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6.3. Caso Accenture 

6.3.1. Caracterização da empresa 

6.3.1.1. Enquadramento histórico 

A Accenture é de constituição relativamente recente face às demais empresas estudadas. 

Surgiu em 2000, da autonomização total da Andersen Consulting em relação ao grupo 

Andersen Worldwide, onde era, já desde 1989, uma unidade de negócio independente 

dedicada à consultoria na área essencialmente dos sistemas de informação. A partir de Janeiro 

de 2001, a Andersen Consulting marcou definitivamente a ruptura com a sua filiação anterior, 

lançando-se com uma nova marca, a Accenture, com a qual se tem vindo a impor no mercado. 

Apesar de mais fortemente voltada para as tecnologias de informação, a Accenture pode ser 

considerada uma das grandes empresas a operar na área da consultoria de gestão. Por um lado, 

e de acordo com um dos sócios entrevistados, 

«...crescemos no mundo da informática, e a partir daí fomos adicionando outra áreas de 
consultoria, como por exemplo a consultoria de estratégia, a consultoria de recursos humanos, 
etc.». Partner

 

Por outro lado, o próprio sector da consultoria de gestão tem-se desenvolvido nos 

últimos anos sobretudo com base na exploração das potencialidades de aplicação dos meios 

tecnológicos e informáticos aos problemas da gestão (Czerniawska, 2002). 

Em Portugal, a empresa operava desde os anos 80. Em 2000, também o escritório 

português seguiu a autonomização levada a cabo no resto do Mundo, tornando-se uma 

empresa independente face ao grupo Andersen. Seguiu também a decisão internacional de 

abrir o capital da companhia ao mercado de valores em Julho de 2001, passando a ser uma 

empresa cotada em bolsa. Esta mudança implicou uma outra alteração na própria estrutura 

internacional da companhia. Tal como explicou um sócio responsável, o conjunto de 

«empresas locais, que se regiam através de acordos internacionais» passou a estar 

«consolidado numa empresa que detém essas empresas locais.» Desta forma: 

«Cá em Portugal, a empresa portuguesa neste momento é 100% detida por uma empresa lá de fora, 
que é a Accenture Limited, que é uma empresa que está cotada na bolsa de Nova Iorque. (...) Os 
sócios portugueses detêm acções da empresa que está cotada na bolsa.» Partner

 

Assim sendo, e apesar desta abertura do capital ao mercado, a propriedade da 

companhia mantinha-se, na sua maior parte, nas mãos dos sócios . Esta figura, que tinha 

deixado de fazer sentido na acepção estrita da expressão, foi mantida pelo peso do seu 

significado na empresa, que era afinal o significado da figura de sócio nas empresas com uma 

estrutura e um funcionamento correspondente às partnerships (sociedades de pessoas). 
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«Nós não mudámos muita coisa, porque achamos que a figura do sócio, para além de ser um 
trabalhador, é obviamente alguém que tem um interesse na empresa. É importante, porque cria 
motivação, e aliás nós continuamos a promover pessoas a sócio. Este ano promovemos mais duas 
pessoas. Portanto, acaba por ser o corolário de uma carreira. (...) Portanto, as pessoas todas que 
entrarem nesta casa continuam a poder chegar a sócio, e quando chegam a sócio depois recebem 
um pacote de acções da empresa. » Partner

 
Do ponto de vista mais operacional, tanto a passagem do formato de partnership para o 

de sociedade anónima, como a maior integração a nível internacional, foram de alguma forma 

desvalorizadas. Apesar de haver objectivos rigorosos de crescimento e rentabilidade, o 

sentimento era o de que continuava a haver uma grande autonomia. Por outro lado, as 

vantagens da maior interdependência entre os vários escritórios no Mundo foram 

evidenciadas. Para além do benefício de avultados investimentos conjuntos em metodologias 

e na «criação de competências próprias», especialmente através do grande centro de formação 

nos Estados Unidos, foram notadas as vantagens da mobilidade das pessoas entre países e 

projectos: 

«...se todos trabalhamos com o mesmo método, com a mesma forma, usamos as mesmas 
ferramentas, é mais fácil a mobilidade entre países. E portanto, nós temos um conjunto de 
projectos internacionais onde participam pessoas de vários países. Nós, portugueses, também 
estamos... temos participado, e estamos a participar em projectos internacionais. E se todos 
falarmos a mesma linguagem, o trabalho acaba por ser mais produtivo, não é.» Partner

  

6.3.1.2. Postura estratégica 

Na documentação oficial posta à disposição pela firma, pode ler-se: «A Accenture tem 

como Visão desenvolver-se para estar entre as empresas de maior notoriedade a nível 

mundial, contribuindo com ideias e projectos inovadores que melhorem a forma como se 

trabalha e vive» (Accenture, 2002: I-2). Esta visão indica claramente a orientação seguida 

pela empresa de estar entre as maiores empresas do sector e de uma forma global. Por outro 

lado, a estratégia escolhida para concretizar este propósito foi descrita da seguinte forma: 

«A nossa estratégia é claramente estar em todos os sectores de actividade, em todas as indústrias, 
por assim dizer. E temos, em Portugal, temos clientes basicamente em todas as áreas. E é prestar 
serviços... Obviamente o nosso fócus, o nosso core business e o grande negócio é a área das 
tecnologias de informação. Mas obviamente estamos num tempo 

 

e definimos ter uma relação 
de longo-prazo, que essa é uma estratégia nossa 

 

acabamos por acrescentar, ou acrescentar aos 
nossos serviços, outros serviços que não são o nosso fócus principal. (...) Mas é claramente a nossa 
estratégia, estar em todas as áreas.» Partner

 

Assim, a empresa definia-se como prestadora de serviços de consultoria de gestão a 

todos os sectores de actividade e num leque abrangente de áreas, sendo que as tecnologias de 

informação constituíam o elemento central desses serviços. 

A empresa tinha vindo a crescer sempre desde o seu surgimento. De acordo com 

documentação oficial, em termos globais, o crescimento médio andaria pelos 14,6% entre os 
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anos de 1997 e 2001. Em Portugal, eram apresentados números na ordem dos 23,5% para o 

mesmo período. O ano de 2001 parece ter sido ainda mais impressionante, com um 

crescimento na casa dos 40%, atingindo-se um volume de negócios de 97,4 milhões de euros. 

O volume de negócios teve um reflexo muito directo no nível de emprego, que atingia no final 

de 2001 os 738 empregados (Accenture, 2002). De acordo com a explicação de um 

responsável de topo: 

«Porque obviamente o que nós vendemos são horas de trabalho e, portanto, se o nosso negócio 
aumenta 40%, o nosso quadro de pessoal também não anda muito longe disso. E de facto, eles no 
ano passado, temos... recrutámos cerca de 200 e tal pessoas.» Partner

 

Estes números faziam da Accenture a maior empresa de consultoria de gestão a operar 

em Portugal nessa altura, facto conhecido e amplamente evocado por todos os entrevistados. 

A anexação da ex-Andersen ao grupo Deloitte & Touche iria alterar essa ordem no decorrer 

de 2002.  

6.3.1.3. Estrutura organizacional 

As Credenciais da Accenture indicavam quatro grandes áreas de actuação: 

Consulting, Technology, Outsourcing e Alliances (Accenture, 2002). Mas o partner 

entrevistado falava apenas em três. Segundo ele: 

«Prestamos serviços basicamente em 3 grandes áreas de serviços. Uma é a consultoria tradicional 
Consulting , que aí foi como nascemos. E nos últimos anos adicionámos mais duas áreas 

estratégicas para nós. A primeira é uma área que nós chamamos Outsourcing, portanto, prestamos 
serviços 

 

na área de processos, na área de back office, ou serviços de informática 

 

a um 
conjunto de empresas. Através de contratos de longo prazo, contratos de vários anos. E uma 
terceira área em que nós apostámos foi na criação de um conjunto de empresas que são nossas 
participadas, especializadas em determinados nichos de mercado, e que são empresas que nós 
utilizamos para acrescentar valor aos serviços que nós prestamos aos nossos clientes Alliances .» 
Partner

 

Este testemunho leva a crer que as áreas de Consulting e de Technology seriam, na 

prática, confundidas. Embora o responsável apenas mencionasse a consultoria, vimos já que a 

empresa considerava a área das tecnologias de informação como o seu core business. 

Em termos de organização, a Accenture estruturava-se internamente segundo uma 

organização matricial, cruzando linhas de serviços com sectores de actividade dos clientes. 

