








 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Consultoria, Serviços Prestados às Empresas, Pequenas e Médias Empresas, 
Consultoria para os Negócios e a Gestão, Especialização 
 

resumo 
 
 

O presente trabalho tem por base um estágio que teve como objectivo 
compreender a importância dos serviços prestados pelas consultoras de 
gestão no contexto global actual, caracterizado por uma concorrência cada vez 
mais competitiva. Embora não exista consenso sobre a definição e áreas 
integrantes da consultoria, a sua crescente importância na economia reflecte-
se através das suas elevadas taxas de crescimento nas últimas décadas.  
O estágio foi realizado numa pequena consultora de gestão cuja principal 
origem do volume de negócios provém de projectos candidatos a apoios 
comunitários, situação esta que é comum a diversas consultoras do tecido 
empresarial do sector. Este cenário suscitou interesse na medida em que a 
origem da facturação destas empresas não é sustentável, uma vez que 
aproxima-se o fim destes apoios e é necessário um repensar da estratégia 
destas empresas e encontrar novas oportunidades de negócio. 
O trabalho desenvolvido baseia-se numa primeira parte pela análise teórica da 
literatura sobre o sector, e numa segunda parte pela análise prática com base 
em dados estatísticos e estudos do mercado europeu e nacional, e de uma 
empresa de consultoria (Múltiplos, Lda.), sendo esta última feita através de 
dados estatísticos internos e da experiência do autor enquanto colaborador da 
empresa. 
Através da revisão de literatura foi possível identificar a heterogeneidade de 
definições e tipos de serviços de consultoria de gestão, bem como os papéis 
que são associados aos que exercem a actividade. A principal lacuna 
identificada foi a falta de consenso entre os vários autores sobre os diversos
temas e que por vezes é potenciada pelo uso de conceitos menos específicos. 
Com a análise prática, foi possível identificar a Alemanha e Reino Unido como 
principais mercados europeus, e o Outsourcing como principal serviço do 
sector. O mercado de consultoria português, embora se tenha desenvolvido 
tardiamente, cresceu consideravelmente nos últimos anos, representando 
actualmente 0,68% do PIB nacional, com uma distribuição equitativa entre os 
diferentes tipos de serviços. 
Da análise do caso prático, foi possível observar uma elevada concentração, 
quer em termos do volume de negócios, com as vinte maiores consultoras a 
representar 33% do sector, quer em termos regionais, com Lisboa a reunir 
37,3% das empresas.  
Relativamente à experiência vivencial, foi possível identificar uma elevada 
dependência da empresa face aos projectos relacionados com os apoios 
comunitários, o que evidencia a necessidade de procura de alternativas. Por 
fim, é identificada a especialização como solução para o futuro da 
generalidade das pequenas e médias consultoras, nomeadamente através do 
serviço de outsourcing prestado às empresas.  
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abstract 
 

This report is based on a traineeship that was intended to understand the 
importance of the services of management consultants in the current global 
context, characterized by an increasingly greater competition. Although there is 
no consensus on the definition and the fields of consulting, its growing 
importance in the economy is reflected in its high growth rates in recent 
decades. 
The traineeship was conducted on a small management consultant firm whose 
main source of revenues comes from projects candidate to EU funding, a 
situation that is common to various consultant firms of the business sector. This 
situation raised interest because the origin of the funding of these companies is 
not sustainable since it is coming to an end. It is therefore necessary to rethink 
the strategy and find new business opportunities. 
In the first part of this report, there’s a focus on theoretical literature on the 
sector. In the second part, there’s a more practical analysis based on statistic 
data and studies of the European and national market, and a consulting 
company (Múltiplos, Lda.), the latter being done by statistic data and personal 
experience of the author as a trainee in the company. 
Based on literature review, it was possible to identify the big variety of 
definitions and types of services of management consulting, as well as the role 
of those working in this area. The main problem identified was the lack of 
consensus among the various authors about several issues that sometimes is 
enhanced by the use of less specific concepts. 
In the practical analysis, it was possible to identify Germany and the UK as the 
main European markets, and outsourcing as the main service in the sector. The 
Portuguese consulting market, although it has developed late, has grown 
considerably in recent years and now represents 0.68% of national GDP, with a 
fair distribution among the several types of services. 
There’s a high concentration both in terms of revenues, with the twenty largest 
consultant firms representing 33% of the sector, and in regional terms, with 
Lisbon getting 37.3% of companies. 
As a trainee, it was possible to identify a high dependence of the company in 
projects aiming for EU funding, highlighting the need to search for alternatives. 
Finally, specialization is suggested as the solution in the long run for most small 
and medium sized consulting firms, especially through the service of 
outsourcing provided to companies. 
 

 



 i 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................. 1 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 3 

 
CAPÍTULO 2................................................................................................................... 7 

2 EMPRESA E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS..................................................................... 9 

2.1 Caracterização da Empresa .................................................................................................9 
2.1.1 Identificação da Empresa ................................................................................................9 
2.1.2 Historial da Empresa .......................................................................................................9 
2.1.3 Visão, Missão e Objectivos............................................................................................10 
2.1.4 Organograma da Empresa ............................................................................................11 

2.2 Caracterização do Trabalho efectuado..............................................................................13 
2.2.1 Contextualização...........................................................................................................13 
2.2.2 Tarefas Desempenhadas ..............................................................................................13 

 
CAPÍTULO 3................................................................................................................. 19 

3 CONSULTORIA DE GESTÃO: UM SECTOR BEM DEFINIDO?.............................................. 21 

3.1 Definição de Consultoria de Gestão..................................................................................21 
3.2 Evolução Histórica da Consultoria de Gestão ..................................................................25 

3.2.1 Gerações das Consultoras de Gestão ...........................................................................25 
3.2.2 Tipologia dos Projectos de Consultoria..........................................................................30 

3.3 Definição do Papel do Consultor .......................................................................................33 
3.4 Classificação dos Serviços de Consultoria.......................................................................36 
 
CAPÍTULO 4................................................................................................................. 51 

4 EVOLUÇÃO DO SECTOR DA CONSULTORIA E CASO DE ESTUDO...................................... 53 
4.1 Evolução do Mercado na Europa.......................................................................................53 

4.1.1 Caracterização da Oferta do Mercado Europeu .............................................................53 
4.1.2 Caracterização da Tipologia dos Serviços Prestados.....................................................60 
4.1.3 Caracterização da Procura do Mercado Europeu...........................................................63 

4.2 Evolução do Mercado de Consultoria em Portugal e Caso de Estudo ............................64 
4.2.1 Evolução Histórica do Sector de Consultoria em Portugal.......................................64 
4.2.2 Análise do Mercado de Consultoria de Gestão Português .......................................69 

4.2.2.1 Caracterização da Oferta do Mercado Português......................................................69 
4.2.2.2 Caracterização da Tipologia dos Serviços Prestados................................................73 
4.2.2.3 Caracterização da Procura do Mercado Português ...................................................76 

4.2.3 Caso de estudo: Evolução e Tendências das Empresas de Consultoria para os 
Negócios e a Gestão...........................................................................................................80 
4.2.3.1 Mercado das Empresas de Consultoria para os Negócios e a Gestão ......................80 



 ii 

4.2.3.1.1 Evolução do Mercado das Empresas de Consultoria para os Negócios e a Gestão .80 
4.2.3.1.2 Estrutura do Mercado Actual das Empresas de Consultoria para os Negócios e a 
Gestão ...........................................................................................................................83 

4.2.3.2 Evolução de uma PMC: Múltiplos, Lda..................................................................92 
4.2.3.2.1 Áreas de Negócio................................................................................................92 
4.2.3.2.2 Evolução da Actividade da Múltiplos, Lda. ...........................................................95 

4.2.3.3 Tendências Futuras das Consultoras de Gestão em Portugal...........................101 
4.2.3.3.1 Fonte do Volume de Negócio das PMCs até à presente data.............................101 
4.2.3.3.2 Sugestões para fazer face aos Novos Desafios enfrentados pelas PMCs ..........102 

 
CAPÍTULO 5 ............................................................................................................... 109 

5 CONCLUSÃO .............................................................................................................. 111 

 
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 115 



 iii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Organograma da Múltiplos em Maio de 2007...............................................................12 
Figura 2 – Distribuição das Maiores Consultoras por Distrito (2007) .............................................86 
Figura 3 – Proveniência dos Clientes por Distrito..........................................................................99 
Figura 4 – Vias de Soluções para as PMCs................................................................................103 
Figura 5 – Modelo de Inovação ..................................................................................................103 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
Gráfico 1 – Evolução das Taxas Médias de Crescimento por Tamanho de Consultora .................56 

Gráfico 2 – Evolução das Taxas de Crescimento de Consultores, VN e Produtividade .................58 

Gráfico 3 – Evolução das Taxas de Crescimento da % do PIB e VN.............................................59 

Gráfico 4 – Evolução dos Serviços de Consultoria de Gestão na Europa......................................61 

Gráfico 5 – Taxa de crescimento dos Serviços de Consultoria de Negócios .................................62 

Gráfico 6 – Evolução do Volume de Negócios de Consultoria de Gestão por Tipo de Cliente .......63 

Gráfico 7 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão em Portugal.....................................69 

Gráfico 8 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão em Portugal.....................................70 

Gráfico 9 – Evolução do Volume de Negócios das Consultoras de Gestão ...................................71 

Gráfico 10 – Evolução do Volume de Negócios das Consultoras de Gestão .................................72 

Gráfico 11 – Evolução das Taxas de Crescimento........................................................................72 

Gráfico 12 – Evolução dos Serviços de Consultoria de Negócios .................................................73 

Gráfico 13 – Evolução das Taxas de Crescimento dos Serviços de Consultoria de Negócios .......74 

Gráfico 14 – Nível de Impacto da Intervenção Solicitada às Consultoras ......................................75 

Gráfico 15 – Nível de Impacto da Intervenção Solicitada às Consultoras, por Origem do Clientes 75 

Gráfico 16 – Evolução da Tipologia de Clientes............................................................................77 

Gráfico 17 – Percentagem de Empresas que solicitou serviços por Tipo de Consultora................78 

Gráfico 18 – Percentagem de Empresas que solicitou serviços por Tipo de Consultora e Origem do 

Cliente .........................................................................................................................................78 

Gráfico 19 – Evolução do Número de Empresas com actividade principal da CAE 74140.............80 

Gráfico 20 – Evolução das Taxas de Crescimento das Empresas com actividade principal da CAE 

74140 ..........................................................................................................................................81 

Gráfico 21 – Evolução do Volume de Emprego ............................................................................82 

Gráfico 22 – Evolução do Volume de Negócios ............................................................................82 

Gráfico 23 – Evolução das Taxas de Crescimento das Produtividades por Consultor e Empresa, 

VN e % do PIB.............................................................................................................................83 

