresas. As organizações não precisam só do conhecimento desenvolvido 

internamente. Têm também de ser capazes de importar novos conhecimentos e competências 

do exterior. A própria criação de novo conhecimento específico à organização faz-se em 

grande medida pela aplicação interna de ideias, procedimentos e técnicas trazidos do exterior. 

Uma das formas de aceder de forma eficaz a esses conhecimento e competências externos é, 

segundo Matusik & Hill (1998), pela contratação de trabalhadores contingenciais detentores 

desses recursos. Estes autores acrescentam ainda que a presença dessas pessoas vindas do 

exterior pode tornar mais visível o conhecimento tácito da organização, permitindo a sua 

análise e re-avaliação e, potencialmente, também a sua codificação e melhor disseminação 
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interna. Para além disso, a estreita ligação da actividade desenvolvida em consultoria ao 

mercado externo implica uma necessidade de renovação de competências a um ritmo que 

pode ser difícil de sustentar internamente. O dinamismo do contexto em que as empresas 

operam pode ainda acarretar a obsolescência repentina e imprevisível de algumas das 

competências existentes (Matusik & Hill, 1998). Beyers & Lindhal (1999) identificam o 

sector da consultoria de gestão como um dos que mais mudanças regista em relação aos 

serviços prestados aos clientes, sendo estas mudanças atribuídas a factores como alterações no 

próprio mercado, nas expectativas dos clientes, na utilização de computadores e tecnologias 

de informação, ou na regulamentação governamental. 

Alguns autores apontam as próprias características dos profissionais que estas 

organizações empregam como justificação para a externalização do seu emprego. Reed (1996) 

defende que os trabalhadores do conhecimento assumem uma postura de mercado no seu 

relacionamento com as empresas que os empregam, situando-se preferencialmente no 

mercado de trabalho externo e não em mercados de trabalho internos. Esta estratégia destina-

se a defender e promover os seus conhecimentos esotéricos e intangíveis e as suas 

competências especializadas e de decisão avalizada, e assenta na manutenção de uma elevada 

autonomia relativamente a uma qualquer organização específica. Subjacente a este argumento 

está a crença de que estes indivíduos sentem um maior empenhamento na sua própria carreira 

profissional do que nas organizações que os empregam. Efectivamente, Alvesson (2000) 

identifica o risco que as empresas de consultoria correm a qualquer momento da saída 

voluntária dos seus empregados e, com eles, do conhecimento específico à organização 

desenvolvido internamente. Finalmente, tem sido notado um aumento significativo no uso de 

formas flexíveis de emprego nas ocupações profissionais (Tregaskis, 1997; Matusik & Hill, 

1998; Beyers & Lindhal, 1999; Mallon & Duberly, 2000). May, Korczinski & Frenkel (2002) 

identificam, no emprego de especialistas, a crescente substituição do emprego permanente e a 

tempo inteiro por formas não-padrão, tais como contratações a termo e de curto-prazo, 

emprego a tempo parcial ou a subcontratação. Por seu lado, Beyers & Lindhal (1999) 

constatam que as empresas de consultoria de gestão recorrem frequentemente a trabalhadores 

externos, a contrato. A externalização do emprego nas empresas de consultoria de gestão 

parece, desta forma, ser também pertinente e plausível.  

5.3.4. A necessidade de flexibilidade(s) nas empresas de consultoria de gestão 

Provavelmente como para a generalidade das organizações, é possível identificar em 

relação às empresas de consultoria de gestão razões para que elas procurem desenvolver tanto 

flexibilidade do tipo funcional como do tipo numérico. Por um lado, a literatura realça a 
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natureza ambígua, incerta, complexa e única do trabalho desenvolvido nas organizações 

intensivas em conhecimento (Ram, 1999; Kärreman, 2002). Os consultores têm de lidar com 

vários e diversos clientes, com os seus problemas também variados e específicos. As 

estruturas matriciais são frequentes neste tipo de empresa, e o projecto tende a ser a unidade 

preferencial de organização do trabalho, do que resulta uma organização ela própria flexível 

(Starbuck, 1992; Ram, 1999). Os projectos são temporários e instáveis na sua composição, 

permitindo absorver as variações da procura (Starbuck, 1992), e promovendo uma elevada 

mobilidade interna dos consultores (Ram, 1999). Esta variabilidade e diversidade no que toca 

ao trabalho realizado e aos clientes atendidos reflectem-se nas competências utilizadas pelos 

indivíduos. Parece imperativo, neste contexto, que os consultores tenham a capacidade de se 

ajustarem e adaptarem a novos projectos, novos clientes e novas situações de trabalho, e que 

estejam preparados para continuamente adquirirem e utilizarem novos conhecimentos e 

competências. Tudo isto leva a crer que a flexibilidade funcional seja uma peça chave no 

funcionamento das empresas de consultoria de gestão. 