No primeiro eixo, os serviços oferecidos ao mercado agrupavam-se em oito áreas: Strategy & 

Business Architecture (a área de consultoria estratégica), Customer Relationship Management 

(a área de gestão dos clientes), Human Performance (incluindo organização, gestão de 

recursos humanos e e-learning), Supply Chain Management (operações e logística), Finance 

& Performance Management (função financeira e controlo de gestão), Solutions Engineering 

(concepção e implementação de soluções tecnológicas), Solutions Operations (prestação de 
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serviços em regime de outsourcing) e Technology Research & Innovation (apoio no 

desenvolvimento de oportunidades de negócio na área das tecnologias). 

Atravessando estas diferentes linhas de serviços estavam as indústrias , ou seja, os 

sectores de actividade dos clientes, nomeadamente: Financial Services, que para além da 

banca e seguradoras incorporava também serviços de saúde; Communications, que incluía a 

área dos media e entretenimento, das telecomunicações, da electrónica e high-tech; 

Resources, que incluía os sectores químico, metalúrgico e mineiro, da energia, da produção 

florestal, e as chamadas utilities, de que são exemplo os serviços públicos de distribuição de 

água e electricidade; Products, que correspondia sobretudo ao sector industrial, incluindo 

também o comércio e a distribuição; finalmente, Government, que se dirigia ao sector do 

Estado, incluindo a área fiscal, a educação, a defesa, a justiça, ou mesmo os serviços postais. 

Ao contrário do que acontecia em algumas das suas concorrentes, na Accenture a 

indústria parecia ser a divisão organizacional mais relevante. Apesar das linhas de serviços 

serem tidas em conta e mencionadas nas entrevistas, as pessoas diziam-se pertencer a 

Financial Services ou a Telecomunicações, e não a esta ou aquela linha de serviço ou área de 

competência, como foi mais comum encontrar nas outras empresas estudadas. Também os 

gestores de topo, quando questionados acerca da estrutura da companhia, começavam sempre 

por mencionar as indústrias : 

«Estamos organizados em 5 grandes áreas de negócio. Estamos orientados ao mercado, portanto, 
somos uma empresa, diria vertical.» Partner

 

«E portanto, essa workforce model, que é totalmente market facing, estrutura-se depois segundo as 
várias áreas do mercado. No nosso caso, a forma como temos desenvolvido é em cinco área base 
da indústria» Director de GRH

 

Dentro deste núcleo operacional, o trabalho era organizado em projectos, e as 

responsabilidades e competências de cada consultor dentro do projecto seguiam basicamente 

o modelo tradicional da carreira hierárquica de uma partnership. Aos consultores nos 

primeiros níveis de carreira (analistas e consultores sénior) cabiam sobretudo funções de 

execução. Antes de ascenderem à primeira posição com funções de gestão, os consultores 

começavam a assumir algumas responsabilidades na gestão das equipas e no contacto com os 

clientes. Estes papéis passavam a ser atribuições correntes de um consultor a partir da posição 

de manager, acrescendo-lhes a gestão de projectos e de uma carteira de clientes. O 

desenvolvimento do negócio, com a angariação de novos clientes, o desenvolvimento dos 

serviços oferecidos e a condução mais estratégica do negócio, cabia aos níveis do topo da 

carreira, nomeadamente aos partners e pretendentes a partner. Apesar de ter deixado de ser 

formalmente uma partnership, a Accenture mantinha este tipo de organização da carreira e da 
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actividade. 

Para enquadrar esta estrutura operacional, existiam umas quantas áreas ditas de suporte, 

com dependência directa do Presidente. O responsável pela área de Gestão Recursos 

Humanos descrevia assim as atribuições dessas funções: 

«...as funções de suporte, basicamente, as principais são People Matters (...) Tem a parte de 
Finance, a parte de serviços, portanto, chamado Facilities and Services  que corresponde a toda a 
parte de infra-estruturas, secretariados, etc. 

 

a parte de Tecnologias 

 

toda a infra-estrutura 
tecnológica, e toda a parte de CIO 

 

e depois outras funções mais pequenas, como Legal e 
Marketing, que também estão aí.» Director de GRH

  

6.3.2. Departamento e responsável pela GRH 

A função de GRH correspondia na Accenture a um departamento que tomava a 

designação de People Matters, e integrava 8 pessoas. Era, como já vimos, uma das funções de 

suporte que apoiava a estrutura operacional e market-facing da empresa, dependendo 

directamente do Presidente da firma em Portugal. À frente deste departamento estava um 

homem de 47 anos de idade, com formação em Engenharia Mecânica ao nível de licenciatura. 

Com 13 anos de antiguidade na companhia, ocupava esta função havia quatro. 

Ao departamento de People Matters cabia a definição e a implementação (ou apoio à 

implementação) de políticas nas áreas normalmente associadas à GRH, incluindo o 

recrutamento, a selecção, a formação, a avaliação do desempenho, a gestão das remunerações 

e a gestão de carreiras. As questões administrativas do processamento de salários ou da 

manutenção de ficheiros dos empregados eram da competência de outros departamentos, 

nomeadamente de Finance.  

6.3.3. Políticas de GRH 

A estratégia de GRH da Accenture era vista como decorrendo da estratégia global da 

empresa. O responsável pelo departamento de People Matters explicava os três grandes 

princípios estratégicos assumidos na companhia que enquadravam as várias orientações e 

iniciativas internas com as designações de Whole Growth, Operational Effectiveness e Great 

Place to Work. A GRH enquadrava-se no último destes grupos: 

«E é dentro do Great Place to Work, que é um conjunto de iniciativas que afectam, não apenas 
People Matters, mas também People Matters. Portanto, e aqui estamos a falar que dentro desta 
estratégia, do Great Place to Work Initiatives, há iniciativas que são orientadas a processos, e há 
iniciativas que são orientadas à melhoria da qualidade de vida, à adequação dos conhecimentos às 
necessidades de negócio, ou àquilo que os clientes efectivamente precisam, ou como é que se 
entregam valores aos clientes, ao recrutamento... Enfim, há toda uma panóplia de questões que 
entram debaixo desta iniciativa.» Director de GRH
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O sócio entrevistado também corroborava esta noção de integração estratégica, 

afirmando que: 

«...é claramente a nossa estratégia, estar em todas as áreas. (...) Isso significa que obviamente 
temos pessoas com perfis diferentes, que têm planos de formação diferentes. Nós investimos muito 
em formação, e obviamente dependente do background dessa pessoa e para onde ela está a ser 
colocada, e depois ao longo da sua carreira, obviamente que tem planos de formação muito 
diferentes, como já indiquei.» Partner

 

As políticas de GRH eram, ao nível estratégico, definidas internacionalmente, e comuns 

a todos os escritórios Accenture no mundo. De acordo com o Director de GRH:  

«Uma coisa é ao nível estratégico. E, portanto, nomeadamente, o Great Place to Work é uma 
iniciativa a nível mundial! Os processos de avaliação, a parte da formação, aquela que é formação 
obrigatória, toda essa é central. (...) Depois há de facto situações que têm a ver ou com a lei local, 
ou com especificidades locais. A história das horas de trabalho depende das leis locais. A questão 
de se pagar ou não pagar horas extraordinárias tem a ver com leis locais.» Director de GRH

 

Assim, cada uma das firmas localmente teria alguma autonomia para gerir as 

especificidades legais, e mesmo para ter iniciativas e programas próprios. Um exemplo deste 

tipo de iniciativa local em Portugal era o programa Horário de Verão, Horário de Inverno

 

(descrito adiante), muito enaltecido pelo seu responsável, agradado pela boa receptividade que 

o programa parece ter tido junto dos empregados.  

6.3.3.1. Recrutamento e selecção 

Havia na Accenture uma clara e explícita preferência por recrutar recém-licenciados. 

Isto foi não só explicitado pelo Director de GRH, como reiterado pelo partner entrevistado. 