Gráfico 24 – Evolução do Volume de Negócios e Valor Acrescentado Bruto (2000-2007).............95 

Gráfico 25 – Evolução da Produtividade (2000-2007) ...................................................................97 

Gráfico 26 – Evolução das Principais Taxas de Crescimento (2001-2007)....................................97 

 



 iv 

ÍNDICE DE TABELAS 
Tabela 1 – Colaborações feitas pela Múltiplos..............................................................................10 
Tabela 2 – Características da definição de Consultoria de Gestão ...............................................23 
Tabela 3 – Síntese da Evolução das Consultoras de Gestão........................................................31 
Tabela 4 – Causa de declínio das Diferentes Gerações de Consultoras .......................................32 
Tabela 5 - Papéis do Consultor segundo Steele (1981) ................................................................34 
Tabela 6 – Conotações Associadas aos Consultores ...................................................................35 
Tabela 7 – Classificação das Consultoras de Gestão ...................................................................37 
Tabela 8 – Serviços de Consultoria de gestão..............................................................................39 
Tabela 9 – Principais Segmentos de Consultoria de Gestão e respectivos Serviços .....................41 
Tabela 10 – Contraposição dos Serviços analisados pela MCA em 2001 e 2005..........................43 
Tabela 11 – Serviços de Consultoria de gestão, segundo FEACO (2002).....................................45 
Tabela 12 – Serviços de Consultoria de gestão, segundo FEACO (2005/2006) ............................46 
Tabela 13 – Resumo das Áreas de Consultoria Segundo Diversos Autores..................................48 
Tabela 14 – Evolução do Volume de Negócios de Consultoria de gestão no Mercado Europeu....53 
Tabela 15– Representatividade do Volume de Negócios por Mercado Europeu ...........................54 
Tabela 16 – Top Five do Mercado das Consultoras de Gestão (VN em biliões de euros)..............55 
Tabela 17 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão na Europa ......................................56 
Tabela 18 – Evolução do Número Total de Consultores de Gestão ..............................................57 
Tabela 19 – Percentagem do mercado de Consultoria de Gestão no total do PIB.........................58 
Tabela 20 – Evolução do Volume de Negócios em Percentagem do PIB......................................60 
Tabela 21 – Síntese dos principais aspectos da Evolução do Sector de Consultoria em Portugal .68 
Tabela 22 – Impacto do Tipo de Intervenção consoante o Tipo de Cliente....................................76 
Tabela 23 – Principais Barreiras ao Sucesso das Acções Recomendadas ...................................79 
Tabela 24 – As 20 Maiores Empresas em Volume de negócios da CAE 74140 (2005) .................84 
Tabela 25 – Distribuição por Distrito das Maiores Empresas da CAE 74140 (2007)......................87 
Tabela 26 – Tipo de Sociedades das maiores empresas da CAE 74140 em 2007........................88 
Tabela 27 – Distribuição do Volume de Negócios por Sector Cliente............................................89 
Tabela 28 – Repartição da Prestação de Serviços por Área de Negócios.....................................91 
Tabela 29 – Áreas e Serviços de Negócio disponibilizados pela Múltiplos, Lda.............................94 
Tabela 30 – Evolução do Número de Colaboradores (2000-2007)................................................96 
Tabela 31 – Evolução do Número de Clientes (2000-2007) ..........................................................98 
Tabela 32 – Proveniência dos clientes por Sector e Localização ..................................................98 
Tabela 33 – Classificação da Tipologia da Múltiplos, Lda. ..........................................................100 
Tabela 34– Medidas ao Nível da Própria Consultora ..................................................................106 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              CAPÍTULO 1 





 3 

1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório representa o colmatar de um estágio e toda uma aprendizagem realizada no 

âmbito do 2º Ciclo do Mestrado em Economia, com especialização em Finanças, do Departamento 

de Economia, Gestão e Engenharia Industrial (DEGEI) da Universidade de Aveiro. O objectivo do 

Mestrado visa essencialmente a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura 

em Economia e das disciplinas do referido Mestrado, possibilitando fazer o contraponto entre a 

aprendizagem académica onde se adquirem conhecimentos teóricos, capacidade de 

compreensão, análise e crítica, e se podem aplicar na prática através do estágio, aumentando 

assim a dinâmica e interacção entre Universidades e o meio profissional. 

O estágio, com duração de seis meses, foi realizado na Múltiplos – Serviços de Gestão, Lda., 

tendo tido início a 19 de Novembro de 2007 e término a 19 de Maio de 2008, possibilitando o 

contacto directo na área de Gestão das Operações, mais exactamente no apoio à elaboração de 

Projectos de Investimento e de Formação. As actividades desenvolvidas tiveram por base uma 

preocupação da entidade acolhedora em dar a conhecer ao mestrando as diversas fases dos 

projectos de investimento, nomeadamente as afectas a candidaturas de apoios financeiros 

públicos que a empresa tem vindo a realizar. 

Num mundo em permanente mudança, é exigido cada vez mais aos agentes económicos uma 

permanente adaptação ao novo meio envolvente. A globalização veio obrigar ao procedimento de 

várias alterações na forma de actuar das empresas, não só pelo mais vasto e heterogéneo 

mercado do lado da procura, mas também pelo lado da oferta, onde agora existe maior 

concorrência com a qual as empresas têm que enfrentar. Para conseguirem manter-se 

competitivas, as empresas sentem necessidade de melhorar a sua performance, e para isso é 

necessário reformular as políticas de acção e posição no mercado. É impreterível não só uma 

correcta análise do meio envolvente da empresa e da sua própria organização, mas também a 

implementação de mudanças que se adeqúem ao perfil estrutural da empresa. 

Neste sentido, as empresas terão duas vias para conseguir melhorar a sua performance: através 

do recurso à contratação de especialistas para os quadros das empresas (melhoria dos quadros 

internos), ou pela contratação de empresas de consultoria qualificadas (apoio externo).  

O conceito de consultoria de gestão está relacionado com a transferência de conhecimento. No 

entanto, a literatura existente relativamente aos serviços prestados é heterogénea, 

compreendendo não só o aconselhamento estratégico, mas também o aconselhamento e 

implementação de Tecnologias de Informação, aconselhamento na área de Recursos Humanos, 

Operacional, Finanças, Marketing, entre outros. O sector de consultoria de gestão encontra-se em 

constante mudança, pelo que os seus limites nunca foram plenamente definidos. Inclusive, o 

próprio conceito do mercado nem sempre é designado da mesma forma, sendo mesmo ironizado 

por Kubr (2002, p.26), que se refere a este como ”consultoria de gestão, consultoria de negócios 
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ou consultoria de qualquer coisa”. O conceito de consultoria de gestão deixou de ser interpretado 

de uma forma estrita e rígida, sendo denominada por alguns consultores como consultoria 

empresarial, conceito este mais amplo e com serviços mais vastos, ou outros conceitos mais 

abrangentes que podem ser facilmente ajustados de acordo com as mudanças e oportunidades, 

como consultoria para a gestão, consultoria para o negócio e consultoria organizacional (Kubr, 

2002). 

Nas últimas décadas do século XX registou-se um rápido crescimento (McLarty and Robinson, 

1998; Wright, 2000; Fincham and Clark, 2002; Kipping and Martin, 2005; Kipping and Armbrüster, 

1998a; Ernst and Kieser, 2000), ou mesmo “explosivo” (Engwall and Kipping, 2002; Kieser 2002a; 
Kipping and Kirkpatrick, 2005) do sector da consultoria, aumento este entre 10 e 15 por cento ao 

ano, sendo consideravelmente superior ao registado pela economia mundial (Armbrüster and 

Kipping, 2003; Kipping et al., 2006). Este crescimento foi acompanhado pelo desenvolvimento do 

interesse académico pelo sector, verificando-se uma diversificação da sua literatura. Enquanto nos 

finais da década de 90 e inícios do século XXI se referenciava a falta de pesquisa e estudos sobre 

o sector (Canbäck, 1998; Fincham and Clark, 2002), onde a maior parte da literatura apenas 

incidia sobre a sua origem, rápido crescimento e principais empresas no sector, hoje em dia são 

várias as vertentes visadas pela literatura, desde a complexidade do conceito de consultoria de 

gestão, passando pelos diversos tipos de consultoria que esta integra, a dificuldade existente em 

definir critérios que possibilitem delimitar esses tipos de consultoria (desde a definição do tipo de 

clientes, passando pelo tipo de serviços prestados e mesmo o tipo de consultora que a presta), as 

relações entre clientes e consultores incluindo a problemática que daí advém e a recente 

tendência para a utilização destes tipos de serviços por parte de empresas públicas, entre outros. 

O despertar do interesse do mestrando por este sector deveu-se não só ao facto de ser “a 

indústria mais atractiva” para trabalhar segundo um estudo realizado pela consultora Universum a 

estudantes universitários portugueses (Sá, 2008, p.20), mas também devido a toda a sua 

complexidade e falta de consenso relativamente à actividade, nomeadamente na disparidade de 

conotações associadas ao sector, desde “curadores de negócios” (Higdon, 1969) a “viciantes” 

(Kieser, 2002b; Kipping and Saint-Martin, 2005). O sector tem vindo a assumir crescente 

importância na economia, sendo agora excepção a empresa que não recorre a consultores, em 

vez de ser a regra (The Economist, 1997). A incerteza dos gestores face às mudanças do 

ambiente é o principal elemento da procura dos serviços de consultoria (Kakabadse et al. 2006), 

mas no caso do sector nacional, existe uma elevada procura artificial por parte de pequenas e 

médias empresas (PMEs) dirigida aos serviços de consultoria das pequenas e médias consultoras 

(PMCs), exclusivamente direccionados à obtenção de apoios financeiros. O interesse por esta 

área em específico surge pela aproximação do término dos incentivos públicos concedidos às 

empresas, aos quais grande parte delas não conseguiria concorrer sem o apoio externo de uma 

consultora. Apesar do mercado português ser comparável ao resto da União Europeia, mesmo 

que adequado à dimensão da sua economia (Brito, 2004a), é questionável o futuro das PMCs, 
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quando em 2013 terminarem os apoios comunitários dirigidos a Portugal. Futuramente será 

necessário que estas consultoras encontrem novas oportunidades de negócio sob pena de 

encerrarem por falta de oferta de serviços que vão ao encontro das necessidades das PMEs. A 

importância do estudo das PMCs revela-se não só por em conjunto terem um elevado volume de 

negócios, mas também por serem as que mais prestam serviços às PMEs (são o maior tecido 

empresarial nacional), e que potenciadas da forma correcta, poderão tornar-se mais competitivas. 

Assim, este trabalho está estruturado em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo, correspondente à Introdução, é apresentado o tema escolhido, a sua 

importância, objectivos do estudo e os meios para atingi-los.  