Por outro lado, a literatura realça a grande proximidade destas empresas ao mercado. 

Sendo um sector muito competitivo, os desafios mais prementes parecem ser a concorrência 

pela quota de mercado e a diversidade de serviços especializados oferecidos (Doorewaard & 

Meihuizen, 2000). A orientação para o cliente e o forte pendor comercial do trabalho dos 

consultores são características marcantes (Sturdy, 1997; Ram, 1999). Mais ainda, vários 

autores destacam como característico destas organizações a forte ligação que se verifica entre 

o mercado dos serviços em que operam e o mercado de trabalho dos profissionais que 

empregam. Nestas empresas, as oscilações da procura pelos serviços que oferecem têm 

reflexos muito directos e imediatos nas características que a sua força de trabalho deve 

evidenciar (Baden-Fuller & Bateson, 1990; Alvesson, 2000; Laursen & Mahnke, 2001). Se a 

forma como estas empresas lidam com variações qualitativas pode assumir diferentes formas 

 

nomeadamente, as organizações podem optar entre desenvolver internamente as novas 

competências, ou recorrer ao mercado externo para as adquirir , pelos menos as variações 

quantitativas da procura deverão implicar uma necessidade de flexibilidade do tipo numérico. 

De facto, Boxall & Steeneveld (1999) notam que tanto a dimensão como o volume de receitas 

das empresas de consultoria são directamente proporcionais ao número de pessoas que 

empregam. Assim sendo, a garantia da necessária flexibilidade numérica será um factor 

igualmente importante na gestão das empresas de consultoria de gestão. 

Em suma, esta breve revisão evidencia a relevância das questões tratadas neste trabalho 

nas empresas de consultoria de gestão. As pessoas são indubitavelmente a principal fonte de 

vantagens competitivas, fazendo com que a gestão da sua relação de emprego seja um aspecto 
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central e estratégico. A flexibilidade, nas suas mais variadas facetas, parece ser também um 

factor inerente ao funcionamento destas empresas. Por outro lado, ficaram patentes as 

pressões múltiplas e contrárias a que este sector está sujeito, e que o torna particularmente 

interessante como campo de estudo destas questões e da forma como elas se interrelacionam. 

 
5.3.5. As Big 5

 

Enquanto sector de actividade, o da consultoria caracteriza-se por ser muito 

heterogéneo, englobando empresas que variam substancialmente tanto no tamanho, como na 

estratégia e no estilo (Ram, 1999). Estas empresas competem numa estrutura sectorial 

próxima do oligopólio, em que um pequeno número de grandes empresas multinacionais 

dominam o mercado, também explorado por algumas médias empresas de âmbito nacional e 

inúmeras micro-empresas altamente especializadas e focalizadas, muitas vezes constituídas 

por uma só pessoa (Doorewaard & Meihuizen, 2000). Em Portugal, parece também ser esta a 

ordem que vigora. Existem algumas médias empresas, mas o mercado é claramente dominado 

por um número muito reduzido de grandes empresas, quase todas afiliadas das grandes 

companhias multinacionais (Amorim & Kippling, 1999). Assim sendo, e na impossibilidade 

de abranger todo o sector, optou-se aqui por escolher um sub-conjunto de empresas deste 

sector que constituísse um grupo relevante em si mesmo, partilhando características e 

pressões comuns. De resto, na operacionalização do estudo de um sector de actividade através 

de casos, é aconselhada a escolha de sectores pequenos ou de um subconjunto de empresas de 

um sector maior (Lyles, referido por Boxall & Steeneveld, 1999). As Big 5 (ou Big 6) 

conformam um tal grupo.  

5.4. Métodos e procedimentos utilizados 

Na condução do trabalho empírico, foram seguidos, dentro do possível, os passos 

recomendados por Eisenhardt (1989: 533) na construção de teoria a partir de estudos de caso. 

Foi definida uma problemática a investigar, e um amplo conjunto de questões deixadas em 

aberto pela revisão da literatura foi enunciado em substituição da formulação de hipóteses. Os 

casos a estudar foram seleccionados teoricamente e não de forma aleatória. Procurou-se 

garantir a diversidade de métodos na recolha de dados, como se detalhará mais à frente. A 

recolha de dados foi orientada por dimensões definidas previamente a partir da literatura, mas 

que foram sendo revistas no decurso da investigação, uma vez que a análise e a recolha de 

dados se sobrepuseram no tempo. Desta forma, a própria recolha dos dados foi sendo 

progressivamente ajustada para incluir novas preocupações e dimensões emergentes das 
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análises preliminares. Da mesma forma, algumas questões iniciais foram sendo abandonadas à 

medida que se constatava a sua irrelevância. Na análise dos dados, cada caso foi abordado de 

forma individual numa primeira fase. Seguidamente, todos os casos foram comparados entre 

si, procurando-se padrões comuns e pontos de divergência. Os padrões emergentes e os 

relacionamentos identificados foram confrontados com a literatura existente no sentido de 

lhes dar sentido teórico. Finalmente, procurou-se nesses resultados resposta para as questões 

inicialmente levantadas, sendo discutidas as principais conclusões. 