Parecia também perfeitamente interiorizado pelos consultores em níveis de carreira mais 

baixos. As explicações apresentadas para esta opção eram muito claras: 

«Também vamos buscar pessoas ao mercado formadas, mas em muito menor número. A nossa 
estratégia é de facto, trazê-las das universidades, e formá-las internamente. (...) E o objectivo é que 
nós, ao formá-las, estamos a desenvolver um conjunto de competências que estão, primeiro, de 
acordo com a nossa estratégia, e segundo, todas muito alinhadas para que possam trabalhar depois 
em conjunto em projectos. ( ) Portanto, nós temos uma maneira de trabalhar, temos uma cultura 
muito própria, e tudo isso constrói-se, desenvolve-se na pessoa se ela entrar muito nova, da 
universidade, com pouca experiência de trabalho, e portanto os hábitos de trabalho que vai 
adquirindo aqui 

 

isto acaba por ser uma grande escola. E isso eu penso que é uma das grandes 
vantagens e provavelmente um dos segredos do nosso sucesso.» Partner

 

« normalmente nós recrutamos pessoas vindas das universidades, logo directamente. Porque se 
forem pessoas que já foram directores, ou que já estiveram muito anos noutras empresas, o choque 
é muito maior! O choque a nível cultural é muito maior. E nós preferimos então envolvê-las logo 
de início, porque têm a mente mais aberta, não vêm com vícios.» Consultor sénior

 

Desta forma, os anúncios na imprensa e a recolha de candidaturas através da Internet 

eram canais normalmente usados para o recrutamento, bem como eventuais referrals, ou seja, 

candidatos propostos pelos actuais empregados. Mas os esforços de recrutamento da 

companhia orientavam-se sobretudo para as universidades, através de diversas formas de 
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relacionamento: 

«...desde a presença física nos campus, até o desenvolvimento de relações com os campus através 
de outras iniciativas que não sejam directamente ligadas a actividades de recrutamento imediato. 
Mas temos actividades de recrutamento imediato directamente nos campus, às vezes com alguma 
agressividade.» Director de GRH

  

Quanto à selecção dos candidatos, ela era também centralizada no departamento de 

People Matters, e pretendia ser bastante rigorosa. Para tal: 

«Há um crivo de testes, há um conjunto de testes, entrevistas de grupo, perfil psicológico, de 
conhecimentos, entrevistas depois com os próprios gerentes de projectos, das market units, enfim... 
Há um processo que é razoavelmente elaborado.» Director de GRH

 

Quanto aos critérios utilizados para levar a cabo a escolha dos candidatos: 

«Valorizam-se sem dúvida as licenciaturas nas áreas das tecnologias. Portanto, conhecimentos nas 
áreas tecnológicas são coisas que são bastante valorizadas. A capacidade de raciocínio geral das 
pessoas, a sua capacidade analítica, a sua capacidade de aprendizagem... e a sua postura. Em 
termos comportamentais, capacidade de trabalho em grupo, relações interpessoais... São temas que 
são críticos e que vão sendo analisados nas várias fases do recrutamento.» Director de GRH

 

Os aspectos aqui realçados parecem demonstrar uma maior preocupação com 

capacidades e competências importantes para o desempenho enquanto consultor, e não 

necessariamente com o bom ajustamento à cultura da companhia. Contudo, as declarações dos 

responsáveis de topo citadas mais acima traduzem claramente uma intenção de integrar desde 

logo os candidatos na «cultura muito própria» da Accenture. Veremos adiante que este 

ajustamento parecia ser um factor fulcral na permanência e evolução dos consultores dentro 

desta empresa.  

6.3.3.2. Formação e desenvolvimento 

A aposta na formação era usada como um dos cartazes da companhia. Ambos os 

responsáveis de topo avançaram prontamente com a percentagem da facturação investida em 

formação: 

«Sete por cento da facturação é em formação.» Director de GRH

 

«Nós investimos muito em formação. É uma das características da nossa firma. Temos investido 
cerca de 8% do valor da nossa facturação em formação.» Partner

 

A documentação providenciada pela firma também evidencia este aspecto. Os restantes 

consultores entrevistados eram igualmente unânimes em elogiar a formação proporcionada 

pela empresa. Esta aposta na formação começava logo no momento em que as pessoas 

entravam na companhia, com um curso de integração com a duração de cerca um mês. 

Durante a permanência na empresa, cada consultor tinha um plano de formação estabelecido 
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para si através do trabalho desenvolvido com o seu counsellor, ou mentor, e no âmbito do 

processo de avaliação do desempenho anual. Este plano contemplava uma componente 

obrigatória, comum a todos os empregados da Accenture a nível internacional e específico 

para cada patamar da carreira. Para além disso... 

«As pessoas têm uma parte de electivos, tem uma parte de liberdade para propor a sua formação, 
desde que encaixe (...) no resultado da entrevista anual de avaliação do desempenho .» Director 
de GRH

 

O recurso ao centro de formação da companhia em Chicago, nos Estados Unidos, foi 

frequentemente mencionado. Os gestores de topo realçavam a importância deste contacto com 

a cultura da empresa e com os colegas de todo o mundo. Por seu lado, os consultores 

pareciam apreciar especialmente estas saídas, que eram sempre lembradas quando era 

abordada a questão da formação. Um dos entrevistados comentava: 

«Nós, normalmente 

 

agora houve uma paragem por causa da história do Bin Laden 

 

mas 
normalmente vamos com muito regularidade aos Estados Unidos, onde temos um centro de 
estudos e de formação, e onde se encontram vários elementos da Accenture de todo o mundo!» 
Consultor sénior

 

Outra das consultoras ouvidas tinha ido ainda recentemente: 

«...mesmo há um mês atrás fui aos Estados Unidos, ao centro de formação da empresa. Duas 
semanas. Óptimo, bastante bom!» Analista

 

Para além da formação em moldes mais clássicos, crescia também o recurso ao self-

training , especialmente o chamado computer based training , com a frequência de cursos 

em suporte informático, que a companhia disponibilizava na sua intranet. A impressão dos 

consultores acerca da formação era, sem excepção, muito positiva, mesmo quando o seu caso 

pessoal não corroborava essa situação. Agradava-lhes a quantidade e a qualidade da 

formação, e o facto de poderem satisfazer os seus próprios interesses pessoais. Comentários 

como os seguintes são ilustrativos: 

«A nossa formação é muito boa!» Consultor sénior

 

«É bastante boa, mesmo!» Analista

 

«Há um esforço sempre latente e... e que nós sentimos da empresa de nos proporcionar a formação 
que é desejada por nós, pessoalmente, em cada caso, e também que se adeqúe às necessidades da 
empresa. Há sempre a tentativa de matching entre estas» Analista

 

Contudo, este último comentário era feito pelo mesmo entrevistado que mais adiante 

admitia que, ao fim de um ano e meio de permanência na empresa,: 

«Confesso que, pessoalmente, até agora ainda não tive grandes oportunidades de formação, porque 
não... não... Porque, por algumas razões, não tem sido possível.» Analista

 

É-se levado a concluir que a Accenture, independentemente de proporcionar uma boa 
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formação aos seus colaboradores, parecia ser especialmente eficaz em lhes transmitir essa 

imagem.  

6.3.3.3. Avaliação do desempenho 

Na Accenture, a avaliação do desempenho era individual e anual, resultando da 

conjugação de avaliações feitas ao longo do ano nos diversos projectos em que os consultores 

tinham participado. As avaliações baseavam-se nas expectativas estabelecidas no início de 

cada projecto entre cada consultor e o seu superior hierárquico. À auto-avaliação feita pelo 

próprio, era acrescentada a avaliação desse superior. Um dos aspectos apreciados pelos 

entrevistados no processo de avaliação do desempenho era o facto de ele incluir uma 

avaliação de baixo para cima. 

«E depois no final do projecto temos então a minha auto-avaliação, a minha avaliação feita pelos 
meus superiores, e também a minha avaliação feitas aos

 

meus superiores. Portanto, sou ouvido na 
minha auto-avaliação, na avaliação que eu faço, e depois também na avaliação que eu faço aos 
meus superiores.» Analista

 

Outros elogios que o sistema mereceu dos consultores foram: 

«Não é algo que é feito unilateralmente! É algo que não, onde as pessoas conversam e dialogam, e 
isso é bastante positivo nesse aspecto. Eu acho que sim. É o melhor possível. E é transparente, 
também.» Analista

 

«É excelente, porque simplifica o trabalho. Fazemos aquilo online. Há a aprovação, vai para 
assinatura e não sei o quê, tudo online. E nós fazemos aquilo num instante. O que é excelente! 
Nesse aspecto. E é rápido. E também tem timings curtos.» Consultor sénior

 

O processo apoiava-se, pois, em ferramentas informatizadas, e culminava numa 

entrevista anual, onde eram consolidadas e discutidas as avaliações em projecto. Desta 

reunião saíam, não só a avaliação anual de cada indivíduo, como também propostas para 

promoção, a revisão da remuneração e a formação no ano seguinte. Um dos consultores 

explicava assim o processo de promoção: 

«Se a pessoa estiver em ano de promoção, e se os gerentes, que trabalharam com ele... 