No segundo capítulo, Empresa e Actividades Desenvolvidas, é apresentada a empresa que 

acolheu o mestrando no estágio curricular e é feita a caracterização do mesmo, através da 

explanação das actividades desenvolvidas pelo mestrando.  

No terceiro capítulo, Consultoria de Gestão: Um Sector Bem Definido?, é feita uma revisão de 

literatura sobre a sua evolução e problemática da falta de consenso dos limites da consultoria de 

gestão ao nível da sua própria definição, papel do consultor e tipos de serviços oferecidos.  

No quarto capítulo, Evolução do Sector e Caso de estudo, é feita uma análise prática, começando 

por ser analisado o mercado europeu de consultoria em termos de volume de negócios, número 

de empresas e de consultores, bem como áreas de serviços prestados, e é feita ainda uma análise 

detalhada sobre o mercado português. De seguida, é feita a análise do caso de estudo, com base 

no mercado das empresas que têm como actividade principal a CAE 74140 (Actividades de 

Consultoria para os negócios e a Gestão), à qual é integrada a empresa onde foi realizado o 

estágio, como amostra do sector em questão. Por último, são analisadas alternativas para as 

PMCs fazerem face às condições futuras (término do recebimento de apoios comunitários).  

O quinto e último capítulo consiste na Conclusão, onde serão apresentadas as conclusões finais e 

as recomendações consideradas adequadas, resultantes da pesquisa que serviu de suporte ao 

trabalho, evidenciando as lacunas encontradas na literatura e sugestões para investigações 

futuras. 
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2 EMPRESA E ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

2.1 Caracterização da Empresa 

2.1.1 Identificação da Empresa 

Designação Social: Múltiplos – Serviços de Gestão, Lda 

Localização (Sede): Rua Lauro Corado, 20 R/C, Urbanização Forca – Vouga, 3800 – 019 Aveiro 

Telefone: 234 378 730  Fax: 234 378 731 

Data de Constituição: 21/04/1988  Site: www.multiplos.pt 

Natureza Jurídica: Sociedade por Quotas  N.I.F.: 501 986 456 

Actividade Principal: Consultoria e Formação  E-mail: multiplos@multiplos.pt 

CAE (Rev. 2.1): 74140, Actividades de Consultoria para os Negócios e a Gestão 

CAE (Ver. 3): 70220, Outras Actividades de Consultoria para os Negócios e a Gestão 

 

A Múltiplos – Serviços de Gestão, Lda. é uma empresa de Consultoria de Gestão, especializada 

nos domínios da Organização, Gestão, Formação Profissional, Comunicação e Design, e 

Outsourcing, vocacionada para colaborar com os seus clientes, sejam estes organizações públicas 

ou privadas, para a obtenção de elevados níveis de performance a partir de soluções de sucesso 

adequadas às suas necessidades específicas.  

 

2.1.2 Historial da Empresa 

A Múltiplos – Serviços de Gestão, Lda. estabeleceu-se em Abril de 1988 a partir de uma visão do 

seu fundador, o de ser uma empresa de Consultoria e Formação de referência em Portugal, 

alicerçada na experiência de anos como gestor financeiro, nomeadamente em organizações 

multinacionais, numa sólida formação de base actualizada, na actividade de docência no Ensino 

Superior e no conhecimento da actividade empresarial. Desde o seu início opera na área da 

consultoria de gestão e engenharia industrial, pautada por um relacionamento baseado na 

integridade, de forma a assegurar a satisfação e confiança dos seus clientes. 

Desde sempre adoptou um estilo de actuação dirigido para o apoio à resolução dos diversos 

problemas que os seus clientes lhe apresentam, ajudando-os a identificá-los e a encontrar os 

melhores meios para os resolver, através da sugestão de medidas adequadas e acompanhando à 

sua implementação. Adoptando uma cultura de empresa orientada para a qualidade e eficácia de 

actuação suportada em competências distintivas, criatividade e inovação, plena dedicação, 

partenariado, disponibilidade, proximidade com os clientes e flexibilidade na adaptação às suas 

necessidades, a Múltiplos, Lda. mobiliza para cada uma das intervenções uma equipa credenciada 

de consultores e formadores com conhecimento e experiência adequada e diversificada. 
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Ao longo da sua existência a Múltiplos, Lda. criou uma equipa multidisciplinar de consultores, com 

parcerias profissionais, com competências profissionais diferenciadas e complementares que 

actua com metodologias adequadas e dirigidas à melhoria contínua de desempenho das 

organizações. 

Neste contexto, a Múltiplos tem procedido a diversas colaborações, quer a nível público como 

privado, que se encontram sumarizadas na tabela seguinte. 

 

Tabela 1 – Colaborações feitas pela Múltiplos 

Colaborações 
com Privados 

Colabora com algumas das maiores e mais prestigiadas empresas, actuando de 

forma complementar às competências existentes e envolvendo-se em projectos 

de grande dimensão. 

Apoia Pequenas e Médias Empresas de referência no seu desenvolvimento. 

Apoia Jovens Empresários de sucesso, desde o início do seu primeiro projecto 

e envolvendo-se no processo de desenvolvimento de Pequenas e Médias 

Empresas que hoje são uma referência no seu sector. 

Colaborações 
com o Estado 

Colabora com Entidades Públicas na formulação e desenvolvimento de grandes 

projectos para o futuro. 

Fonte: Múltiplos, 2007 (elaboração própria) 

 

Na área da Formação Profissional a Múltiplos, Lda. programa, desenvolve e realiza planos de 

formação destinados a empresas de referência, apoiados pelo Fundo Social Europeu e pelo 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Também já foi seleccionada pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional como entidade formadora de acções de formação no âmbito do 

Programa Formação e Integração de Quadros (F.I.Q.) e Programa Formação e Emprego. 

Em termos de cooperação internacional a Múltiplos participou em diversas feiras como o 

EUROCONSULTING em Bruxelas e a INFODESK em Madrid, com vista à criação de parcerias 

com empresas europeias congéneres nas áreas de consultoria e tecnologias de informação, no 

intuito de poder oferecer um pacote de serviços mais completo.  

 

2.1.3 Visão, Missão e Objectivos  

A visão da Múltiplos, Lda. consiste em ser reconhecida a nível nacional como uma empresa de 

referência na prestação de serviços de Consultoria de Gestão, Formação Profissional, 

Comunicação e Design e Outsourcing de serviços, pela sua qualidade de serviço e eficácia na 

actuação. Neste contexto, a Múltiplos, Lda. disponibiliza aos seus clientes um apoio 
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multidisciplinar visando a satisfação das necessidades e a melhoria contínua do nível de 

performance dos clientes. 

A Múltiplos, Lda. tem por missão prestar serviços de Consultoria de Gestão, Formação 

Profissional, Comunicação e Design e Outsourcing de serviços com eficácia, apoiando e 

reforçando as plataformas de competências dos seus clientes e assumindo o papel de parceiro 

profissional comprometido com a melhoria dos seus resultados e desempenho dos seus 

colaboradores. 

Os objectivos estratégicos da Múltiplos, Lda., em termos de filosofia de actuação, consistem no 

desenvolvimento de soluções que satisfaçam as necessidades dos seus clientes, direccionar a 

actuação à “Acção, Implementação e Obtenção de Resultados” e apoiar os seus clientes no 

sentido de serem os mais competitivos. 

 

2.1.4 Organograma da Empresa 

A estrutura organizacional da empresa é constituída por vários serviços, coordenados por uma 

Direcção Geral. Existem dois grupos de apoio à Direcção para assuntos específicos, 

nomeadamente a Assessoria Jurídica e Contabilística e o Grupo Coordenador do Projecto que 

coopera com a Direcção no que concerne ao planeamento, acompanhamento, revisão e melhoria 

do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

O organograma representado abaixo na figura 1 ilustra a estrutura hierárquica de todos os 

colaboradores da Múltiplos, Lda. e respectivas funções dentro da empresa.  

Como é possível verificar, são várias as áreas onde a empresa opera, tendo o meu estágio sido 

inserido ao nível da Gestão das Operações, nomeadamente na área de Gestão Financeira e apoio 

nas equipas de Projecto. 

 

No caso de estudo do presente relatório (secção 4.2.3.2) serão analisadas em detalhe as áreas de 

negócio oferecidas pela Múltiplos, Lda. 
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Figura 1 – Organograma da Múltiplos em Maio de 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Múltiplos (2007) 
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2.2 Caracterização do Trabalho efectuado 

2.2.1 Contextualização 

Desde a sua adesão à União Europeia (UE) em 1986, à data Comunidade Europeia, Portugal tem 

vindo a beneficiar de importantes apoios comunitários cuja finalidade é a redução das 

disparidades face aos padrões médios europeus. Estes apoios foram atribuídos sob a forma de 

contribuições financeiras dos Fundos Estruturais, consubstanciadas no Anterior Regulamento, que 

vigorou entre 1986 e 1988; tendo-lhe seguido o Quadro Comunitário de Apoio (QCA, com um valor 

total de 17,7 mil milhões de euros, dos quais 8,7 mil milhões correspondem a apoios 

comunitários), entre 1989 e 1993; posteriormente iniciou-se em 1994 e durou até 1999 o Quadro 

Comunitário de Apoio II (QCA II, com um investimento total de 28,2 mil milhões de euros, dos 

quais 15,6 mil milhões de euros correspondem aos apoios comunitários); entre 2000 e 2006 

vigorou o Quadro Comunitário de Apoio III (QCA III, com um valor total de 40,1 mil milhões de 

euros, onde os apoios comunitários representam cerca de 51%); e o Quadro de Referência 

Estratégico Nacional (QREN), que se iniciou em 2007 e terá término em 2013, com um valor de 

verbas totais de 45 mil milhões de euros, dos quais 21,5 mil milhões de euros correspondem aos 

apoios comunitários (cerca de 47,8% do total) sendo o remanescente valor pertencente a 

investimento público e privado. 

O actual enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão económica e social, o 

QREN, tem como principal objectivo estratégico melhorar a qualificação da população portuguesa, 

“valorizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação, bem como a promoção de 

níveis elevados e sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação 

territorial, num quadro de valorização de igualdade de oportunidades, bem assim, do aumento da 

eficiência e qualidade das instituições públicas” (Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, 2007, p.5). A prossecução destes objectivos será 

assegurada pela concretização de Programas Operacionais de três agendas temáticas, sendo 

elas a Agenda para o Potencial Humano, a Agenda para os Factores de Competitividade e a 

Agenda para a Valorização do Território.  

Neste contexto são vários os projectos, públicos e privados, que procuram financiamento ao nível 

da inovação, investigação e qualificação, de modo a melhorarem a performance e competitividade 

das organizações e assim contribuírem para o crescimento e desenvolvimento económico e social 

de Portugal. 