Contudo, não foi possível cumprir com rigor todos os passos do procedimento proposto 

por Eisenhardt (1989). A natureza do trabalho aqui relatado exclui, como é sabido, a 

possibilidade de utilizar múltiplos investigadores, que aumentaria a diversidade de 

perspectivas na recolha e análise dos dados. Por outro lado, restrições de ordem pragmática, 

relacionadas com o tempo disponível para esta investigação bem como com os limites da 

disponibilidade das próprias empresas que aceitaram participar no estudo, inviabilizaram a 

chamada saturação teórica de alguns dos pontos analisados. Assim sendo, persistem, como 

se verá adiante, questões por explicar e explicações que, tendo sido suscitadas, não foi 

possível esclarecer com rigor e certeza. 

 

5.4.1. Recolha dos dados 

De acordo com as recomendações da literatura para a condução de estudos de caso, foi 

visada a triangulação nos dados recolhidos e analisados. A triangulação é um conceito 

importado da navegação geográfica, que consiste em determinar uma dada localização a partir 

de diferentes pontos de referência (Gummesson, 1991). Na investigação científica, este 

conceito traduz-se na utilização de vários meios independentes para chegar a uma 

determinada conclusão. Isto pode passar pela conjugação de dados quantitativos com 

informação qualitativa, mas sobretudo por diversificar os métodos de análise e as fontes de 

recolha de dados, combinando entrevistas com observações directas e arquivos documentais. 

A triangulação de teorias é mais uma modalidade possível, em que os dados são olhados à luz 

de diferentes teorias. O recurso a múltiplos informantes pode ser igualmente vantajosa, e 

também se aconselha a intervenção de vários investigadores, com capacidades e perspectivas 

complementares (Eisenhardt, 1989; Huberman & Miles, 1994; Lewis & Ritchie, 2003). 

Pretende-se desta forma reduzir a probabilidade de interpretações erróneas e a incidência de 

enviesamentos, combinando as vantagens dos vários métodos e fontes de informação. 

Procura-se clarificar significados, verificar a repetição de uma observação ou interpretação, 

testar e buscar confirmação para as conclusões alcançadas. No entanto, a potencialidade para 
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a inconsistência e contradição entre as diversas fontes de informação também é admitida. A 

triangulação serve então também para garantir a consideração de múltiplas percepções sobre o 

fenómeno em apreço no sentido de identificar diferentes formas de o ver e viver (Huberman 

& Miles, 1994; Stake, 1994). Esta diversidade das fontes de informação utilizadas para a 

construção de teoria é particularmente característica da grounded theory

 
(Huberman & 

Miles, 1994; Goulding, 1998). 

Neste trabalho, foram pois consultados relatórios e documentos internos fornecidos 

pelas organizações, recolhidas peças de comunicação das empresas para o exterior (ex: página 

na Internet; comunicados à imprensa, etc.), e analisada informação proveniente da imprensa 

especializada na área. As informações e impressões que cada empresa transmitia acerca das 

demais, e sobre o sector em geral, também foram levadas em conta. Mas o elemento mais 

importante na recolha de dados foi sem dúvida as entrevistas efectuadas. Foram conduzidas 

uma média de 7 a 8 entrevistas em cada empresa, procurando-se ouvir pelo menos um 

representante da gestão de topo (tipicamente, um partner), o responsável pela GRH, e um ou 

dois consultores em cada patamar de carreira, desde o nível de júnior até ao de manager. Isto 

permitiu o confronto entre as declarações oficiais escritas e os testemunhos ouvidos, tanto por 

parte dos responsáveis de topo, como por parte de consultores com as mais diversas funções e 

posições dentro da empresa. Finalmente, a condução destas entrevistas proporcionou a 

realização de visitas às empresas estudadas, durante as quais foi possível alguma observação 

directa, particularmente relevante na avaliação do ambiente de trabalho e do relacionamento 

entre consultores. A postura e conduta dos consultores e gestores durante as entrevistas e as 

visitas também foram notadas e levadas em conta na sua interpretação. 