 

e o 
próprio counsellor, o mentor, que está sempre envolvido, está sempre a par de tudo o que acontece 
com os seus mentees. Se for ano de promoção, então é proposta a promoção, e depois é decidido 
pelos partners.» Consultor sénior

 

A medida em que o plano de formação de cada consultor era afectado pela avaliação do 

desempenho pareceu ser, na realidade, mais ou menos residual. O Director de GRH expunha a 

questão da seguinte forma: 

«Portanto, se o seu supervisor e counsellor 

 

ou/e counsellor 

 

determinam que é interessante 
um determinado curso ou uma determinada área que é electiva...  sim senhor, esse curso depois é 
preparado e é prestado» Director de GRH

 

A atribuição dos aumentos salariais era condicionada por um sistema de distribuição 
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forçada, em que os consultores eram posicionados relativamente uns aos outros num esquema 

de bundlings. Apesar dos consultores da Accenture serem muito pouco propensos a criticar a 

empresa e as suas políticas, a questão da avaliação do desempenho  mais precisamente, esta 

distribuição por bundlings 

 
mereceu uma nota de desagrado. Um dos entrevistados 

confessou: 

«Isso depois atribuem-se os bundlings, que vai de 4 a 1. E para cada um deles tem um aumento 
salarial, etc. ( ) As pessoas consideram que é totalmente transparente. Isso não há dúvida 
nenhuma. O justo... O justo é um bocado relativo! (...) Ou seja, no bundling 1 não podem estar 
mais de 5% das pessoas. Porque é, o bundling 1 é o excepcional. É uma pessoa excepcional! 
Portanto, não pode estar mais que 5%, porque senão somos todos excepcionais. O que é um 
bocado estranho também. Portanto... pelo facto de haver estas percentagens, há pessoas que podem 
não achar muito justo, não é. E aconteceu-me, no ano passado: tive que baixar de um bundling 
para outro, porque já havia gente a mais no bundling. Então eu fui uma cabeça que teve que baixar. 
Aí já não achei muito justo!» Consultor sénior

  

Como se depreende, a Accenture tinha implementado um sistema de mentoring ou 

counselling, através do qual as pessoas eram orientadas, sobretudo nos patamares iniciais da 

carreira. Das funções de um manager, fazia parte a orientação de cerca 6 colegas mais júnior. 

O counsellor, ou mentor, estava envolvido no processo de avaliação do desempenho, 

nomeadamente, através da condução da referida entrevista anual. Não ficou claro se este papel 

era uma atribuição específica do mentor ou da chefia directa do consultor avaliado, o que se 

deverá porventura ao facto destas duas figuras coincidirem frequentemente. De qualquer 

forma, de um modo geral, a missão do counsellor seria: 

«Esse counsellor é uma pessoa mais velha, com mais experiência, e que nos vai acompanhando e 
que nos vai orientando, digamos assim, em questões que se levantam: carreira, formação, 
remuneração... Enfim, todas as questões que possam levantar, até de conhecimentos técnicos» 
Analista

 

Neste âmbito, uma das funções mais importantes do counsellor era a de gerir as 

expectativas dos consultores em relação à sua carreira na companhia, incluindo as próprias 

condições de manutenção da relação de emprego com a companhia. O Director de GRH 

aludiu directamente ao papel do counsellor na gestão das saídas que apelidou de «managed». 

Segundo este responsável «há situações em que as saídas têm que ser geridas e acordadas» e, 

graças à estrutura de counselling, «não há propriamente surpresas!». O mesmo Director 

explicava: 

«...a sua função do counsellor é ir orientando as pessoas ao longo do ano. Portanto, encontra-se 
com ela duas ou três vezes ao longo do ano, ou quando o seu counsellee lhe telefona a pedir ajuda. 
E as pessoas sabem! Eu diria que aquilo que se procura com este seguimento é que as pessoas 
tenham uma noção e tenham as suas expectativas no sítio.» Director de GRH
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6.3.3.4. Carreiras 

A carreira na Accenture seguia o padrão tradicional das carreiras nas consultoras com 

uma estrutura de partnership. A posição mais júnior era denominada de analista, cujo trabalho 

«é trabalho, eu diria, de certa forma tutelado, só.» Director de GRH

 
Neste nível, as pessoas 

permaneciam tipicamente cerca de três anos, findos os quais podiam ser promovidas a 

consultant, ou consultor sénior. 

«Consultant significa que é, no fundo, um chefe de uma equipa, que

 

tem que supervisionar e dar 
instruções à equipa que trabalha com ele. Mas também

 

é a pessoa que está a um nível operativo 
em contacto com os clientes, e a equipa do cliente.» Director de GRH

 

Após outros 3 anos, em média, podia-se ascender a manager, ou gerente. De acordo 

com o responsável pela GRH, este «no fundo é o primeiro nível de gestão com 

responsabilidade mais comerciais, inclusivamente, sobre resultados dos próprios projectos.» 

A permanência neste nível era mais variável, uma vez que passava a depender de factores 

mais contingentes, nomeadamente do mercado. A passagem a Associate Partner, e depois 

eventualmente a admissão como Partner, ou Sócio, estava condicionada não só à capacidade, 

como ao efectivo desenvolvimento de uma parcela própria de negócio. 

«Portanto, há aqui um conjunto de interdependências. Não é que as pessoas tenham as 
capacidades, só, mas que também tenham desenvolvido mercado, ou um nicho de mercado, para 
que elas próprias possam progredir.» Director de GRH

 

Finalmente, alguns poucos conseguiriam chegar a partner «que portanto no fundo são 

os donos da empresa, e são o equivalente num banco, ou numa outra empresa, aos 

administradores.» Consultor sénior . As suas incumbências foram assim descritas: 

«...a actividade dos sócios, que tem a ver com a garantia de qualidade e da relação com os próprios 
clientes, e da preparação e toda a parte de revisão, quer da qualidade dos trabalhos, quer das 
propostas que são apresentadas, quer da viabilidade das propostas que são apresentadas. E em 
último caso, responsáveis pelos resultados da empresa.» Director de GRH

 

Para além da evolução nas funções desempenhadas ao longo dos sucessivos patamares 

da carreira, dava-se também uma evolução no nível de especialização dos consultores. De 

acordo com um partner «os dois primeiros anos são anos muito generalistas, mas aí ao fim do 

2º ano tentamos direccioná-las, por um lado para uma determinada indústria 

 

ou estão 

focadas numa área da banca, ou estão focadas numa área de distribuição, ou etc. 

 

e também 

com skills técnicos» Partner

 

Como vimos, existia uma posição intermédia entre manager e partner, a de Associate 

Partner. Dentro das demais categorias, era também corrente fazer-se distinções, tais como 

entre analista de 1º, 2º ou 3º ano, ou entre um consultor sénior ou um top senior. Este tipo de 

progressão correspondia ao que se constatou ser a evolução típica na consultoria. 
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Também característico deste modelo típico do sector é o sistema up-or-out na 

progressão na carreira. A Accenture seguia declaradamente este princípio. O partner 

entrevistado descrevia assim esta opção: 

«Nós temos uma cultura de up-or-out . Portanto, as pessoas cá dentro são incentivadas a 
progredir na carreira e

 
temos é todo um conjunto de políticas de recursos humanos alinhadas com 

isso. E portanto, a incentivá-las a crescer e a chegar mais alto, ou então 

 
e através do processo de 

avaliação elas vão-se apercebendo disso 

 
são pessoas que estão a perder terreno na sua carreira 

relativamente aos colegas que entraram com elas ou aos outros que entraram mais cedo, e acabam 
por se sentir mal cá dentro. Porque uma pessoa se está aqui dentro e vê toda a gente a passar-lhe à 
frente, a crescer e a ser promovido e a ter grandes aumentos, e a pessoa que não tem, não se sente 
bem na empresa.» Partner

 

Esta opção estava ligada ao tipo de estrutura adoptada na organização. De acordo com 

os responsáveis de topo da empresa, esta «cultura de up-or-out » garantia uma rotatividade 

do pessoal essencial ao próprio funcionamento do negócio. «Nós temos uma estrutura 

chamada como estrutura de pirâmide. Portanto, e é normal que todos os anos haja sempre 

alguém que saia.» Partner

 

A este respeito, o humor de um dos consultores revelou-se bem 

esclarecedor: 

«E tem que ser assim mesmo. Porque senão, daqui a um bocado, é só chefes e poucos índios, não 
é, para trabalhar» Consultor sénior

 

Este sistema de up-or-out tinha vindo a ser praticado com sucesso porque os 

consultores cujas hipóteses de progressão dentro da companhia se deterioravam tinham 

relativa facilidade em encontrar colocação no mercado. Segundo o representante da gestão de 

topo, isto acontecia por duas razões principais: 

«...historicamente tem havido falta de recursos portugueses qualificados na área das tecnologias de 
informação, de forma global. É um mercado que tem estado em expansão. (...) E segundo, a nossa 
empresa acaba por ser uma credencial grande! É conhecida como uma boa escola de formação, e 
portanto uma pessoa que esteve aqui e que aparece aí no mercado à procura de emprego é uma 
pessoa que normalmente é bem aceite e acaba por encontrar alternativas.» Partner

 

Neste moldes, a progressão ao longo da carreira parecia seguir um ritmo mais ou menos 

uniforme, dentro daqueles prazos médios já referidos. Os consultores pareciam razoavelmente 

satisfeitos com esse ritmo de progressão e com as oportunidades de carreira que tinham na 

companhia.  