 

2.2.2 Tarefas Desempenhadas 

As tarefas realizadas ao longo do estágio foram essencialmente no âmbito do mais recente Apoio 

Comunitário, o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), desde o seu background até 

ao contacto directo com projectos de investimento e de formação.  
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Numa primeira fase o mestrando começou por analisar e estudar vários Diagnósticos de Análise 

Estratégica anteriormente elaborados pela Múltiplos, nomeadamente de sectores como o Têxtil, 

Metalurgia e Automóvel. Estes diagnósticos são compostos por diversas componentes, desde a 

Apresentação Sumária da Empresa, na qual a empresa é identificada ao nível da sua evolução, 

produtos comercializados, mercados geográficos e recursos disponíveis; passando pela Análise 

das Condicionantes Externas à Empresa, que consiste na análise do Macro Ambiente e Sistema 

Concorrencial; a componente da Análise das Condicionantes da Situação Interna, que 

compreende a análise da estrutura, organização e recursos da empresa; a Análise da Utilização 

do Potencial da Empresa aos níveis Comercial, Produtivo e Económico-Financeiro; e finalizando 

com a elaboração de Opções Estratégicas com a definição de Objectivos, elaboração de Cenários 

Alternativos e Opções de Desenvolvimento. 

A importância destes diagnósticos revela-se não só pelo facto de serem necessários para as 

candidaturas ao QREN, mas também porque por vezes a intenção das empresas de efectuar 

determinados investimentos não coincide com as suas reais necessidades, sendo por isso 

necessário identificar áreas de competitividade críticas para o sector em questão, avaliar a posição 

da empresa face a essas mesmas áreas, definir os objectivos a atingir e os melhores 

procedimentos a seguir. 

 

Posteriormente, o mestrando iniciou a elaboração de um capítulo do Diagnóstico de Análise 

Estratégica de uma grande empresa da indústria automóvel, relativo às Condicionantes da 

Envolvente Externa. Este capítulo encontra-se dividido em três partes, que consistem na Análise 

do Macro Ambiente Externo, Análise do Sistema Concorrencial e Síntese das Ameaças e 

Oportunidades. 

A primeira parte consistiu na análise do Ambiente Externo, onde é dado ênfase às condicionantes 

europeias e nacionais. Portugal, como país globalizado, é extremamente afectado pela envolvente 

externa, seja de ordem europeia ou mundial, e isso tem repercussões positivas/negativas na sua 

economia. Com a sua adesão à UE teve que cumprir o Pacto de Estabilidade, mesmo em 

condições adversas, como é o caso actual, com a elevada instabilidade económica mundial, 

marcada pela crise do mercado imobiliário norte-americano e escalada do preço do petróleo para 

níveis históricos. Como estado-membro da UE, Portugal é afectado por todas as políticas 

europeias e suas evoluções, o que se por um lado pode ser sinónimo de apoios comunitários, 

melhoria e desenvolvimento económico e de qualidade de vida, por outro lado significa “abrir as 

suas portas” a empresas mais competitivas que podem pôr em causa a sustentabilidade de várias 

empresas portuguesas (as que não se conseguirem adaptar ao novo mercado terão que fechar) e 

a vinda de imigrantes de países mais pobres (mão-de-obra indiferenciada) e a saída de mão-de-

obra especializada para países mais desenvolvidos, em busca de novas oportunidades. Ao nível 

nacional, as condicionantes externas à empresa analisadas consistiram essencialmente na 
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conjuntura económica (em particular os principais indicadores económicos como a Inflação, o 

Défice e Dívida Públicos, o Produto Interno Bruto, a Formação Bruta de Capital Fixo, Consumos 

Público e Privado, Exportações, Importações, Taxas de desemprego e Juro) e políticas 

económicas propostas pelo Governo para estimular a economia; a situação social e cultural bem 

como as Políticas Sociais propostas no sentido de diminuir as desigualdades e apoio às famílias 

mais carenciadas; a tendência tecnológica e as políticas levadas a cabo pelo Governo no sentido 

de incentivar a formação dos trabalhadores através do Plano tecnológico; e as tendências 

ecológicas e políticas ambientais, para que haja equilíbrio entre a prosperidade económica, justiça 

social e um ambiente saudável.  

Na Análise do Sistema Concorrencial foi analisado primeiramente o sector automóvel ao nível 

europeu; posteriormente foi aplicado o modelo de Porter das Cinco Forças para determinação das 

forças dominantes do clima competitivo e respectivo posicionamento da empresa face a estas; 

foram definidos os factores críticos de sucesso, que sendo eficazmente dominados pela empresa, 

traduzem-se em vantagens competitivas, e por fim foi elaborada a análise SWOT da empresa, 

onde foram identificados os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. 

Por fim, o mestrando elaborou a Síntese de Ameaças e Oportunidades, compilando os aspectos 

mais importantes da envolvente externa aos quais a empresa se encontra sujeita. 

 

Numa segunda fase do estágio, o mestrando iniciou o contacto directo com o QREN, através da 

recolha e análise de informação sobre o QREN, nomeadamente a legislação sobre este e os 

sistemas de incentivos de apoio às empresas existentes. Posteriormente, procedeu à organização 

de dossiers com toda a documentação inerente a cada tipologia de incentivos e à preparação dos 

ficheiros de projectos de investimento adequados a cada tipologia.  

 

A tarefa seguinte dada a realizar ao mestrando foi a elaboração de um Projecto de Investimento 

candidato ao Sistema de Incentivos à Inovação, para “Projectos de produção de Novos Bens e 

serviços, Adopção de Novos Processos e de expansão de Capacidades em Actividades com 

Dinâmicas de Crescimento” de uma empresa do sector da metalurgia e metalomecânica. A 

empresa em causa fora constituída recentemente e a sua operacionalização é prevista ainda para 

o corrente ano. Inicialmente o mestrando procedeu à análise de diversos Projectos de 

Investimentos de vários sectores de actividade, como o automóvel, metalurgia e têxtil, que haviam 

sido elaborados anteriormente pela Múltiplos no âmbito de vários apoios (Sistema de Incentivos à 

Modernização Empresarial e Programa de Incentivos à Modernização da Economia). Após a 

análise de projectos anteriores, foi iniciada uma pesquisa sobre o sector da empresa a que se 

destinava o projecto para poder proceder às fundamentações necessárias ao longo do mesmo. A 

análise da empresa foi feita através dos seus principais produtos e mercados, segmentos 

estratégicos e suas potencialidades e vantagens competitivas, foi elaborada a análise da 
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envolvente externa da empresa, nomeadamente as ameaças e oportunidades, e analisada a sua 

eficiência de marketing e posicionamento concorrencial. Após a análise da empresa, seguiu-se a 

do projecto, através da descrição desta e das acções a serem implementadas, e procedeu-se à 

identificação e justificação do investimento com os pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades do projecto, bem como os seus factores críticos. Por fim, o mestrando fundamentou 

o mérito do projecto a vários níveis, desde a qualidade deste (a sua coerência e inovação), o seu 

impacto ao nível de competitividade da empresa (a nível nacional e internacional), o contributo do 

projecto para as competitividades nacional, regional e coesão económica. 

 

Durante as semanas seguintes foi pedido ao mestrando que prestasse apoio à elaboração da 

candidatura de uma grande empresa do sector automóvel ao Programa Operacional Factor 

Humano, onde auxiliou a elaboração do projecto de formação. Este apoio foi ao nível da 

identificação e planeamento dos cursos constantes, com um total de 39 cursos incluindo as 

respectivas acções, e da caracterização dos trabalhadores da empresa, nomeadamente a sua 

estrutura, organização e qualificação. 

 

Com o objectivo de ter contacto com mais uma fase dos projectos de investimento relacionados 

com os apoios comunitários, foi pedida a elaboração e organização do Dossier de Projecto de uma 

empresa de moldes para a indústria de plásticos, referente à fase final desse projecto elaborado 

anteriormente no âmbito do QCA III, cujo objectivo final seria a autenticação feita por um Revisor 

Oficial de Contas.  

 

Numa terceira fase, o mestrando foi incluído na equipa que estava a preparar um projecto 

candidato ao Sistema de Incentivos à Inovação, para “Projectos de Produção de Novos Bens e 

Serviços, Adopção de Novos Processos e de Expansão de Capacidades em Actividades com 

Dinâmicas de Crescimento” de uma grande empresa do sector automóvel, a Companhia 

Aveirense de Componentes para a Indústria Automóvel, S.A. (C.A.C.I.A., Renault Portuguesa, 

S.A.) fase esta que durou até ao final do estágio.  

Inicialmente, foi pedida a elaboração da análise de Eficiência Económico-Financeira e Dinâmica 

Comercial da empresa dos últimos três anos, para a qual foram analisados diversos indicadores e 

rácios económicos e de rendibilidade, rácios e indicadores financeiros, nomeadamente de liquidez 

e estrutura de capital, bem como a análise do risco e detecção de sinais de perigo. Ao nível da 

Dinâmica Comercial, foi analisada a carteira de produtos, através da evolução das vendas, sua 

concentração e quota de mercado, quer dos produtos, como dos segmentos, clientes e mercados.  

Após estas análises, foi prestado apoio à elaboração da candidatura e ao preenchimento do 

formulário, procedendo à rectificação de todos os Quadros dos Investimentos. 
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Ao longo dos seis meses de estágio foi possibilitado ao mestrando ter contacto com as diversas 

fases dos projectos de investimento no âmbito dos apoios comunitários, desde a sua pré-

elaboração, que consiste na elaboração de Análises Estratégicas, passando pela sua efectiva 

elaboração, com os investimentos previstos, análises históricas e previsionais, e tendo também 

contacto com o fecho do ciclo do investimento, com a organização do dossier para ser auditado. 

Foi um estágio bastante diversificado, possibilitando ao mestrando o contacto directo com os 

projectos de investimento, nomeadamente aqueles afectos aos diversos enquadramentos para a 

aplicação da política comunitária de coesão económica e social em Portugal. Este contacto 

permitiu observar a importância dos projectos não só para a economia portuguesa, mas 

principalmente para o desenvolvimento das pequenas e médias empresas consultoras (PMCs), 

que têm nesta área um vasto leque de serviços e acompanhamento ao serviço dos seus clientes.



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            CAPÍTULO 3 
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3 CONSULTORIA DE GESTÃO: UM SECTOR BEM DEFINIDO? 

 

3.1 Definição de Consultoria de Gestão 

Nas últimas décadas tem havido uma diversificação da literatura sobre consultoria de gestão, bem 

como dos serviços relacionados com a actividade e diferenciação das empresas que a exercem, 

pelo que se torna necessário distanciar a consultoria de gestão de outras práticas diversas, onde 

os “prestadores de serviços” se auto denominam por consultores (Kakabadse et al. 2006).  

Não existe ainda uma definição amplamente aceite de consultoria de gestão, muito em parte 

devido à inexistência de meios consensuais para delinear claramente este mercado em termos de 

actividades ou prestadores de serviços. O que constitui consultoria de gestão está em constante 

transformação, sendo a sua definição uma tarefa contínua (Fincham and Clark, 2002). Não só têm 

sido diversas as formas de tentativa de definição, como a sua constante mudança não permite a 

definição consensual. 