As entrevistas, com durações variáveis entre os 40 minutos e as três horas, foram 

integralmente gravadas e transcritas, sendo analisadas no sentido de informarem a construção 

de um conjunto de categorias, cuja definição resultou de um trabalho evolutivo e interactivo 

entre as propostas da literatura e as sucessivas levas de recolha e análise dos dados. Estas 

categorias e suas dimensões são identificadas e descritas de seguida.  

5.4.2. Análise dos dados 

Os dados foram sendo interpretados numa primeira análise à medida que foram sendo 

recolhidos. As próprias entrevistas foram sendo reorientadas no sentido de procurar 

confirmação ou refutação para as dimensões e relacionamentos emergentes, sendo o guião 

utilizado reformulado por diversas vezes. Numa fase posterior, procedeu-se a uma análise 

mais sistemática segundo as categorias e dimensões entretanto fixadas. 

Os casos foram primeiramente analisados de forma individual segundo o 
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enquadramento definido pelas categorias e dimensões de análise estabelecidas. Isto facilitou a 

posterior análise conjunta dos casos, que foram comparados entre si no sentido de identificar 

tanto padrões de actuação como divergências e especificidades. Para além disso, procurou-se 

apurar factores e circunstâncias que pudessem explicar as semelhanças e as diferenças 

observadas entre as empresas.  

5.4.3. Categorias e dimensões 

O trabalho empírico foi iniciado sem um modelo de análise completamente estruturado 

e definitivo, mas com um determinado conjunto de temas a abordar, identificados na literatura 

como particularmente relevantes para os assuntos estudados. Estes temas foram sendo revistos 

e reformuladas no decurso do estudo no sentido de incorporar informação pertinente que foi 

emergindo. Aspectos que se mostraram irrelevantes foram também sendo abandonados.   

Categorias Dimensões 

 

1. Caracterização da empresa 

história da empresa 

estratégia do negócio 

estrutura organizacional 

 

2. Departamento e responsável pela GRH 

enquadramento funcional 

presença na gestão de topo 

imagem e papel junto dos consultores 

  

3. Políticas e práticas de GRH 

recrutamento e selecção 

formação e desenvolvimento 

avaliação do desempenho 

gestão de carreiras 

gestão das remunerações 

gestão de saídas 

comunicação 

 

4. Relacionamento empresa/empregados 

relação contratual 

perspectiva de duração da relação de emprego 

expectativas mútuas 

  

5. Flexibilidade 

importância e incidência de flex. funcional 

importância e incidência de flex. numérica 

importância e incidência de outras facetas da 

flexibilidade 

formas de conciliação e consequências de 

explorar diferentes flexibilidades 

Quadro 5.1: Categorias e dimensões de análise dos dados 



 

141

  
As categorias e dimensões de análise que finalmente resultaram deste processo indutivo 

e iterativo, usadas na descrição dos casos e na sua análise conjunta e comparada nos capítulos 

seguintes, são as que se apresentam no quadro 5.1. As categorias e dimensões aqui alcançadas 

devem ser entendidas, não enquanto variáveis numa acessão quantitativa, mas sim como a 

forma escolhida para organizar, apresentar e discutir os dados e os relacionamentos 

identificados, de modo a permitir uma análise e uma interpretação face aos conceitos de 

referência, e no sentido de encontrar novas formulações conceptuais. De igual forma, as 

ligações e relações propostas entre essas dimensões não devem ser tomadas por relações de 

causalidade directa e mecânica (Spencer, Ritchie & O Connor, 2003).  

5.4.3.1. Caracterização das empresas 

A caracterização de cada empresa serve para a enquadrar e distinguir das demais. Um 

breve enquadramento histórico permite levar em conta o seu percurso mais recente e 

contextualizar algumas das suas opções de política. A importância do caminho percorrido no 

passado é particularmente destacada pelos defensores da perspectiva dos recursos

 

dada a 

relevância de fenómenos como a dependência do percurso , a ambiguidade causal e a 

complexidade social no desenvolvimento de recursos difíceis de serem transferíveis e 

imitáveis entre organizações e, por isso, passíveis de constituir a base de vantagens 

competitivas. A história de cada organização assume um papel inestimável na construção do 

capital humano e do manancial de políticas e práticas de GRH adquiridos e desenvolvidos ao 

longo do tempo, específicos da organização e, como tal, de difícil imitação ou aquisição por 

outras (Lado & Wilson, 1994; Purcell, 1995; Becker & Gerhart, 1996; Boxall, 1996; Mueller, 

1996; Paauwe, 1996). 