6.3.3.5. Remuneração 

A Accenture privilegiava a equidade interna, assentando o sistema de remunerações 

numa tabela organizacional, que determinava bandas de variação para cada nível de carreira. 

Contudo, o Director de GRH também falava de «benchmark com o mercado», aludindo à 

preocupação em oferecer níveis competitivos face ao mercado no exterior. Para além de uma 
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parte fixa dentro da referida tabela salarial, havia uma componente variável na remuneração a 

partir de determinada altura da carreira. 

«Os analistas não têm parte variável, é tudo fixo. Os seniors têm um prémio, mas não é variável. 
Portanto, é um prémio anual, mas não é variável. A partir de gerente, é que o prémio é variável. 
Depende da avaliação do gerente, e também, este ano 

 
que no ano passado não era assim 

 
do 

negócio, do desenvolvimento da empresa.» Consultor sénior

 

Essa parte variável era também ela composta por diferentes parcelas. De acordo com o 

Director de GRH, a parte variável da remuneração era condicionada por três níveis de 

desempenho, cujo peso variava ao longo da carreira: 

«Há o variável em função de resultados globais da empresa a nível mundial, há um variável em 
função de resultados locais, e depois o terceiro que é em função da performance individual. (...) O 
de cima na hierarquia  tem todos, o de baixo não tem nenhum!» Director de GRH

 

De acordo com os consultores entrevistados, a Accenture estaria entre as consultoras 

que melhor pagava aos seus empregados. No entanto, os entrevistados nem sempre se 

mostravam particularmente satisfeitos relativamente à retribuição do seu esforço. 

Comentários como os seguintes foram frequentes: 

«Se estivermos a comparar em relação ao esforço que nós deixamos aqui, às horas que deixamos 
aqui, àquilo de que abdicamos, em relação à família e à vida particular, etc., aí, já não me 
considero assim tão bem pago!» Consultor sénior

 

«Pelo tipo de profissão e às vezes pelo volume de trabalho que há pouco falávamos que é 
necessário... há a sensação de que se calhar podia ser mais compensado» Analista

 

«Eu sei que nós, e a Accenture, podemos dizer que paga bem em relação à média portuguesa. Se 
bem que a média portuguesa não é exemplo para ninguém! » Consultor sénior

  

6.3.3.6. Gestão das saídas 

A taxa de rotatividade na Accenture era, segundo a informação avançada pelo Director 

de GRH, de 15%. Na opinião deste responsável, aliás, «15% é o mínimo! 15%; eu diria que 

não é possível nenhuma Consultora manter-se no mercado se tiver rotações inferiores a 15%.» 

A perspectiva de que um determinado volume de saídas constituía uma característica do 

próprio negócio era comum aos outros entrevistados. A posição defendida aqui era a de que 

«É uma característica das Consultoras, ter a rotatividade elevada.» Consultor sénior

 

Esta rotatividade incluía saídas voluntárias e saídas promovidas pela própria companhia. 

Embora a Accenture não procedesse a despedimentos formais, empenhava-se em gerir 

cuidadosamente as saídas. O responsável pela GRH explicava: 

«Há saídas que são totalmente voluntárias, e há saídas que são geridas. Ou seja, não temos nenhum 
expediente de despedimento, até hoje... A questão aqui assim é: tanto há situações que nós 
chamamos de managed como de unmanaged. (...) de facto, há situações em que as saídas têm que 
ser geridas e acordadas...» Director de GRH
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A necessidade de ajustar o nível de emprego a variações nos níveis de actividade não foi 

totalmente afastada como factor relevante nas decisões relativas às saídas. De facto, e como já 

vimos, o mercado era visto como um factor determinante na actividade da empresa. Por outro 

lado, um dos responsáveis de topo rejeitava a ideia de fazer repercutir directamente no 

emprego os efeitos de uma recessão: 

«Pelo facto de haver uma retracção no negócio não significa que a gente queira despedir as 
pessoas. (...) São pessoas que são muito válidas, a gente também não as quer por na rua só porque 
o negócio não está a correr tão bem. Custou-nos muito dinheiro a formá-las.» Partner

 

Efectivamente, e ao contrário do que acontecia em muitas das concorrentes aqui 

estudadas, a retracção do negócio parecia ser uma consideração marginal na gestão das saídas 

na Accenture, pelo menos até à altura em que decorreu o estudo. Embora esta tenha sido uma 

das empresas a ser visitada mais precocemente, porventura numa altura em que a crise do 

mercado que abalou o sector não se sentiria de forma tão marcante, os responsáveis 

entrevistados relataram que a companhia tinha conseguido até então resolver situações de 

menor crescimento sem dispensar empregados, recorrendo ao apoio da rede internacional. 

«E, portanto, já aconteceu, em alturas de menor crescimento e alguma quebra de negócio, em vez 
de ter aqui as pessoas paradas, nós perguntamos a quem está disponível para viajar, e tivemos 
pessoas a trabalhar, como lhe digo, ainda há 3 ou 4 anos tivemos uma saída de cerca de 30 ou 40 
pessoas a trabalhar no Brasil. Houve ali alguns meses em que houve aqui alguma indefinição sobre 
alguns projectos. E uma vez as coisas encarreiradas aqui em Portugal voltámos a chamar as 
pessoas.» Partner

 

Deste modo, na Accenture, as saídas geridas enquadravam-se sobretudo no 

funcionamento do sistema de up-or-out que, como já vimos, era seguido pela firma. 

«...porque nós temos um sistema de avaliações que também é rigoroso. (...) pessoas com a 
categoria de requires improvement 

 

portanto, pessoas que têm algumas dificuldades em 
algumas áreas possíveis de avaliar 

 

essa pessoas, das duas uma: elas ou acabam por melhorar, e 
fazer um esforço por isso, ou acabam por procurar alternativas no mercado.» Partner

 

«...as pessoas saem ou são, digamos, convidadas, de alguma forma, a sair, porque não têm... Ou 
seja, não vão crescer profissionalmente mais» Director de GRH

 

A este respeito, o papel dos counsellors era fulcral. 

«...counselling (...) não é só counselling in, é também counselling out. Portanto, a transição daqui 
para outras situações no mercado de trabalho são o que desenvolvemos todos os dias. (...) E 
portanto, normalmente, (...) não há propriamente surpresas! Portanto, as pessoas tem a noção do 
que é que se está a passar com a sua carreira e têm normalmente meses, senão às vezes quase um 
ano ou mais, para sair

 

ou re-equacionar a sua própria forma de estar dentro da Accenture.» 
Director de GRH

 

Por outro lado, a importância dada ao ajustamento de valores entre a companhia e os 

consultores leva a crer que esta gestão das saídas não era exclusivamente baseada no 

desempenho operacional dos consultores, mas também no seu alinhamento pelos princípios 

defendidos e nas perspectiva dominantes na companhia. A total consonância entre os vários 



 

207

 
entrevistados, mesmo em relação àquilo que seriam os aspectos menos positivos da empresa, 

reforçam de alguma forma esta ideia. De resto, o próprio Director de GRH explicava, sem 

esconder alguma satisfação, que a gestão das expectativas por parte dos counsellors era de tal 

forma bem conduzida que, por vezes, não era fácil distinguir entre uma saída voluntária de 

uma saída orientada pela empresa. 

«E às vezes a gente já não sabe se de facto foi um managed, ou se foi tão bem managed que... a 
pessoa acabar por sair, exactamente quando atinge um ponto alto.» Director de GRH

 

Em relação às pessoas que convidava a sair, a própria empresa se dispunha a 

encontrar colocação em novos empregos. Apesar de, no período em que decorreu o estudo, 

não terem ocorrido saídas associadas a uma diminuição da actividade da empresa em 

Portugal, a companhia não era propriamente imune às quebras de actividade em termos 

globais. Pela mesma altura, a nível internacional era anunciada uma redução da força de 

trabalho em cerca de 2%. As declarações oficiais do CEO da multinacional explicavam esta 

decisão pelo abrandamento económico e pelas baixas taxas de rotatividade voluntária na 

companhia. Contudo, mesmo quando deparada com esta situação, esta terá sido a companhia 

que anunciou (a nível da estrutura internacional) medidas mais interessantes e inovadoras para 

tentar resolver o problema de ter excesso de empregados face à actividade. Por exemplo, 

quase dois terços destas saídas seriam temporárias, uma vez que se enquadravam num 

programa de licenças sabáticas, denominado FlexLeave . Durante 6 a 12 meses, os 

consultores que aderissem receberiam 20% do seu salário e manteriam os seus benefícios 

sociais e outras regalias. Pretendia-se com isto «cortar custos no curto-prazo, retendo as 

pessoas altamente qualificadas e talentosas que recrutámos e formámos.» (Accenture, 2001). 