Ao longo da literatura, é possível observar uma diversidade de definições e conotações 

associadas ao conceito de consultoria de gestão, na medida em que apesar da maioria das 

definições serem de índole neutro e descritivo, existem aquelas que são positivas e ainda as que 

são mais críticas.  

 

Segundo Canbäck (1998, p.3), os consultores de gestão são “aqueles que fornecem conselhos de 

gestão em geral dentro do contexto estratégico, organizacional, ou operacional, e que estão 

institucionalmente organizados em empresas”. Esta definição revela-se um pouco incompleta visto 

deixar de fora várias características importantes da consultoria de gestão, como o facto de serem 

externos à empresa, objectivos e independentes (Appelbaum, 2005), excluir outros tipos de 

serviços também prestados por este sector, como os recursos humanos ou as tecnologias de 

informação e exclui ainda os consultores de gestão empresários em nome individual. 

Soriano (2003) apresenta uma definição mais simplista, designando os serviços de consultoria 

como ”serviços especializados que podem auxiliar na tomada de decisões de eficiência na gestão 

das empresas” 

De acordo com Greiner e Metzger (1983, citado em vários artigos como Blundson, 2002 p.2; 

Appelbaum, 2005 p.69 e UNCTAD, 2002 p.47), a “consultoria de gestão é um serviço de 

aconselhamento contratado e prestado a organizações por pessoas especialmente treinadas e 

qualificadas que auxiliam, de um modo objectivo e independente, a organização cliente a 

identificar problemas de gestão, analisar tais problemas, recomendar soluções para esses 

problemas e ajudar, quando pedido, na implementação das soluções”. Esta definição de 

consultoria fornece uma visão desta como sendo um serviço profissional especial e com 

determinadas características. A primeira, é que se trata de um serviço de aconselhamento, o que 
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significa que os consultores são responsáveis pela qualidade do seu serviço mas não substituem 

os gestores nem têm autoridade formal. A segunda, é o seu carácter objectivo e independente, 

pois os consultores são externos à organização, não fazendo parte dos quadros da empresa, ou 

seja, têm independência financeira, administrativa, política e emocional do cliente (Kubr, 2002). 

Por fim, é um serviço prestado por pessoas especialmente treinadas e qualificadas, mostrando 

que o consultor é mais do que a sua experiência pessoal, pois requer conhecimentos específicos e 

um nível específico de conhecimento de modo a ajudar os clientes a identificar os problemas 

encontrados. 

Por sua vez, Harris (1999, p.6) acrescenta à definição de Greiner e Metzger (1983) a existência de 

uma avaliação do sucesso, definindo a consultoria de gestão como sendo um “serviço de 

aconselhamento contratado e prestado a organizações por pessoas especialmente treinadas e 

qualificadas que auxiliam de um modo objectivo e independente, a gestão da organização cliente 

para de uma forma participativa identificar o sistema de problemas e através de soluções 

sintetizadas, ajudar a resolver os problemas na sua implementação, demonstrando o nível de 

sucesso na inovação através da avaliação”.  

Kubr (2002, p.10) exclui algumas características das definições anteriores, como o facto de se 

tratar de um serviço externo e ser prestado por pessoas especialmente treinadas, apresentando 

assim a sua definição de consultoria de gestão como “um serviço de aconselhamento profissional 

independente que auxilia gestores e organizações a atingir fins e objectivos organizacionais ao 

resolver problemas de gestão e empresariais, identificando e aproveitando novas oportunidades, 

reforçando a aprendizagem e implementando mudanças.” 

Relativamente a definições de instituições de consultores de gestão, a Management Consultancies 

Association (MCA, 2001 p.22) define a consultoria de gestão como a “prestação de 

aconselhamento e assistência independentes sobre problemas de gestão. Isto inclui normalmente 

a identificação e investigação de problemas e/ou oportunidades, a recomendação de acções 

apropriadas e auxiliar na implementação dessas recomendações”; enquanto o Institute of 

Management Consultants (IMC) (citado em McLarty and Robinson, 1998, p.256) apresenta uma 

definição com algumas especificações a mais, definindo a consultoria de gestão como o “serviço 

prestado a empresas públicas e privadas, por uma pessoa ou pessoas independentes e 

qualificadas na identificação e investigação de problemas que digam respeito a política, 

organização, procedimentos e métodos, recomendando acções apropriadas e auxiliando na 

implementação dessas recomendações”.  

 

Na tabela 2 são apresentadas sumariamente as principais características descritas pelos 

diferentes autores de forma consistente e sistemática para a definição de consultoria de gestão. 
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Tabela 2 – Características da definição de Consultoria de Gestão 

  Greiner and 
Metzger (1983) 

Canback 
(1998) 

IMC 
(1998) 

Harris 
(1999) 

MCA 
(2001) 

Kubr 
(2002) 

Soriano 
(2003) 

Serviço de Aconselhamento x  x x  x  
Serviço de Aconselhamento em 
Gestão  x   x  x 

Objectivo e Independente x   x    
Pessoas Treinadas e 
qualificadas x  x x    

Apenas Institucionalmente 
organizados  x      

Identificar problemas x  x x x x  
Recomendar Soluções x  x x x x  
Apoiar na implementação x  x x x x  
Avaliação    x    
Fonte: Elaboração Própria 

 

Relativamente às conotações mais críticas, destacam-se os mais recentes livros que têm vindo a 

ser publicados, como The Witch Doctors de J. Micklethwait e A. Wooldridge publicado em 1996, 

Dangerous Company de 1997 por J. O’Shea e C. Madigan, Con Tricks em 1999 de M. Ashford, ou 

Consulting Demons em 2001 de L. Pinault (Kipping and Saint-Martin, 2005), que cada vez mais 

têm explorado o lado negro da consultoria de gestão. Um dos autores destes livros O’Shea and 

Madigan (1997, citado por Blundson, 2002 p.2) argumenta que o crescimento explosivo do sector 

de consultoria cria um sentimento crescente de mal-estar, “…um sentimento de que é um palácio 

construído em areias movediças. À distância brilha como um diamante. De perto, surge uma 

imagem diferente.”  

Alvesson (1993, p.1005) argumenta que grande parte do trabalho dos consultores tem a ver com 

competência e experiência para adaptar a novas situações, em vez de se dedicarem a uma base 

de conhecimento específico e restrito. Segundo este, é mais importante que os consultores sejam 

empenhados, persistentes, que consigam lidar com a incerteza e tensão, tenham capacidades 

interpessoais para comunicar, desenvolvam e mantenham contactos, do que serem dotados de 

conhecimento formal e experiências específicas, mostrando desta forma a sua visão crítica acerca 

daqueles que defendem a necessidade dos consultores serem altamente qualificados (Harris, 

1999; Blundson, 2002 p.2; Appelbaum, 2005 p.69 e UNCTAD, 2002 p.47). Fritz Steele (1981, p.2) 

partilha da mesma visão de que os conselhos não têm que provir de pessoas com elevados graus 

de conhecimentos, e define consultoria como “… qualquer forma de fornecimento de ajuda no 

conteúdo, processo ou estrutura de uma tarefa ou tarefas, onde o consultor não é responsável 

pela execução da própria tarefa, mas ajuda os que a executam”.  

Existe uma anedota frequentemente contada acerca dos consultores de gestão, que definem o 

“consultor como aquele indivíduo que pede emprestado o relógio do cliente para lhe dizer que 
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horas são e ainda leva o relógio embora” (Gonçalves, 1991). Embora seja uma definição um 

pouco simplista e exagerada, existem algumas características que se podem identificar. Se por um 

lado, o consultor parte dos recursos da própria empresa para resolver os problemas que esta não 

é capaz de ultrapassar sozinha; por outro, a verdade é que por vezes são cobradas comissões 

elevadas, das quais nem sempre se tira o melhor proveito em termos de resultados, quer seja por 

se tratar de problemas que podiam ser resolvidos pela própria organização, quer seja por não se 

conseguir avaliar o impacto real do serviço prestado. 

 

Devido a esta falta de consenso sobre a definição da consultoria de gestão, a revista The 

Economist (1997, p.3), mostra a abrangência que se pode atribuir a este conceito, exemplificando 

a disparidade entre o seu sentido restrito e o sentido lato, sendo que no primeiro a definição “inclui 

apenas a McKinsey e uma mão-cheia de outras empresas de estratégia”; e no sentido lato inclui 

“grande parte das empresas de outsourcing, especialmente qualquer uma que tenha a ver com a 

instalação e integração de sistemas de computador”. 

Existem ainda autores que preferem identificar características que possibilitem analisar a natureza 

de consultoria de gestão e os respectivos prestadores de serviços dessa análise. São disso 

exemplo Kipping e Armbrüster (1998b), que propõem a subdivisão da literatura em três 

abordagens, distinguindo entre aqueles que defendem a consultoria de gestão como uma 

indústria, os que salientam a sua natureza como profissão e os que a definem como sendo uma 

área estruturada de actividade. 

 

Da análise dos vários autores é possível verificar a diversidade de conotações associadas aos 

consultores de gestão, sejam elas positivas, neutras ou críticas, mas onde o consenso é obtido no 

facto de se tratar de um serviço de aconselhamento, independentemente das consequências que 

possam surtir da adopção das recomendações apresentadas pelas consultoras. 
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3.2 Evolução Histórica da Consultoria de Gestão  

Existem dois tipos de contribuições na vasta literatura relativa à evolução dos consultores de 

gestão e seus contributos na difusão dos conhecimentos de gestão. A primeira diz respeito à 

literatura que analisa o lado da oferta, ou seja, a evolução das consultoras individualmente e da 

indústria como um todo; e a segunda analisa o lado da procura, através da análise do historial das 

empresas que tenham adquirido os serviços de consultoras (Kipping and Armbrüster 1998a). No 

âmbito do meu relatório pretendo apenas analisar a evolução do sector da consultoria em termos 

da evolução do lado da oferta.  

 

3.2.1 Gerações das Consultoras de Gestão 

O sector da consultoria é muito vasto e diversificado, tendo variado com shifts nos seus produtos, 

desde o seu surgimento, em inícios do século XX (Kipping et al., 2006; Kipping 2002; Canbäck 

1998). A sua evolução desde cedo esteve susceptível não só a novas modas, ideologias e 

modelos de gestão (Abrahamson, 1996), mas também a todo um ambiente externo à gestão 

propriamente dita, como é o caso da evolução económica, tecnológica, política e social, que 

determinam a necessidade de adaptação dos gestores e consultores a novas realidades, de modo 

a superar dificuldades e tirar partido das oportunidades. 