A estratégia global do negócio é tida como determinante tanto para a estratégia 

específica de GRH como para o tipo de abordagem adoptada em relação à flexibilidade. Para 

os modelos de correspondência da GRH, a estratégia global do negócio deve determinar a 

adopção de diferentes tipos de abordagem à GRH (Schuler, 1989; Schuler & Jackson, 1987, 

1989; Bird & Beechler, 1995). Mesmo os autores que não subscrevem este tipo de ligação tão 

directa, mecânica e unidireccional, tendem a avaliar o carácter estratégico da GRH pela sua 

ligação à postura estratégica da organização, e a associar diferentes estratégias de negócio a 

determinadas abordagens à GRH (Guest, 1987; Hendry & Pettigrew, 1990; McKinlay & 

Starkey, 1992; Hyman & Mason, 1995; Kochan & Dyer, 1995; Legge, 1995b; Paauwe, 1996). 

O tipo de estratégia de flexibilidade seguida por uma empresa também é normalmente 

associado à sua estratégia de negócio (Davis-Blake & Uzzi, 1993; Brewster, 1995a; Tsui, 
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Pearce, Porter & Hite, 1995; Mayne, Tregaskis & Brewster, 1996; Farnham, 1997). 

Finalmente, a literatura sobre o sector da consultoria de gestão analisa o efeito da adopção de 

diferentes abordagens estratégicas sobre o funcionamento dessas empresas, sugerindo 

implicações a nível da GRH e da flexibilidade (Berry & Oakley, 1993; Doorewaard & 

Meihuizen, 2000). 

Algumas características da estrutura organizacional, tal como a dimensão, o grau de 

formalização e centralização e a própria organização do trabalho, são apontados como 

relevantes no tipo de relação de emprego preferido, e tidos como indicadores de diferentes 

abordagens de gestão (Jackson, Schuler & Rivero, 1989; Millward, Stevens, Smart & Hawes, 

1992; Davis-Blake & Uzzi, 1993; Brewster, 1995a; Kochan & Dyer, 1995; Tsui, Pearce, 

Porter & Hite, 1995; Gunnigle, Turner & Morley, 1998; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 

1998; Uzzi & Barsness, 1998). As tipologias desenvolvidas em torno das empresas de 

consultoria e de serviços profissionais também utilizam a estrutura organizacional como 

factor de distinção (Berry & Oakley, 1993; Doorewaard & Meihuizen, 2000).  

5.4.3.2. Departamento e responsável pela GRH 

A presença do responsável pela função de GRH na Administração ou na equipa de 

gestão de topo da empresa tem sido repetidamente usada como indicador da sua importância 

estratégica na empresa (Guest, 1991; Whipp, 1992; Purcell, 1995; Mayne, Tregaskis & 

Brewster, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & Stiles, 1997; Tyson, 1997). 

Dados biográficos como o género, o grau e área de qualificação do responsável pela 

gestão de recursos humanos também são tidos como indicadores do estatuto da função na 

empresa (Millward, Stevens, Smart & Hawes, 1992; Tsui, Pearce, Porter & Hite, 1995; 

Torrington, 1998). A própria designação dada ao departamento da empresa que lida com a 

função de GRH pode reflectir a forma como a empresa encara e gere as pessoas (Guest, 1990; 

Millward, Stevens, Smart & Hawes, 1992; Bratton & Gold, 1999). Desta forma, foi recolhida 

informação relativa a estes aspectos, incluindo o enquadramento funcional do departamento 

de GRH e do seu responsável na empresa, bem como as impressões transmitidas pelos 

consultores acerca da função, do departamento e do director de GRH. 

O tipo de tarefas e responsabilidades atribuídas ao departamento de GRH também é 

apontado como indicador de uma postura mais ou menos estratégica. Nomeadamente, 

algumas actividades 

 

como as relações laborais e a negociação colectiva, a disciplina e 

contencioso ou os procedimentos administrativos 

 

são conotadas na literatura com uma 

gestão de pessoal mais tradicional e administrativa, enquanto outras 

 

a selecção, a 

formação, o planeamento de carreiras ou a avaliação do desempenho 

 

são vistas como mais 
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próprias de uma gestão de recursos humanos mais estratégica e pró-activa (Sisson, 1995; 

Torrington, 1998).  

5.4.3.3. Políticas e práticas de GRH 

As políticas e práticas de GRH foram aqui tomadas como indicadores do tipo de 

abordagem à GRH seguida. Procurou-se identificar a presença de diferentes políticas e 

práticas e descrever o seu conteúdo no intuito de as confrontar com o que a literatura associa 

às boas práticas de GRH, bem como de as enquadrar nas diferentes abordagens à GRH. O 

grau de coincidência ou divergência entre a política formalmente definida e as descrições 

feitas pelos diversos entrevistados foi também especificamente buscada no sentido de 

discernir a mera retórica da prática efectiva. 