Outra medida curiosa (porque rara), tomada no intuito de aumentar os cortes nos custos com o 

pessoal, foi a redução dos bónus anuais e da remuneração variável dos partners e associate 

partners. 

Quanto às saídas estritamente voluntárias, foram apresentadas razões que se revelaram 

comuns ao conjunto das empresas abrangidas por este estudo. Um dos aspectos mais 

mencionados tinha a ver com a elevada exposição destes profissionais a um mercado de 

trabalho rico em oportunidades. Por outro lado, também era comum os consultores mais 

sénior tentarem capitalizar a sua experiência em negócios próprios. 

«Nós somos muito aliciados pelo mercado. Somos muito aliciados, não só por clientes, onde 
trabalhámos, como também pelas tais empresas de head-hunters , que estão sempre a telefonar e 
estão sempre a (...) propor novos desafios, etc.» Consultor sénior

 

«E temos pessoas que saem aos níveis mais altos! Para criar negócios.» Partner

 

Por outro lado, algumas pessoas viriam para a Accenture, numa perspectiva de curto ou 
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médio prazo, para complementarem a sua formação académica. Depois de alguns anos de 

aprendizagem, sentiam-se mais bem apetrechadas para enfrentar o mercado de trabalho e 

largavam a actividade de consultoria de gestão. 

«Há pessoas que saem ao fim de 2 anos, ou ao fim de 3 anos, porque vêm aqui porque acham que 
isto é uma boa escola 

 
isto aliás tem uma imagem no mercado de ser uma boa escola

  
e 

portanto vêm aqui trabalhar 2 ou 3 anos. Eu costumo dizer que é trabalhar para o curriculum.» 
Partner

 

«Principalmente o currículo com que a pessoa sai daqui também é o que incentiva muito a pessoa a 
vir para cá. Porque a pessoa sabe que aprende. Sabes que trabalhas bem, há um nível de exigência 
grande, mas também depois... quando dizes que trabalhas na Accenture, as pessoas ficam...! 
Porque sabem que nós aqui trabalhamos mesmo.» Analista

 

Finalmente, uma razão amplamente citada para o abandono da companhia prendia-se 

com a natureza extremamente exigente de um emprego deste tipo, que impunha um estilo de 

vida quase exclusivamente orientado para o trabalho. Ao fim de alguns anos dessa actividade 

intensa, e sobretudo com a constituição de uma família, muitos consultores preferiam 

empregos mais estáveis e previsíveis. 

«As pessoas, mesmo elementos muito bons, chegam a uma certa altura em que não aguentam mais 
um ritmo de vida assim! Porque têm as suas famílias, que também são importantes, e mais 
importantes até, e portanto, começava a sair muita gente...» Consultor sénior

 

Os responsáveis de topo estavam perfeitamente cientes destas situações. 

«Isto obviamente é uma carreira exigente! Uma pessoa, quando vem trabalhar aqui dentro, nós 
exigimos das pessoas, eu diria, sacrifícios, porque obviamente.... o nosso dia-a-dia aqui é violento, 
é árduo. E há pessoas que ao fim de 2 ou 3 anos, ou 4, acham que, pronto, querem-se acomodar um 
bocadinho.» Partner

 

«Saem, porque a vida aqui, temos que reconhecer, é uma actividade que é extremamente exigente, 
do ponto de vista intelectual, e às vezes até, (...) cada vez que se chega ao fim do projecto, se os 
dias tivessem 50 horas, conseguia-se usar as 50 horas do dia! (...) Agora há pessoas que a certa 
altura ficam cansadas desse tipo de vida!» Director de GRH

 

Efectivamente, este terá sido um dos factores responsáveis, num passado recente, por 

uma taxa de rotatividade muito elevada, a ponto de ser perturbadora. De acordo com alguns 

dos testemunhos: 

«Mas que aqui há 2 ou 3 anos, quando foi daquelas euforias, chegámos a ter uma rotação de cerca 
de 20%. Ou seja, todos os anos, 20% dos nossos quadros rodavam! Que era, que era obviamente 
muito alto. Que isso também tem custos enormes para nós, porque obviamente estamos a formar as 
pessoas, e depois acabam por sair. Neste momento, está em valores muito mais aceitáveis...» 
Partner

 

«Houve, realmente, na Accenture  não sei se foi no ano passado ou há dois anos  que foi um ano 
em que saiu muita gente. E até gente elevada, já gerentes, top seniors e gerentes, etc.» Consultor 
sénior

 

Esta situação constituiu um alerta para a companhia, que desde então tinha vindo a 

experimentar várias medidas para combater a saída exagerada de empregados. 
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«E então foram-se criando várias medidas, como o aumento de salários, mudança do horário de 
trabalho, melhores condições em relação aos carros... Criaram-nos aquelas semanas de férias que 
são-nos dadas no Natal e na Páscoa... Tudo isto para compensar realmente o ritmo que nós 
sabemos que é muito elevado.» Consultor sénior

  
6.3.3.7. Comunicação 

Na Accenture, a comunicação era uma preocupação central. Os meios informáticos 

dominavam, sendo o correio electrónico e a intranet meios de comunicação fundamentais, não 

só para a comunicação necessária ao trabalho do dia-a-dia, como também para uma 

comunicação mais institucional entre a empresa e os empregados. 

Os responsáveis utilizavam com regularidade a mailing list da empresa para emitir 

informações de cariz mais formal e oficial, e a revista electrónica Dialogue-online constituía 

um meio complementar. O contacto pessoal era igualmente valorizado, quer presencialmente 

ou através do telefone. O acesso das pessoas a informação sobre a empresa e a sua actividade 

era facilitada e promovida ao mais alto nível. O Presidente da companhia em Portugal 

difundia pessoalmente informação actualizada com regularidade. E era também frequente 

todos os consultores receberem mensagens electrónicas provenientes do próprio CEO da 

companhia a nível internacional. Para além destas comunicações, eram realizadas reuniões 

regulares (mais ou menos trimestralmente) por unidade de negócio, em que eram apresentados 

e discutidos os indicadores mais relevantes. Assim, os consultores estavam a par da posição 

da empresa no mercado e da sua performance, quer a nível global, quer local, ou mesmo por 

unidades de negócio, e das previsões e projecções para o futuro. A comunicação destes 

indicadores parecia ser bastante eficaz no envolvimento dos empregados. O acesso a este tipo 

de informação era muito valorizado pelos entrevistados, que faziam comentários como: 

«Faz-nos sentir parte da empresa, e percebe-se que ele CEO

 

realmente quer que todos os 
elementos estejam envolvidos, e estejam a par disto. E não seja só uma coisa para os partners...» 
Consultor sénior

 

«Eu acho bastante importante! Estamos cá a trabalhar, é necessário fazerem-nos sentir um pouco 
parte daquilo que fazemos, não é. Sabermos se as coisas estão a correr bem, se não.» Analista

 

Na verdade, a eficácia da comunicação na Accenture parecia ser mais bem sucedida do 

que era até reconhecido e apontado pelos responsáveis. O papel do relacionamento entre os 

counsellors e os consultores, por exemplo, revelou-se particularmente significativo na 

comunicação entre a empresa e os empregados, contribuindo para manter «as suas 

expectativas no sítio» Director de GRH . A empresa mostrava-se realmente competente a 

transmitir e fazer interiorizar pelos empregados os seus valores e imagem própria. Ainda que 

de forma subtil, isto foi transparecendo na maneira como os consultores revelavam ter 
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imagens muito positivas da companhia e das suas políticas e actuações, mesmo quando a sua 

experiência pessoal as contradizia. 