 

No seu estudo, Kipping (2002) identificou três fases distintas ao longo da evolução da consultoria 

de gestão, com características próprias, nomeadamente em termos de produtos e mercados para 

os quais se dirigiam, e que estavam associados à mudança da gestão em si, e à forma como 

evoluíam as organizações. Destas fases, é possível identificar a fonte de cada ideologia de gestão 

que deu origem às diferentes gerações de consultoras, bem como caracterizar o tipo de 

consultoras dominantes e os seus principais promotores em cada uma delas. 

 

Primeira Geração – Gestão Científica 

Embora não seja totalmente consensual a origem da indústria da consultoria de gestão1, a maioria 

da literatura afirma que terá sido com o desenvolvimento dos conceitos de gestão científica 

(Kipping, 2002; Fincham and Clark, 2002; Canbäck, 1998; Kakabadse et al., 2006; Pellegrinelli, 

2002; Massey, 2003; Kipping, 1997; Armbrüster and Kipping, 2003; Wright, 2000; UNCTAD, 1993).  

Com a Segunda Revolução Industrial nos finais do século XIX houve o desenvolvimento das 

fábricas modernas, e transformações ao nível social e institucional, e com estas a necessidade de 

                                                        
1 Existem autores que afirmam que os historiadores assumiram erradamente a origem directa da gestão científica iniciada 
por Frederick W. Taylor e apontam para a gestão de engenharia (McKenna, 1995), outros relacionam à gestão de 
contabilidade (por exemplo Ferguson, 2002) e outros ainda a associam à produção de bens e serviços em geral 
(Armenakis and Burdg, 1988). 
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adaptação a novas condições por parte dos gestores, e para tal, estes contrataram, desde início e 

de uma forma pontual, serviços prestados por diversas entidades externas de diferentes áreas.  

Desde cedo houve a necessidade de explorar novos métodos com vista à poupança de recursos e 

melhorar resultados, o que abriu uma oportunidade para os consultores pioneiros, que eram 

conhecidos por engenheiros industriais e “peritos de eficiência” (Kipping, 2002 p.30; Kubr, 2002 

p.32), e preocupavam essencialmente com questões de eficiência operacional (Canbäck, 1998; 

UNCTAD, 1993). 

Houveram vários predecessores da gestão científica, tais como Charles T. Sampson, que em 1870 

reorganizou totalmente o processo produtivo de uma empresa para poder empregar mão-de-obra 

não qualificada oriunda da China (Kubr, 2002). 

No final do século XIX o engenheiro Frederick W. Taylor desenvolveu uma teoria, publicada em 

1911, The Principles of Scientific Management, baseada na observação sistemática, organização 

óptima e estimulação individual para o desempenho das actividades. Tendo sido bem sucedida ao 

nível operacional/produtivo ao qual se destinava, mais tarde foi estendida a outros níveis das 

organizações (Kipping, 2002).  

Na mesma época foram desenvolvidas outras abordagens semelhantes, mais relacionadas com o 

actual conceito de consultoria, como é o exemplo do método desenvolvido por Harrigton Emerson, 

que fundou uma consultora em 1899, e em menos de vinte anos abriu escritórios em diversas 

cidades dos EUA.  

Na década de 20, os consultores de gestão já se começavam a instalar em várias zonas dos 

E.U.A. e Europa, mesmo que com consultoras de pequena dimensão: Buck Consultantes em 1917 

na Bélgica, Orga SRL na Itália em 1925, Gherzi Management Consultants na Suíça em 1929, Van 

de Bunt Management Consultants e B. W. Berenschot na Holanda em 1933 e 1938, 

respectivamente (UNCTAD, 1993).  

A consultora do francês Charles E. Bedaux, criada em 1916 em Cleveland, foi a que mais se 

destacou nesta geração, e cujo método de pagamento por resultados, o Bedaux System, era o 

mais utilizado nos E.U.A., superando outros sistemas como o da Emerson (Kipping, 2002). Com 

menos de vinte anos após o início de actividade, a consultora já era constituída por dez escritórios 

que se expandiram pela Europa, e com mais de 200 consultores engenheiros. 

Lyndon Urwick e Charles E. Bedeaux foram os pioneiros que contribuíram amplamente para a 

definição de consultoria de gestão na década de 20 na Europa. Estes consultores foram os 

pioneiros na implementação de técnicas como Processos de Orçamentação, Organização 

Divisional, Sistemas de compensação pelo Mérito e Técnicas de Previsão (Canbäck, 1998). 

Bedaux foi o criador da indústria de consultoria no Reino Unido, uma vez que saíram alguns 

engenheiros que se estabeleceram por conta própria, criando consultoras como a Production 

Engeneering (P-E International), Urwick Orr & Partners, ambas fundadas em 1934 e a Personnel 
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Administration (PA Consulting Group) em 1943. Estas novas consultoras, juntamente com a 

Bedaux (cujo nome foi alterado em 1938 para Associated Industrial Consultants), tornaram-se 

conhecidas como as “Big Four”, que quando formaram a Management Consultant Association 

(MCA) em 1956, representavam 75% do sector no Reino Unido. 

Na Alemanha, o papel das consultoras de origem americana foi praticamente inexistente antes da 

Segunda Guerra Mundial, e em mesmo a presença de Bedeaux com o seu escritório em Berlim, 

apenas 25 empresas teriam instalado o seu sistema em 1937 (Kipping, 1996).  

A partir da década de 50, várias consultoras de primeira geração diversificaram a sua actividade, 

mas sem perder de vista a sua ideologia central no sentido de aumentar a eficiência (Kipping 

1997, 2002). Harold B. Maynard fundou a sua consultora em 1934 nos EUA, divulgando o seu 

sistema Methods-Time Measurement (MTM), um estudo de tempo e movimento, para analisar 

métodos e tempos considerados normais em determinadas operações, para definir os tempos 

padrões nos quais os trabalhadores deviam concluir as suas tarefas. Em grande parte devido ao 

sistema MTM, a consultora expandiu rapidamente, estabelecendo 8 escritórios na Europa e 

empregando 330 consultores, o que fez dela a maior prestadora de serviços americana na Europa 

Ocidental (Kipping, 1999; Kipping, 2002). 

Embora tenham tido algumas ideias contraditórias, todos os pioneiros da gestão científica 

acreditavam que a aplicação do método científico era a solução para a resolver problemas ao nível 

produtivo, e acreditavam nas vantagens de utilizar vários métodos na disseminação das suas 

abordagens científicas para que fossem usados em várias empresas (Kubr, 2002). 

O declínio das consultoras desta geração deu-se a partir da década de 60, com a diminuição da 

quota de mercado das maiores empresas, acabando por desaparecerem algumas delas e outras 

foram compradas e incorporadas noutras consultoras (Kipping, 2002). 

 

Segunda Geração – Organização e Estratégia 

Apesar de terem começado a surgir consultoras de gestão de segunda geração desde a década 

de 30, estas apenas se tornaram dominantes a partir da década de 50. 

O novo conceito de gestão que caracterizou esta geração foi a Estrutura Multidivisional ou Forma-

M. Esta estrutura de organizações foi desenvolvida por empresas como a General Motors e 

Dupont, que devido ao seu rápido crescimento e diversificação, desenvolveram estruturas 

organizacionais mais descentralizadas com divisões relativamente independentes, controladas e 

co-ordenadas por uma sede social. Os consultores de gestão tiveram um importante papel na 

divulgação deste novo tipo de estrutura, quer no próprio país de origem, E.U.A., como também no 

estrangeiro (Kipping, 2002). 

A evolução das empresas, quer em termos de tamanho como de estrutura, aliadas a um ambiente 

mais competitivo e às limitações das abordagens da geração anterior abriram espaço a um novo 
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mercado. No entanto, não foram as consultoras da geração anterior que aproveitaram esta nova 

oportunidade, mas sim um vasto leque de novos prestadores de serviços de variadas origens 

(Kipping, 2002). 

De entre os novos consultores, destacam-se Arthur D. Little, Edwin G. Booz e James O. Mckinsey. 

Todos eles criaram as suas próprias consultoras que tiveram grande crescimento nesta geração. 

Uma das primeiras empresas de consultoria como são hoje conhecidas foi a “Business Research 

Service”, estabelecida em 1914 por Edwin Booz. A McKinsey & Conpany, consultora fundada por 

McKinsey em 1926, foi a que mais se destacou por ter vindo a superar as outras quer em termos 

de volume de negócios como em termos de prestígio, e que para alguns académicos veio a ser 

considerada como consultoria de gestão “moderna” (McKenna, 1995). McKinsey contribuiu para a 

redefinição do conceito de consultoria de gestão no sentido em que criou a sua consultora numa 

base não apenas de ajudar empresas ineficientes, mas também em apoiar empresas em situação 

estável a prosperar num ambiente empresarial turbulento. O papel desta consultora foi 

determinante da descentralização de muitas empresas europeias na década de 60 (Kipping and 

Armbrüster, 1998a; Kipping, 1996), embora existam evidências de que alguns dos modelos de 

gestão americanos fossem inadequados a vários níveis (Kipping, 2002). Com o falecimento do seu 

fundador em 1937, a McKinsey & Conpany dividiu-se entre os seus dois escritórios de Nova Iorque 

e Chicago, sendo o primeiro gerido por Marvin Bower, que comprou o direito de manter o uso 

exclusivo do nome, enquanto o segundo era gerido por Andrew T. Kearney, que renomeou o seu 

escritório para A.T. Kearney & Associates. A McKinsey & Company foi particularmente bem 

sucedida com a sua expansão na Europa Ocidental, com 6 escritórios no final da década de 60, 

que representavam um terço do seu volume de negócios total nessa altura (Kipping, 1999). 

Tal como havia acontecido na geração anterior, também nesta houve a criação de novas 

consultoras a partir das já existentes, como foi o caso do Boston Consulting Group (BCG) criado 

em 1963 por Bruce Hendersen, um antigo consultor da Arthur D. Little, e cuja actividade se 

centrava na estratégia empresarial com a utilização de diversas ferramentas inovadoras. A partir 

de antigos consultores BCG também foram criadas várias outras consultoras, como foi o caso da 

Roland Berger em 1967, a maior consultora de origem alemã. 

A partir da década de 80 surgiram novos desafios às consultoras de organização e estratégia, 

derivados da mudança organizacional e de gestão das empresas, que originaram uma nova 

oportunidade aproveitada por grandes empresas de contabilidade e de tecnologias de informação. 

 

Terceira Geração – Tecnologias de Informação 

Nos finais da década 70, houve um aumento de pressão sobre as grandes empresas provocado 

por alterações no ambiente envolvente, derivado dos repetidos choques do preço do petróleo, a 

chegada de novos concorrentes asiáticos, com estruturas mais leves e descentralizadas, e a 
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globalização dos mercados financeiros. Com esta nova realidade, os gestores tiveram que passar 

a centrar-se mais nas relações internas e externas da empresa para adquirir vantagem 

competitiva, para as quais as tecnologias de informação permitiriam melhor controlo. 

