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Especial  Desafios da Consultoria

A consultoria presta expertise nos 
mais variados domínios e funciona 
com base em pessoas qualificadas e 
especializadas. Sem elas, não há 
negócio. A atração e retenção de 
talentos é, assim, um dos princi-
pais desafios com que as consulto-
ras estão confrontadas, à seme-
lhança do que se verifica em vários  
sectores e empresas. 

A dificuldade de encontrar ‘a 
pessoa certa’ já se fazia sentir, mas 
a pandemia e as formas de traba-
lhar que exercitou, vieram acen-
tuá-la. Um novo paradigma está a 
revelar-se, mormente na área dos 
serviços, onde a crise que se viveu 
ajudou muitas pessoas a perceber 
que há vida para além do trabalho. 

Bernardo Maciel, CEO da con-
sultora Yunit, lembra ao Jornal 
Económico um estudo recente 
desenvolvido pela FlexJobs, se-
gundo o qual 70% dos trabalhado-
res desejam mudar de carreira, em 
busca do tal equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal em vez de 
salários mais altos.  

O mesmo estudo destaca outros 
motivos pelos quais os trabalhado-
res estão disponíveis para mudar: 
49% querem uma carreira mais si-
gnificativa ou gratificante; 43% 
pretendem expandir as suas com-
petências profissionais; 27% que-
rem mudar por falta de oportuni-
dades de progressão ou crescimen-
to na sua carreira atual. 

 “Assiste-se — afirma Rui Pedro 
Almeida, CEO e managing partner 
da Moneris, — a um êxodo de pro-
fissionais que procuram uma ocu-
pação menos exigente, não apenas 
em termos de ocupação de tempo, 
mas também quanto à exigência de 
mobilidade e disponibilidade para 
viajar, ou de responsabilidade as-
sumida perante ‘deadlines’ cons-
tantes na vertigem que o mundo 
dos negócios impõe”. 

Em simultâneo, acrescenta, “ve-
rifica-se uma escassez de novas 
pessoas a entrarem na vida profis-
sional, fruto dos fenómenos de-
mográficos que deixam claro um 
envelhecimento da população 
mundial, algo que em Portugal é 
porventura ainda mais visível”. Se 
olharmos para os dois pratos da 

balança, ao mesmo tempo, torna-
se evidente que a atual escassez de 
recursos tenderá a “acentuar-se 
com o passar do tempo”.  

Por outro lado, diz o CEO da 
Moneris, assistimos “a mudanças 
rápidas e irreversíveis” na procura 
de profissionais com qualificações 
diferenciadas, designadamente no 
plano tecnológico. Não é por aca-
so, refere, que algumas das profis-
sões que oferecem hoje melhores 
remunerações estão relacionadas 
com as áreas informáticas e de sis-
temas de informação, em diversas 
dimensões, desde a cibersegurança 
à programação.  

O ‘reskilling’ e ‘upskilling’ de 
profissionais é para as empresas de 
consultoria, um tema na ordem do 
dia, condicionando a capacidade 
de responder às exigências do 
mercado e às necessidades dos 
clientes, afirma o CEO e managing 
partner da consultora. 

 
O exemplo da Moneris 

Com 320 colaboradores, dos quais 
50 admitidos no ano passado, a 
Moneris tem registado um cresci-
mento assinalável e continua a ex-
pandir-se. É uma jovem empresa e 
uma empresa com muitos jovens: 
60% dos admitidos em 2021 são jo-
vens. O que fazem para os atrair? E 
para reter quem já aí trabalha? 

“Estamos a mapear a força de 
trabalho, em todo o país, procu-
rando captar os melhores e colo-
cando como uma prioridade a re-
tenção e valorização daqueles que 
para nós constituem o nosso prin-
cipal ativo – as nossas pessoas. 
Deste modo, a atração e retenção 
de talento continua a ser um gran-
de desafio na gestão de pessoas, 
que encaramos de forma empe-
nhada e positiva”, adianta Rui Pe-
dro Almeida. 

O CEO e managing partner da 
consultora explica que em 2021 fo-
ram dados novos passos estrutu-
rantes com vista a um, ainda 
maior, investimento na área do 
Capital Humano. Nessa estratégia 
se insere a criação do Departa-
mento de Pessoas e Cultura, que 
permite assegurar um foco dedica-
do aos temas da atração e retenção 
de talentos.  

Ao longo deste ano serão igual-
mente realizadas diversas iniciati-
vas visando cumprir aquele desi-

derato. Entre estas está o reforço 
de protocolos com instituições de 
ensino superior e escolas profis-
sionais, a participação em feiras de 
emprego promovidas por escolas e 
universidades e o acolhimento de 
estágios académicos e profissio-
nais. Rui Pedro Almeida adianta 
ainda o estabelecimento de novas 
parcerias no âmbito do MAP (Mo-
neris Advantages Programme) – 
Programa interno de descontos e 
vantagens para colaboradores Mo-
neris, que inclui parceiros da ban-
ca, educação, hotelaria, saúde, res-
tauração e atividade física, entre 
outros. A melhoria dos planos de 
benefícios, que incluem seguro de 
saúde, prémios de desempenho 
comercial, prémios de produtivi-
dade e rendibilidade, compartici-
pação do exame à Ordem dos Con-
tabilistas Certificados, dia de ani-
versário de folga, valorização da 
antiguidade, entre outros, também 
está nos objetivos da empresa, bem 
como o lançamento do Programa 
EmployWe – programa interno de 
referenciação de talentos com be-
nefícios económicos para os cola-
boradores que indicam novos can-
didatos a juntar-se à “família Mo-
neris”.  