Uma das mensagens que pareciam ser eficazmente transmitidas era a da importância do 

factor mercado . Os consultores entrevistados pareciam estar todos, independentemente da 

sua posição na carreira, muito conscientes do papel determinante do mercado nas suas 

oportunidades de carreira, cuja responsabilidade a empresa conseguia assim externalizar: 

«É claro que isto depende do mercado, não é! Há oportunidades, mas depende do mercado.» 
Analista

 

«É pelas tendência do mercado, não é. Se há uma recessão, então é natural que vá haver uma 
quebra de negócio, e que haja menos negócio. Pelo contrário, (...) se o mercado estiver a expandir, 
então aí também temos muito negócio..» Consultor sénior

 

«Depende muito das situações, e não só em termos internos, porque estamos a falar também de 
uma situação que depende também do mercado. Portanto, há aqui um conjunto de 
interdependências. Não é que as pessoas tenham as capacidades, só, mas que também tenham 
desenvolvido mercado, ou um nicho de mercado, para que elas próprias possam progredir.» 
Director de GRH

 

Note-se a contradição entre o panorama que estas declarações transmitem e o discurso 

produzido pelo partner, acima transcrito, que pretendia desligar a manutenção do emprego 

dos consultores da situação do negócio a cada momento. Na verdade, e independentemente de 

efectivas actuações em contrário  como a deslocação de consultores para escritórios da rede 

no estrangeiro em tempos de crise interna 

 

parecia ser tão ou mais importante a construção 

de poderes alternativos à discricionariedade da empresa neste tipo de questões.  

6.3.4. Relacionamento empresa/empregados 

As pessoas pareciam confundir o relacionamento entre a empresa e os empregados com 

o relacionamento entre os indivíduos, o que não surpreende numa sociedade de pessoas . 

Uma das consultoras mais jovens afirmava mesmo: 

«...eu não vejo assim a nível de empresa-empregados. Existem pessoas...» Analista

 

A relação foi descrita como sendo aberta e informal. Foi particularmente realçada a fácil 

acessibilidade aos responsáveis de topo, que estariam sempre disponíveis para receber e ouvir 

os mais jovens. Tal como nas outras empresas estudadas, também na Accenture os consultores 

insistiam na ideia de uma cultura de porta-aberta . 

«Ao início, fiquei

 

surpreendido mesmo, mas depois bastante agradado com esta relação. Porque 
é uma relação bastante informal. É uma relação de porta aberta.» Analista

 

«Eu tenho encontrado pessoas muito disponíveis, e acessíveis. (...) E têm as portas abertas, 
portanto, estão ali ao pé de nós... Portanto, nesse aspecto, cinco estrelas!» Analista
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«Isto para nós é uma família. E isso é que faz até muita confusão aos nossos clientes. Nós tratamo-
nos todos por tu. Inclusive com o Presidente, e com os partners, etc. As portas estão 
completamente abertas. Se eu tiver algum problema, tiver alguma dificuldade, quiser saber alguma 
coisa, bato à porta, ou a porta está mesmo aberta, do Luís Sá Couto Presidente , de quem for. É 
completamente aberta! A relação é excelente mesmo, nesse aspecto!» Consultor sénior

 
Mais específico desta companhia foi o destaque dado à influência das suas origens 

norte-americanas na cultura da empresa. Por mais de uma vez, surgiram comentários como: 

«Até por causa da cultura da empresa, que não é uma cultura... das Consultoras. Não é uma cultura 
muito habitual para as restantes empresas portuguesas, não é. Isto é uma cultura muito americana, 
e muito open-mind, e as portas abertas, e grande diálogo, etc.» Consultor sénior

 

Quanto aos responsáveis de topo, viam o relacionamento entre a empresa e os 

empregados como sendo uma área que lhes devia merecer especial atenção, dada a 

dependência deste tipo de negócio das pessoas que nele trabalham. Um partner afirmava: 

«Porque obviamente isto vive das pessoas, isto é uma empresa que vive do trabalho de todos nós e 
dos nossos trabalhadores. E portanto é algo que nos preocupa e que temos tido grande atenção.» 
Partner

 

O bom ambiente de trabalho era um aspecto particularmente valorizado na empresa, que 

declarava esforçar-se por promover a satisfação dos empregados. E, de facto, os resultados 

desse esforço eram aparentes, tanto no nível de satisfação dos empregados, apurado num 

inquérito anualmente aplicado, como na apreciação feita pelos consultores entrevistados para 

este estudo. Quanto a eventuais sentimentos de competitividade, diziam não afectar o bom 

relacionamento entre colegas, e atribuíam-nos à especificidade pessoal de um ou outro 

indivíduo. A necessidade de trabalhar em equipa parecia prevalecer neste ponto. A juventude 

da força-de-trabalho foi destacada como contribuindo para o bom ambiente. Os seguintes 

comentários ilustram estas impressões positivas relatadas pelos consultores: 

«Nós passamos um inquérito anual relativamente à satisfação da nossa força de trabalho. Esse 
inquérito, de há 3 anos a esta parte, tem mostrado melhorias. Temos obviamente também feito por 
isso.» Partner

 

«Isso reflecte-se depois também no ambiente de trabalho. É muito agradável, porque é, nesse 
aspecto, é muito informal. É muito agradável e há um relacionamento... quase de amizade! Entre 
os colegas, com os chefes, com o Presidente...!» Consultor sénior

 

«As pessoas tem a sua própria competitividade pessoal. A sua própria ambição pessoal. Isso toda a 
gente tem, não é. (...) Mas não pode haver essa competitividade, eu dizer Eu quero fazer melhor 
que aquela pessoa ou aquela, porque quero ver se sou eu... , ou... Não, não pode haver! (...) 
Estamos todos na mesma empresa, estamos a trabalhar então no mesmo projecto, somos uma 
equipa... Não há muito sentido em irmos agora competir.» Analista

 

Efectivamente, os consultores mais jovens revelavam uma uniformidade surpreendente 

em relação à forma como viam a empresa. Era perfeitamente unânime que a Accenture era a 

melhor Consultora, o que os fazia considerar uma colocação noutra empresa do mesmo sector 

como uma clara despromoção. 
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«Tenho impressão que nunca sairia de trabalhar da Accenture para ir para outra Consultora. 
Jamais! Porque a Accenture está, para mim, e daquilo que eu vejo, e daquilo que eu conheço das 
outras Consultoras 

 
e acho que também é considerado, por aquilo que eu vejo, por opiniões 

independentes  será das melhores Consultoras» Consultor sénior

 
«...a Accenture, concerteza, é uma das melhores. E as pessoas sentem isso. Portanto, para sair para 
a Consultoria, fico na Accenture, que é a melhor empresa. É uma das melhores, senão a melhor 
empresa em Portugal.» Analista

 
A referida abertura que caracterizava a relação entre a empresa e os empregados 

parecia ter implicações para além do mero relacionamento interpessoal. Foi possível notar que 

a companhia imprimia uma grande clareza e explicitação dos termos daquela relação, 

esclarecendo desde cedo o que era esperado dos indivíduos e o tipo de expectativas que estes 

podiam ter em relação ao seu emprego. Uma forte orientação para objectivos parecia marcar 

esta característica. 

«É-te estipulado um plano de trabalho, são-te estipuladas expectativas, e tu a partir daí, desde que 
cumpras aquilo...» Analista

 

O esforço da empresa em tentar que «as pessoas tenham uma noção e tenham as suas 

expectativas no sítio» Director de GRH

 

sugerem a predominância de um relacionamento 

mais instrumental e orientado para os benefícios que empresa e empregados podem obter 

dessa relação no curto-prazo. No entanto, os consultores da Accenture pareciam estar mais 

inclinados para permanecerem na companhia a longo prazo do que foi comum encontrar nas 

outras empresas. Apesar de se dizerem preparados para eventualmente saírem da empresa e 

explorarem outras oportunidades, a maioria dos entrevistados parecia algo relutante. 

«E nesta fase da minha vida, pessoal e profissional, eu estou bem e sinto-me muito bem na 
Accenture. Mas lá está, para o futuro, posso reconhecer que eventualmente poderei equacionar... 
Mas digo talvez anos. Portanto, não será já no imediato.» Analista

 

«É assim, eu vivo do dia-a-dia! Ou o ano-a-ano, pelo menos. Por enquanto, estou bem onde estou. 
Gosto muito da empresa. Sinto-me muito bem cá. (...) Em princípio, por enquanto, não estou com 
essa ideia. Mas nunca se sabe! Isso nunca se sabe, e portanto poderei estar aberto. Não fecho porta 
nenhuma.» Consultor sénior

  

6.3.5. Flexibilidade 

Na Accenture, os consultores eram todos empregados com contratos efectivos de 

trabalho. A grande maioria trabalhava a tempo inteiro, mas havia algumas pessoas em regime 

de tempo parcial.  