As primeiras a explorar estas oportunidades para novos tipos de consultoria foram as grandes 

empresas de contabilidade anglo-americanas (Kipping, 2002). A partir da década de 70, 

confrontadas com a concorrência feroz e o estagnar da sua actividade tradicional pouco lucrativa, 

auditoria e contabilidade, elas foram obrigadas a reagir. Assistiu-se a uma diversificação para 

áreas mais rentáveis, como a consultoria e projectos de tecnologias de informação, e também as 

diversas fusões de empresas, que se reduziram de 8 para 5 entre a década de 80 e 90, restando 

actualmente apenas 4, as denominadas “Big Four”, que são a Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & 

Young, KPMG e PriceWaterhouse Coopers. A actividade inicial destas empresas, contabilidade e 

auditoria, passou assim a representar apenas uma pequena proporção do seu volume de negócios 

total (Fincham and Clark, 2002; Kipping, 2002; Kipping and Armbrüster, 1998a; Kubr, 2002). 

A entrada no segmento de mercado de tecnologias de informação revelou-se ao mesmo tempo 

como vantagem e desvantagem para as empresas de contabilidade e auditoria. Se por um lado 

beneficiaram de um acesso mais fácil a este alvo de mercado pelo facto de já terem contacto com 

diversos clientes e estarem sempre actualizadas em termos de software e hardware, por outro 

lado a área de consultoria podia pôr em causa os rendimentos futuros das áreas tradicionais 

quando o desfecho dos seus projectos não eram bem sucedidos.  

Algum do trabalho levado a cabo por esta geração de empresas de consultoria consistia em 

prestar outsourcing de operações de Tecnologias de Informação (TI) a empresas que pretendiam 

concentrar-se na sua actividade principal. Nesta área em particular, estas consultoras de terceira 

geração competiam com outras grandes empresas de serviço de TI, tais como a Electronic Data 

Systems (EDS), Computer Sciences Corporation (CSC) e IBM, tendo-se também estas expandido 

para a área de consultoria. A Capgemini é também uma grande empresa de consultoria francesa 

que entrou nas áreas de outsourcing e consultoria, que cresceu quase exclusivamente através de 

aquisições de consultoras de diversas origens, como França, EUA, Holanda e Alemanha, tendo 

levado a cabo uma fusão com a divisão de consultoria da Ernst & Young em 2000, tornando-a 

numa das maiores consultoras a nível mundial, com mais de 83 mil colaboradores actualmente. 

É hoje consensual a importância do papel das tecnologias de informação como ferramenta 

essencial para a gestão, e este foi preponderante na expansão da terceira geração de serviços de 

consultoria, dominado por grandes empresas de serviços profissionais. Tal como nos shifts entre 

as gerações anteriores, também neste as consultoras de segunda geração começaram em 

declínio com a diminuição da procura para este segmento (The Economist, 2002), embora apenas 

em termos relativos (Kipping, 2002). 
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3.2.2 Tipologia dos Projectos de Consultoria 

Ao longo da evolução descrita por Kipping (2002), é possível adaptar as tipologias de projecto 

identificadas por Maister (1993), onde este caracteriza os diferentes tipos de projecto, as equipas 

necessárias para cada execução, as qualificações necessárias de cada equipa e elementos chave 

para a realização dos projectos. O modelo desenvolvido por Maister, o Professional Service Firm, 

distingue as várias empresas de serviços através to tipo de trabalho que prestam: Brain, Grey Hair 

e Procedure.  

Na primeira geração predominam os projectos do tipo Brain. Este tipo de projecto é de grande 

complexidade e necessita de ser executado por profissionais de elevado nível de conhecimento, 

que permitam ajudar os seus clientes no desenvolvimento de modelos de negócio 

substancialmente diferentes dos já existentes. Nesse sentido, são necessárias equipas de 

consultores com grande experiência e seniores, que geralmente adquirem as suas competências 

antes de entrar na empresa, e os elementos chave para a resolução dos problemas passam pela 

criatividade, inovação e desenvolvimento de novas abordagens, conceitos e técnicas. As 

empresas são compostas pelo seu fundador e alguns consultores em pequeno número que 

geralmente também possuem uma fatia da empresa, pelo que o rácio de juniores por sénior é 

baixo. 

Os projectos tipo Grey Hair predominaram na segunda geração e são ligeiramente mais 

estandardizados que os da geração anterior. Estes projectos permitem a delegação de algumas 

tarefas a consultores juniores, pois embora requeiram alguma experiência e personalização 

relativamente à necessidade do cliente, eles envolvem menos inovação e criatividade na 

realização do trabalho comparativamente à tipologia de projectos executada na geração anterior. 

Os elementos chave para a resolução dos problemas são o conhecimento, experiência e 

discernimento, que a consultora já adquiriu ao ter executado projectos semelhantes anteriormente. 

Como são resoluções de problemas em parte conhecidos pela consultora, é possível delegar 

funções para consultores juniores, pelo que o rácio de juniores por seniores é bastante superior ao 

da geração anterior. 

Na última e actual geração de consultoras de gestão, o tipo de projectos executados segundo a 

distinção de Maister (1993), são os projectos Procedure. Trata-se de projectos altamente 

estandardizados, cujos problemas são familiares à consultora, e cujas soluções podem ser 

executadas por vários consultores juniores sob supervisão de um consultor mais experiente. A 

empresa que contrata pode até ter capacidades para resolver o problema, mas prefere contratar a 

consultora para executar o trabalho de forma mais eficiente, pelo que os elementos chave neste 

tipo de projectos são a eficiência, procedimentos e disponibilidade. Para este tipo de projectos as 

consultoras necessitam de um rácio de juniores por seniores de muito elevado, por as tarefas 

serem de fácil delegação.  
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No quadro seguinte são sintetizadas as principais evoluções e características de cada geração de 

consultoras. 

 

Tabela 3 – Síntese da Evolução das Consultoras de Gestão 

 Primeira Geração Segunda Geração Terceira Geração 

Ideologia Dominante Gestão Científica Organização e Estratégia Networks baseadas em TI 

Duração do Ciclo 1900 – 1980   1930 – 20xx 1960 – xxxx 

Período de Expansão 1930 – 1950 1960 – 1980 1990 – xxxx 

Origem da geração Melhorar resultados 

através da observação 

e avaliação 

Melhorar organização das 

grandes empresas com 

vários departamentos 

Inovação das TI de apoio à 

gestão 

Questões Chave Eficiência dos 

trabalhadores e do 

processo produtivo 

Descentralização e 

Planeamento 

Coordenação Interna e 

Externa 

Conceitos de Gestão 
Dominantes 

Estudos de Tempo e 

Movimento 

Forma M Outsourcing de TI 

Background dos 
consultores 

Engenheiros 

experientes 

Recém-Diplomados Conhecimentos de TI e 

Formação na consultora 

Tipo de projecto Brain Grey Hair Procedure 

Natureza dos Projectos Problemas únicos e 

complexos 

Problemas já conhecidos 

que requerem soluções 

específicas 

Problemas já conhecidos 

que requerem soluções 

eficientes 

Competências dos 
consultores 

Criatividade, inovação, 

desenvolvimento de 

novas abordagens 

Experiência de projectos 

semelhantes, conhecimento 

e discernimento 

Eficiência, procedimento, 

disponibilidade 

Constituição da 
consultora 

Fundador e alguns 

consultores seniores 

Significativo número de 

juniores por sénior 

Elevado número de juniores 

face ao número de seniores 

Empresas Dominantes Emerson, Bedaux, “Big 

Four”, Maynard 

Booz Allen, McKinsey, A.T. 

Kearney, BCG 

“Big Four”, EDS, CSC, 

Capgemini 

Fonte: Kipping, 2002 (adaptado p.38 e 44) 

 

O surgimento e declínio das diferentes gerações de consultoras de gestão estão relacionados com 

grandes mudanças nas empresas clientes, em termos de tamanho e organização, e sua gestão, 

bem como em termos do papel e atenção dos gestores. Como os shifts ocorrem de uma forma 

gradual e a ritmos diferentes, consultoras de diferentes gerações normalmente coexistem durante 

algum tempo (Kipping, 2002, Kipping et al. 2006). 



 32 

No seu estudo, Kipping (2002) apresenta ainda alguns motivos pelos quais as consultoras de uma 

geração não se conseguiam manter proeminentes na geração seguinte, que se encontram 

sintetizados na tabela seguinte. 

 

Tabela 4 – Causa de declínio das Diferentes Gerações de Consultoras 

Natureza face à Consultora Descrição 

Externa  As consultoras não observam as próprias mudanças no seu 

ambiente competitivo, ignorando a ameaça da vinda da nova 

geração e sem se prepararem para a sua chegada. 

Interna A natureza intangível do serviço de consultoria torna difícil 

determinar a qualidade dos serviços prestados, pelo que é difícil o 

cliente avaliar o benefício do serviço contratado. 

As competências dos consultores necessitam corresponder aos 

requisitos do trabalho pretendido pelos clientes, pelo que o 

curriculum dos consultores assume um papel importante na 

criação de credibilidade e reputação da consultora. 

A estrutura das equipas de projecto, que são variáveis rígidas e 

determinam em grande parte a viabilidade económica da 

consultora para determinado projecto. 

 Fonte: Elaboração própria, segundo Kipping (2002) 

 

A literatura sobre a origem e evolução da consultoria de gestão tem vindo a aumentar cada vez 

mais, através de artigos, livros e papers, baseados essencialmente na história das consultoras 

mais importantes em cada década. No entanto, a maioria da literatura refere-se apenas às 

consultoras dominantes nos Estados Unidos da América, estando ainda muito por divulgar sobre 

as consultoras de maior importância na Europa, e a diferença em termos de evolução e 

desenvolvimento do sector entre os diversos países. Representa também ainda uma lacuna na 

literatura o estudo das consultoras que foram menos bem sucedidas ao longo das diversas 

gerações, bem como a caracterização de pequenas e médias empresas em cada país, que tendo 

em grande parte origem em spin-offs de grandes consultoras, podem contribuir para a 

homogeneização das práticas de gestão (Kipping and Armbrüster, 1998a).  
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3.3 Definição do Papel do Consultor 

À semelhança do capítulo 3.1, onde os vários autores atribuíam diferentes definições ao sector de 

consultoria de gestão, também os papéis assumidos pelos consultores não são consensuais, 

sendo inclusive os próprios a reconhecê-lo (Kakabadse et al., 2006). Se há aqueles que defendem 

a presença dos consultores numa empresa considerando a sua prestação positiva, existem 

aqueles que criticam a sua profissão, fazendo-lhes corresponder conotações negativas. Assim, 

são vários os papéis e metáforas sugeridos para denominar os consultores, verificando-se 

recentemente um aumento das designações mais críticas recentemente. 