A mobilidade e a formação tam-

bém são peças importantes na es-
tratégia de retenção da Moneris, 
onde existe um programa de mo-
bilidade interna e estágios de par-
tilha de conhecimento entre dife-
rentes unidades de negócio e o pla-
no de formação anual e formações 
direcionadas, incluindo comparti-
cipação em formações executivas e 
superiores para vários colaborado-
res em instituições como o ISCTE 
Executive Education, o ISEG Exe-
cutive Education e a Nova SBE 
Executive Education. 

“A aproximação que temos feito 
à academia, com a construção de 
relações assentes na reciprocidade 
e partilha de conhecimento, tem-
nos permitido, de resto, valorizar 
os nossos recursos, a par de uma 
mais tempestiva identificação de 
potenciais talentos numa fase em 
que estes ainda se encontram em 
formação ou aceleração das suas 
aprendizagens e experiência pro-
fissional”, salienta Rui Pedro Al-
meida. 

O gestor diz ao JE que no pós-
pandemia, a Moneris quer ser uma 
organização assente em premissas 
de flexibilidade e práticas ‘remote 
friendly’, que permitam equilibrar 
o ‘work-life blend’ e ‘work-life ba-
lance’ de forma mais adequada 
para todos. “Sentimos ser esta uma 
exigência do mercado de trabalho 
e encaramos de forma positiva a 
possibilidade de as nossas pessoas, 
assim o desejem, poderem traba-
lhar em regimes híbridos ou re-
motamente, conforme a sua von-
tade e, naturalmente, mediante 
coordenação interna”, conclui. 

 
O caso da Yunit 

A disrupção causada pela pande-
mia da Covid-19 na vida das pes-
soas e na forma de trabalhar foi o 
detonador de uma nova era. Expli-
ca, Bernardo Maciel, CEO da Yu-
nit: “ao refletirem sobre as suas 
ambições e capacidades, as pessoas 
desejam criar e vivenciar uma 
nova realidade de trabalho, que 
pode passar por mudar de empre-
go ou permanecer nas suas fun-
ções atuais”. Isto, acrescenta, 
“obriga as organizações a repensa-
rem e/ou flexibilizarem os seus 
modelos de trabalho ou de organi-
zação, por forma a reterem os seus 
colaboradores e a irem ao vida das 
pessoas”. 

O DESAFIO DAS PESSOAS

Estratégias para atrair  
e reter os talentos são 
prioridade na consultoria
O investimento faz-se nas pessoas. A Moneris criou um departamento de Pessoas e Cultura, 
que assegura um foco dedicado aos temas da atração e retenção de talentos. Na Yunit está 
em desenvolvimento o projeto CleaRH, que visa alinhar temáticas com o mesmo objetivo.
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Verifica-se uma 
escassez de novas 
pessoas a entrarem 
na vida profissional, 
fruto dos fenómenos 
demográficos  
que deixam claro  
um envelhecimento  
da população mundial

PUB

A Yunit tem acompanhado e va-
lorizado estas tendências emer-
gentes. Aí bebeu mote um projeto 
interno que está em desenvolvi-
mento “com e para os nossos cola-
boradores”: o CleaRH.  

Trata-se de um projeto abran-
gente, que visa alinhar algumas 
temáticas que são relevantes na 
retenção e atração de novos cola-
boradores. Essas temáticas res-
pondem a questões fundamen-
tais, que são, segundo Bernardo 
Maciel, as seguintes: Definição 
clara de competências/funções; 
Avaliação de performance; Le-
vantamento de necessidades de 
formação para dinamização de 
“one shot training sessions” e 
plano anual de formação; Planos 
individuais de coaching para al-
guns colaboradores e Planos de 
carreiras.  

Com 34 colaboradores em Por-
tugal, dos quais três estagiários 
profissionais e um estagiário cur-
ricular, a Yunit aposta numa cul-
tura de empresa forte como trun-
fo para atrair talento, mas sobre-
tudo para não o deixar escapar. 
“Temo-nos preocupado em criar 
e fomentar uma cultura diferen-
ciada daquilo que são os modelos 
mais tradicionais no sector da 
consultoria, que é muito valoriza-
da pelas nossas pessoas”, diz, ci-
tando os colaboradores. Um fala 
de uma “cultura descontraída, in-
formal, acessível, diversificada, 
familiar”. Outro de uma “cultura 
‘fora da caixa’, com um ambiente 
descontraído, informal e de pro-
ximidade, sendo este invulgar em 
grande parte das empresas de 
consultoria.”  

Nove dos colaboradores atuais 
da consultora ingressaram no ano 
passado, incluindo os dois esta-
giários profissionais convertidos 
em contrato de trabalho. O movi-
mento é para continuar este ano. 
Bernardo Maciel sabe que a via-
gem é longa e repleta de desafios, 
mas está convicto de que a Yunit 
está no “caminho certo”. O cami-
nho que vai permitir “consolidar 
uma cultura diferenciada, focada 
nas pessoas e num propósito co-
mum, que contribua para um 
maior envolvimento e retenção 
dos talentos e para a atração de 
outros que queiram fazer parte da 
organização”. 

 Será, tal como a apresenta, um 
importante factor de coesão, 
como, de resto, surge expresso 
nas palavras de um colaborador: 
“juntos, vamos dar o salto!” ■