«...é pouco comum, mas temos. (...) Nunca é por iniciativa nossa. Nós acomodamos que as pessoas 
optem por esse tipo de situação. Por razões diversas. (...) ...tipicamente estas situações têm a ver 
com situações de seguimentos de filhos. (...) Estamos a falar de gente a nível de manager! 
Mulheres, sobretudo. Homens, eu acho que não temos nenhum em part-time.» Director de GRH

 

Na verdade, apesar do partner afirmar que «...tentamos, por um lado, conciliar 
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interesses pessoais com interesses profissionais...», o Director de GRH deu a entender que o 

trabalho a tempo parcial era difícil de compatibilizar com a actividade em projecto. Quanto à 

opção pelos contratos efectivos, foram apresentadas as seguintes justificações: 

«Nós, quando contratamos uma pessoa, queremos que ela esteja cá e continue cá por muitos anos.» 
Partner

 
«Eu estou a falar no sector da Consultoria, em que as pessoas têm que ser tratadas como 
profissionais, e têm mais que se preocupar nos projectos do que se estarem agora a preocupar com 
a história contratual!» Director de GRH

 

Note-se que estas opiniões eram expressas com a mesma convicção e lado a lado com 

outras já aqui relatadas que davam como normal , ou até indispensável, que uma parcela 

considerável das pessoas saísse da empresa após uma estadia relativamente breve. De resto, 

ambos os responsáveis de topo entrevistados não viam na utilização de contratos flexíveis 

qualquer vantagem em relação à gestão do nível de emprego. Em vez disso, a companhia 

empenhava-se em ter um papel bastante interventivo na gestão da carreira das pessoas dentro 

da empresa, que passava também pela sua eventual orientação para fora dela. As seguintes 

citações são esclarecedoras a esse respeito. 

«É muito raro não haver uma atitude 

 

tem que ser mesmo uma situação muito obnóxia! 

 

para 
que a gente não se envolva quando as pessoas estão de saída. Não é através da precariedade dos 
contratos que se facilita.» Director de GRH

 

«Não, não temos sentido essa necessidade. A verdade é que... obviamente há pessoas que saem. 
(...) ...a história dos contratos a prazo, ou o não se poder despedir pessoas, enfim 

 

não tem sido 
impedimento, nem para o nosso crescimento, nem para a nossa força de trabalho, nem para nós 
mesmos, como uma ferramenta de gestão. Nós temos uma cultura de up-or-out . Portanto, as 
pessoas cá dentro são incentivadas que têm que progredir na carreira.» Partner

 

A rejeição de contratos de trabalho flexíveis não significava, pois, que a flexibilidade 

numérica não fosse importante na Accenture. De facto, e como temos vindo a constatar, a 

companhia controlava o nível de emprego através de uma cuidadosa gestão das saídas e da 

sua coordenação com os esforços de recrutamento. Para além disso, fazia reflectir em certa 

medida o desempenho económico global nas retribuições dos consultores, principalmente a 

partir da posição de manager, implementando uma flexibilidade do tipo financeiro. Por outro 

lado, outros tipos de flexibilidade eram considerados importantes. Efectivamente, o conceito 

de flexibilidade assumia diversas acepções no discurso das pessoas. Uma interpretação muito 

interessante do conceito de flexibilidade foi avançada pelo partner entrevistado, que a via 

como uma espécie de postura ou atitude mental, mas que se poderá enquadrar formalmente 

numa disponibilidade para a flexibilidade funcional: 

«...é importante haver flexibilidade, ou uma mente aberta para ouvir aquilo que também temos cá 
dentro. ( ) Faz parte da nossa cultura, como lhe falei há bocado. Isto é algo que se constrói. (...) 
Tudo isso induz no dia-a-dia da pessoa a ideia de que ser flexível é muito importante. E que seja 
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flexível ao dialogar com um cliente, ao elaborar um relatório, etc. As pessoas têm sempre que ter 
mentes abertas, e ter capacidade de interagir, aceitar novas ideias...» Partner

 
Por outro lado, também se via a flexibilidade como uma característica da empresa no 

seu papel de empregador, quando tentava acomodar as necessidades das pessoas de forma 

diferente do que seria habitual. 

«Existe flexibilidade em coisas tão simples como pessoas que têm este problema e gostariam de 
passar a part-time durante um ano (...) E temos pelo menos essa abertura. Se calhar pelo tipo de 
trabalho que fazemos, mas temos essa abertura, e tentamos, por um lado, conciliar interesses 
pessoais com interesses profissionais...» Partner

 

Curiosamente, a flexibilidade enquanto característica pessoal dos consultores, que nas 

outras empresas foi mencionada frequentemente, não apareceu em destaque na Accenture. 

Características como a proactividade e o dinamismo pareciam ser consideradas mais 

importantes pelos consultores para o seu bom desempenho. Apenas um deles mencionou: 

«...para uma pessoa vir para cá, não é, tem que ser muito versátil...» Analista

 

A flexibilidade do horário de trabalho parecia assumir na Accenture uma relevância ao 

nível formal que não foi encontrada em mais nenhuma das organizações estudadas. Embora 

em todas houvesse um horário de trabalho definido, era prática corrente e aceite o horário ser 

flexível , com o trabalho extraordinário em alturas de sobrecarga a ser compensado com 

horas livres em dias menos ocupados 

 

sendo certo que a primeira situação seria mais 

frequente que a segunda. Na Accenture, havia uma preocupação especial com a formalização 

e o cumprimento dos horários de trabalho, a ponto de se ter desenvolvido um programa 

específico neste âmbito. 

«...nós implementámos em Setembro deste ano um chamado Horário de Verão, Horário de 
Inverno . Portanto, durante o Inverno, trabalha-se 43 horas por semana. Ou seja, o horário é das 9 
às 7, de 2ª a 5ª, e de 9 às 5 à 6ª. Ou seja, 43 horas. (...) E durante o Verão, trabalham-se 39 horas. 
Portanto, as pessoas trabalham 8 horas por dia, 7 horas na mesma à 6ª feira. Como dias de 
compensação, têm 5 dias no Natal 

 

que são a quantidade de horas trabalhadas a mais 

 

mais

 

dois dias no Carnaval, e cinco dias na Páscoa!» Director de GRH

 

Esta iniciativa enquadrava-se formalmente num conjunto mais alargado de medidas 

tomadas para melhorar os índices de satisfação do pessoal e travar o fluxo excessivo de saídas 

que tinha ocorrido na companhia. Contudo, a ela não será alheio o facto da empresa se ver 

com frequência confrontada com fiscalizações da Inspecção Geral do Trabalho, 

desencadeadas por denúncias externas precisamente relativas a trabalho fora do horário 

normal. O Director de GRH tinha ideias muito claras sobre as motivações de tais denúncias: 

«...porque isto de ser o nº1 da Consultoria em Portugal causa muitas invejas. Por isso, volta não 
volta, duas vezes por ano, mais ou menos, a gente tem cá a inspecção do trabalho por uma razão 
ou por outra. Nos últimos 4 ou 5 anos, tem sido infalível.» Director de GRH
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Talvez não surpreenda, pois, que este responsável se ressentisse do que classificava de 

desfasamento da legislação laboral. A este respeito, ele comentava: 

«...a legislação laboral em geral está feita em duas ondas: naquilo que é a evolução da Revolução 
Industrial, e depois da segunda guerra mundial. (...) Ora bem, o que é que quer que eu lhe diga de 
uma legislação pensada e desenhada e publicada nestes termos, quando eu tenho 800 pessoas, das 
quais 98% são licenciados?! (...) Ou seja, houve muita evolução em termos sociais nos últimos 15, 
20 anos, que eu acho que a legislação laboral não acompanhou. Está totalmente desfasada! É muito 
complicada e muito pesada!» Director de GRH

 

Já o partner entrevistado era mais condescendente nesta matéria, não vendo a legislação 

laboral como limitativa em relação à sua empresa em particular. Afirmava que: 

«Para uma empresa do nosso tipo, ela não é limitativa. (...) tem a ver com o tipo de, o perfil de 
pessoas que cá temos. Recorde-se que aquilo que nós temos são pessoas que são todas licenciadas, 
que têm todas um grande objectivo de carreira... É como lhe digo, aquela cultura que a gente 
incute desde o início, o up-or-out , as próprias pessoas sentem-se que, ou estão cá dentro e estão 
a trabalhar e a acrescentar valor, ou elas próprias procuram uma saída.» Partner

 

Assim, apesar da flexibilidade ser claramente um aspecto essencial para esta empresa, 

não se procurava fazê-la assentar em aspectos formais ou contratuais. Em vez disso, a 

companhia utilizava um conjunto de políticas de GRH fortemente integradas, que permitiam 

uma gestão muito proactiva da relação de emprego estabelecida com os seus consultores.  
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