A literatura tende a distinguir diferentes abordagens à GRH com base nas políticas de 

recrutamento e selecção, de formação, de avaliação do desempenho, de gestão de carreiras, de 

gestão das remunerações, de envolvimento e participação, e de comunicação. Nomeadamente, 

são associadas a uma GRH estratégica as seguintes práticas: a selecção cuidada e exigente de 

novos empregados; o forte investimento em formação, especialmente quando é orientada para 

o desenvolvimento a longo-prazo; a avaliação da contribuição dos recursos humanos para o 

desempenho organizacional, com base no desempenho individual, das equipas ou da própria 

função; remunerações elevadas e variáveis de forma a incentivar o bom desempenho e o 

alcance dos objectivos organizacionais; o desenvolvimento de carreiras e a promoção de 

oportunidades de progressão interna dos trabalhadores; o envolvimento e a participação dos 

trabalhadores nas decisões da empresa, nomeadamente ao garantir mecanismos que dêem 

voz às suas preocupações e reivindicações; neste sentido também o desenvolvimento de 

canais sofisticados de comunicação directa, bi-direccional, abrangente e frequente (Purcell, 

1987; Beaumont, 1993; Hyman & Mason, 1995; Kochan & Dyer, 1995; Storey, 1995; Mayne, 

Tregaskis & Brewster, 1996; Paauwe, 1996; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & 

Stiles, 1997; Gunnigle, Turner & Morley, 1998). 

Determinadas variações na abordagem à implementação de algumas destas políticas são 

destacadas como forma de distinguir entre a chamada GRH soft e a GRH hard. 

Nomeadamente, a perspectiva soft é identificada com a reciprocidade por parte da empresa ao 

empenhamento que procura nos seus trabalhadores. Isto traduz-se numa maior aposta na 

formação que visa desenvolver competências novas sem olhar à sua imediata aplicabilidade; 

na promoção de maiores oportunidades de carreira; na participação activa dos trabalhadores 

no estabelecimento dos seus objectivos de desempenho; na oferta de remunerações elevadas e 

na busca da equidade interna nas remunerações; na garantia de segurança no emprego e no 



 

144

 
assumir de políticas de não despedimento; e um maior reconhecimento da importância da 

comunicação, motivação e liderança (Dawson & Webb, 1989; Blyton &  Morris, 1992; 

Hyman & Mason, 1995; Kochan & Dyer, 1995; Truss, Gratton, Hope-Hailey, McGovern & 

Stiles, 1997). A uma abordagem mais hard à GRH são atribuídas, por contraste, uma 

formação de âmbito mais restrito destinada a colmatar necessidades técnicas específicas; a 

redução das oportunidades de carreira e a progressiva transferência para os indivíduos da 

responsabilidade da empresa nessa área; tal como em relação à questão da manutenção a 

longo-prazo do emprego; a remuneração variável com o desempenho individual e uma maior 

ênfase na avaliação individual e apertada do desempenho (Lloyd & Rawlinson, 1992; 

Ogbonna, 1992; Sisson, 1994; Hyman & Mason, 1995; Kessler, 1995; Boxall, 1996). 

Assim sendo, procurou-se reunir em relação a cada uma destas áreas um conjunto de 

informação o mais abrangente e detalhada possível. Foram visadas não só as políticas 

formalmente assumidas pela empresa, mas também as práticas efectivamente vigentes, tendo 

estas questões de GRH sido abordadas junto de todos os entrevistados, independentemente da 

sua função ou nível de carreira. 

A gestão das saídas foi mais uma das dimensões analisadas. Inicialmente foi incluída 

como um aspecto a investigar pela sua relevância no campo da flexibilidade, mas cedo 

emergiu também como uma das área centrais da GRH nas empresas. Este é um aspecto pouco 

abordado na literatura de GRH, que tende apenas a associar a garantia de emprego a longo 

prazo a uma postura mais soft, e a conotar a falta dessa segurança com um endurecimento 

da GRH. Em relação à problemática da flexibilidade, o emprego a longo-prazo é visto como 

essencial à aposta no desenvolvimento da flexibilidade funcional, e a insegurança no emprego 

uma consequência da própria flexibilidade numérica (Geary, 1992; O Reilly, 1992b; Rubery, 

1994; Smith, 1994; Brown, 1997b; Friedrich, Kabst, Weber & Rodehuth, 1998).  

5.4.3.4. O relacionamento entre a empresa e os empregados 

O tipo de relacionamento que se estabelece entre a empresa e os seus empregados está 

directamente relacionado não só com o tipo de abordagem à GRH como ao tipo de 

flexibilidade predominantemente explorado. A literatura de GRH alude frequentemente ao 

papel da cultura organizacional na sua distintividade e êxito, e destaca a importância de se 

conseguir um clima de cooperação, empenhamento mútuo e confiança, capaz de atrair, reter e 

motivar os melhores trabalhadores. Por outro lado, a ausência de confiança, de reciprocidade 

e de um bom relacionamento em geral com o empregador é tida como prejudicando o 

empenhamento dos trabalhadores, o seu desempenho e os demais propósitos da GRH 

(Mahoney & Deckop, 1986; Arthur, 1994; Kochan & Dyer, 1995; Kochan & Cappelli, 1999; 
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Guest, 1999 e 2000). 

A individualização da relação de emprego é um dos aspectos destacados como mais 

distintivos da estratégica GRH face à tradicional gestão do pessoal, em que a gestão lida e 

negoceia directamente com cada trabalhador individualmente. Isto pode passar, por exemplo, 

pela individualização da avaliação do desempenho e da remuneração, pelo desenvolvimento 

de canais de comunicação directa e por programas de envolvimento e participação. A 

predominância de contratos individuais de trabalho sobre os mais tradicionais contratos 

colectivos também constitui um indicador dessa orientação individualista (Guest, 1987 e 

1995; Blyton & Morris, 1992; Blyton & Turnbull, 1992; Storey, 1992; Sisson, 1995; 

Gunnigle, Turner & Morley, 1998). 

Por outro lado, vários autores têm chamado a atenção para os efeitos do aumento da 

flexibilidade no relacionamento entre as empresas e os seus empregados. Especialmente nos 

casos em que essa flexibilidade está associada a uma maior insegurança no emprego, mesmo 

que só de alguns dos trabalhadores na empresa, a confiança e o bom relacionamento saem 

claramente prejudicados, inclusive em relação aos trabalhadores a quem é garantido o 

emprego (Dawson & Webb, 1989; Geary, 1992; Kochan, Smith, Weels & Rebitzer, 1994; 

Emmot & Hutchinson, 1998; Kramar, 1998). 

O relacionamento entre a empresa e os consultores foi, por isso, alvo de exame 

detalhado. Foram indagados vários aspectos, desde a situação contratual dos consultores ao 

ambiente de trabalho vivido. O ambiente de trabalho emergiu, aliás, como um factor a que os 

indivíduos atribuíam especial relevo, realçando-o repetidamente como um dos aspectos mais 

satisfatórios do emprego. A literatura faz referência ao carácter complexo da motivação dos 

profissionais, que inclui a própria natureza intrínseca do trabalho, as oportunidades de 

formação e as condições de remuneração (Baden-Fuller & Bateson, 1990). Os consultores 

foram pois questionados em relação à escolha do sector de consultoria de gestão, e mais 

especificamente do seu empregador, bem como quanto às suas intenções, motivações e reais 

expectativas de permanência na companhia. Foi recolhido o discurso oficial da empresa 

relativamente ao tipo de relacionamento visado, tal como foram consideradas as impressões e 

opiniões dos indivíduos a esse respeito. Os consultores forneceram descrições ilustrativas da 

sua experiência, abrangendo o seu trabalho em concreto e o relacionamento estabelecido com 

os colegas, os superiores hierárquicos e a empresa.  

5.4.3.5. Flexibilidade 

Como se descreveu nos capítulos anteriores, a literatura contrapõe as flexibilidades 

funcional e numérica, associando-a a diferentes práticas de emprego. Recorde-se que a 
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flexibilidade funcional, que corresponde a uma resposta das empresas às novas exigências do 

mercado e da concorrência através da adaptação qualitativa das competências e capacidades 

internas, é habitualmente associada à polivalência, à rotação de funções e ao trabalho em 

equipa. Já a flexibilidade numérica, que consiste no ajustamento quantitativo do trabalho e do 

emprego às oscilações da actividade, costuma ser equiparado ao recurso a contratos 

atípicos , de que são exemplo o trabalho temporário, a termo ou a tempo parcial. Para além 

disso, tem sido progressivamente aceite a ideia de que estes e outros tipos de flexibilidade 

terão de coexistir numa mesma organização, embora sejam reconhecidas as potenciais 

contradições e incompatibilidades que resultam da exploração simultânea de flexibilidades 

diversas. 

Foram pois recolhidos dados que indicassem a incidência e importância dos possíveis 

tipos de flexibilidade nas empresas, atendendo-se sobretudo aos conceitos em si e não tanto 

aos indicadores que lhes são mais frequentemente associados na literatura. As circunstâncias 

que condicionavam a necessidade e a adopção daquela flexibilidade foram também 

investigadas, não só através das justificações adiantadas pelos próprios entrevistados, como 

pela análise e interpretação integradas dos dados recolhidos. Foi prestada particular atenção à 

forma como estas empresas procuravam simultaneamente diferentes tipos de flexibilidade, 

procurando-se compreender as implicações dessa actuação e as formas encontradas para as 

conciliar.  

5.5. Comentários ao trabalho de campo 

Alguns aspectos particulares marcaram de forma incontornável este estudo. Por um 

lado, o trabalho de campo decorreu num período (entre a Primavera de 2002 e o Outono de 

2003) em que se atravessava uma crise generalizada no mercado, que afectava também o 

sector da consultoria de gestão. As empresas estudadas viviam, pois, uma situação que 

consideravam e descreviam como atípica em relação à sua actividade normal, e que 

invocavam para justificar muitos dos comportamentos e actuações contrários à política 

formalmente instituída. Este desvio à suposta normalidade permitiu, no entanto, descobrir 

as potencialidades e fragilidades do funcionamento tido como normal . Tornou possível, por 

exemplo, estabelecer limites e condicionantes relativamente às relações encontradas entre as 

diferentes categorias e dimensões. 

Por outro lado, este trabalho ficou marcado pelo carácter altamente dinâmico destas 

empresas. Seja pelas suas próprias características e cultura, seja por motivos puramente 

circunstanciais, as companhias estudadas parecem ser constantemente afectadas pelos mais 

variados tipos de mudança. Durante o ano em que decorreu o trabalho de campo, uma das 
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empresas encontrava-se no rescaldo de uma fusão, outra foi adquirida por uma grande 

companhia de tecnologias, outras duas associaram-se numa só, e em todas decorriam 

reestruturações internas. Estas alterações tiveram consequências directas na organização 

destas empresas, e implicações mais ou menos importantes tanto nas formas de assegurar 

diferentes tipos e níveis de flexibilidade como na condução das políticas e práticas de GRH. 

Apesar das dificuldades que este tipo de contexto representa para um estudo que se 

pretende metódico e sistemático, a constante mudança que afectava estas empresas também 

constituiu de alguma forma uma mais-valia. Conferiu-lhe um pendor dinâmico que noutras 

circunstâncias só se conseguiria através de um estudo mais longitudinal, que abarcasse um 

período mais longo de tempo. E proporcionou uma variedade e variabilidade que incrementou 

o manancial de informação disponível para análise e interpretação, enriquecendo as 

conclusões alcançadas.  
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Capítulo 6 

- Análise dos dados -  

Neste capítulo, procede-se à análise detalhada do caso de cada uma das empresas 

participantes no estudo. Para cada caso, são percorridas as diferentes dimensões e categorias 

definidas a partir do enquadramento teórico, e afinadas iterativamente ao longo do trabalho de 

campo. Numa primeira instância, esta análise é feita individualmente, mas o paralelismo que 

se garante com a exploração do mesmo conjunto de dimensões e categorias facilita a posterior 

análise comparada e conjunta de todas as empresas, discutida no capítulo 7. 

O material utilizado para a construção destes casos inclui o conjunto de documentos 

internos fornecidos pelas próprias empresas, comunicados de imprensa das empresas 

consultados nos seus sítios na Internet e artigos da imprensa profissional especializada na 

área. No entanto, o elemento mais importante de recolha de dados foi certamente as diversas 

entrevistas realizadas em cada empresa, no período que decorreu entre a primavera de 2002 e 

o Outono de 2003. O acesso foi tipicamente negociado por telefone ou correio electrónico e, 

em alguns casos, recorreu-se à referenciação de uma pessoa com contactos internos. O âmbito 

e objectivos do estudo foram detalhadamente explicados e prometido o acesso a um relatório 

final do trabalho. Foram individualmente entrevistadas entre 6 e 12 pessoas em cada 

organização, em diversas posições hierárquicas e com diferentes cargos relevantes, incluindo 

um representante da gestão de topo (tipicamente, um partner), o responsável pela GRH, e um 

ou dois consultores em cada patamar de carreira, desde o nível de júnior até ao de manager. 

As entrevistas, semi-estruturadas e com durações que variaram entre os 40 minutos e as três 

horas, foram conduzidas nas instalações das empresas, sempre em sala fechada e isolada da 

actividade em curso na empresa, e gravadas em fita magnética mediante a concordância do 

entrevistado. As visitas feitas às empresas para a realização destas entrevistas constituíram 

também oportunidades privilegiadas de observação directa, ainda que limitada e breve, do 

comportamento e postura dos consultores e dos responsáveis. A atitude e actuação das 

empresas quanto à participação no estudo foram também notadas na interpretação global dos 

dados.  
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