As conotações mais positivas relativamente aos consultores são designadas por Higdon (1969) 

que se refere a estes como “curadores de negócios” e por Kubr (2002), referindo-se a eles como 

“identificadores de problemas” e “médicos de empresas”, sendo geralmente contratados para 

resolver problemas já existentes e melhorando a situação das empresas. A analogia de Gilbert 

(1998) também é ligada à medicina, comparando-os com médicos e terapeutas, mas este sugere 

uma visão crítica, sugerindo que os consultores são chamados para elaborar um diagnóstico e 

prescrever um tratamento aos seus clientes que denomina como “doloroso”, para imediatamente 

depois se irem embora para passar ao tratamento de um novo cliente.  

Brown (1990) designa os consultores de mentores, onde a pessoa mais experiente vai ajudar a 

moldar ou guiar o iniciante. Neste tipo de relação o consultor vai partilhar o seu conhecimento, 

funcionando como um guia para o gestor. Por outro lado, Sadler (2001) atribui papéis ao consultor 

consoante a fase da prestação do serviço. Na primeira fase, a da identificação do problema, 

denomina-o de mentor, indo assim ao encontro da designação de Brown (1990); na segunda fase, 

quando é elaborada a recomendação da solução, assume-se como criador; e na terceira fase 

desempenha o papel de líder, apoiando o cliente na implementação das mudanças. 

Correia (Exame, Maio 1993, p.130), compara a actividade de um padre com o primeiro contacto do 

cliente com o consultor, onde este começa por “ouvir, à porta fechada, as confissões dos 

executivos do topo”. Esta visão evidencia a necessidade de primeiramente introduzir-se na 

empresa e aprender como esta funciona, para apenas depois poder delinear estratégias para 

atingir resultados. Similarmente, Kostera (1995) também utiliza uma metáfora religiosa para 

descrever o papel e atitude dos consultores de gestão, mas de uma forma crítica. De acordo com 

o seu ponto de vista, os consultores são comparados a missionários que apresentam as suas 

variadas técnicas e métodos, mas em vez de transferirem o seu conhecimento, convencem-nos de 

que têm as soluções para os todos os seus problemas. 

 

No seu estudo, Steele (1981) identificou diversos papéis do consultor, baseando-se em metáforas 

para descrever o tipo de trabalho que o próprio desempenhou enquanto prestava serviços. Estes 

papéis encontram-se definidos na tabela 5. 
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Tabela 5 - Papéis do Consultor segundo Steele (1981) 
Professor A principal função centra-se em ensinar teorias científicas de comportamento 

ou aplicações práticas aos seus clientes. 

Estudante Quando aprende com a prestação do próprio serviço de consultoria, sendo-lhe 
futuramente mais fácil encontrar soluções em casos semelhantes. 

Detective Procura evidências e interliga-as de modo a ajudar o cliente a percepcionar os 
seus problemas e oportunidades. 

Bárbaro Quando leva ao limite determinadas normas, questionando modos de 
pensamento globalmente aceites e conhecimento convencional para encontrar 
novas perspectivas. 

Relógio Quando reúne com o cliente regularmente em determinados dias, funcionando 
de certa forma como incentivo para que este tenha algo para mostrar quando 
se realizam novas reuniões.  

Monitor Observa o cliente na sua função e transmite-lhe um ponto de vista 
independente da forma como ele executa o seu trabalho. 

Talismã A sua simples presença tem efeitos positivos, transmitindo segurança e 
confiança ao cliente para que este experimente novos métodos.  

Advogado Defende valores e princípios das relações entre a empresa e os seus 
colaboradores, e como elemento externo, consegue adoptar uma 
interpretação neutra. 

Ritual Pig Quando é encarado como um elemento externo e lhe oferecem resistência ao 
seu trabalho. 

Fonte: Steele, 1981 (elaboração própria) 

 

Amorim (1999b) também atribui denominações ao papel do consultor consoante o tipo de papel 

desempenhado por ele. É catalisador enquanto se encontra a identificar a necessidade da 

empresa, analista quando faz o diagnóstico da situação inicial, arquitecto enquanto sugere as 

mudanças e planeia a implementação, médico no acompanhamento desta mesma implementação, 

e auditor quando presta assistência após a finalização do serviço prestado. 

Schuyt and Schuijt (1998) compara os consultores a mágicos, curandeiros e feiticeiros, no sentido 

em que ajudam os clientes a controlar as suas ansiedades e a lidar com a incerteza, guiando-os e 

estruturando processos através de rituais e símbolos. Através da metáfora, o autor identifica os 

consultores como tendo um papel central nas empresas, actuando como especialistas que através 

da utilização de vocabulário específico, elaboram estratégias para se certificar que são alcançados 

os objectivos. Este mesmo vocabulário simbolista é criticado por Bloch (1999: 116), referindo-se a 

este como “armas fascinantes no arsenal da consultoria” que servem para mistificar o seu trabalho 

e marcar a sua diferença face ao cliente, mesmo que os seus conselhos não sejam os mais 

adequados. Por outro lado, Soriano (2003) defende que o consultor não é um mágico no sentido 

de descobrir algo que o cliente não saiba, mas sim alguém que observa o problema de uma 

perspectiva diferente, aplicando os seus conhecimentos na identificação, organização e 

implementação de medidas que conduzam à sua resolução. 

A visão crítica de Abrahamson (1991) aos consultores sugere que estes são “estabelecedores de 

modas” encarregues de impor tendências e demonstrar a eficiência das suas mais recentes 
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ferramentas e técnicas aos gestores, que procuram incessantemente a “pólvora” que lhes 

permitirá ganhar vantagens competitivas sobre os seus concorrentes.  

Alfred Kieser (2002b) argumenta que a consultoria é viciante, apoiando-se na natureza dos 

serviços de consultoria, que se encontram em constante mudança, sendo guiados por modas. 

Kipping and Saint-Martin (2005, p. 449) advertem ainda para a facilidade dos gestores se viciarem 

no recurso aos consultores, por ser “fácil habituar a estas pessoas bem treinadas e muito 

trabalhadoras à tua volta”. 

Outras conotações críticas foram utilizadas como títulos de livros publicados na última década, e 

anteriormente referenciados no capítulo 3.1, que são The Witch Doctors (Micklethwait and 

Wooldridge, 1996), Dangerous Company (O’Shea and Madigan, 1997), Con Tricks (Ashford, 

1999), e Consulting Demons (Pinault, 2001). 

Na tabela seguinte encontram-se sintetizadas as diversas conotações. 

 
Tabela 6 – Conotações Associadas aos Consultores 

Positivas 
Higdon (1969) Curadores de Negócios 
Steele (1981) Professor, Estudante, Detective, Relógio, Monitor, Talismã, Advogado 
Brown (1990) Mentor 
Correia (1993) Padre 
Schuyt and Schuijt (1998) Mágicos, Curandeiros, Feiticeiros 
Amorim (1999b) Catalisador, Analista, Arquitecto, Médico, Auditor 
Sadler (2001) Mentor, Criador, Líder 
Kubr (2002) Identificadores de Problemas, Médicos de Empresas 
Soriano (2003) Mágico 

Negativas 
Steele (1981) Bárbaro, Ritual Pig 
Abrahamson (1991) Estabelecedores de Modas 
Kostera (1995) Missionários 
Micklethwait and Wooldridge (1996) The Witch Doctors 
O’Shea and Madigan (1997) Dangerous Company 
Gilbert (1998) Médicos, Terapeutas 
Ashford (1999) Con Tricks 
Pinault (2001) Consulting Demons 
Kieser (2002b) Viciantes 
Kipping and Saint-Martin (2005) Viciantes 
Fonte: Elaboração própria 
 
Como é possível verificar pela tabela 6, a generalidade das conotações negativas atribuídas aos 

consultores são na sua maioria mais recentes que as positivas. A diversidade de papéis atribuídos 

aos consultores espelha a controvérsia à volta dos seus serviços, chegando mesmo a serem 

utilizadas designações semelhantes com conotações opostas, como é o caso de médicos em que 

Gilbert (1998) utiliza para criticar a aplicação de técnicas que nem sempre são as melhores para 

rapidamente passar para um novo cliente, e os médicos de empresas identificado por Kubr (2002), 

onde os consultores ajudam na recuperação da situação da empresa.  
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3.4 Classificação dos Serviços de Consultoria 

A inexistência de fronteiras definidas para a consultoria de gestão leva a que não haja 

unanimidade no tipo de prestação de serviços que se podem incluir neste sector. Actualmente são 

várias as tentativas feitas no sentido de determinar os limites deste sector, quer através da 

identificação das empresas a prestar serviços de consultoria, como pela definição das áreas dos 

serviços oferecidos pelas consultoras de gestão, que cada vez mais assumem uma maior 

variedade (Fincham and Clark, 2002). Estas tentativas foram e continuam a ser feitas por diversas 

entidades, como académicos, profissionais, organizações com e sem fins lucrativos, media, 

instituições de estatística e associações de consultoras nacionais e europeias. 

 

Devido à existência de uma vasta diversidade de clientes e mercados alvo, serviços oferecidos e 

prestadores de serviços, o relatório elaborado pela United Nations (1993) sugere uma agregação 

das consultoras de gestão através de variáveis como o tamanho das consultoras, tipo de 

consultoria oferecida, áreas de especialização, grau de conhecimento ou especialização, nível de 

gestão ao qual o conselho é dado, os clientes servidos, mínimo de tamanho necessário para a 

equipa, habilidade para organizar equipas mundiais e habilidade para atingir serviços consistentes. 

Kubr (2002) sugere no seu trabalho uma agregação e classificação das empresas consultoras 

diferente. Em vez de apresentar critérios para a sua classificação, tipifica as consultoras através 

de determinadas características, sendo o próprio a sugerir os grupos de consultoras existentes, 

encontrando-se estas sumarizadas na tabela 7. 
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Tabela 7 – Classificação das Consultoras de Gestão 

Designação Descrição 

Grandes Empresas de 

Consultoria Multifuncionais 

Consultoras que dominam actualmente o mercado de consultoria, e que 

têm registado um elevado crescimento devido ao desenvolvimento 

empresarial activo por via do recrutamento e formação dos trabalhadores 

e das diversas fusões e aquisições. 

Consultoras de Estratégia e 

Gestão em Geral 

Consultoras que se dedicam exclusivamente a aconselhamento na área 

de gestão sobre questões de estratégia e desenvolvimento empresarial, 

e recentemente também adicionaram ao seu core business a estratégia 

e-business. 

Consultoras de Tecnologias 

de Informação e e-business 

Consultoras que tiveram uma grande expansão e recentemente 

passaram por reestruturações e transformações, correspondendo 

actualmente aos mesmos nomes das consultoras multifuncionais. 

Consultoras de Regalias dos 

trabalhadores 

Consistem em grandes empresas internacionais, sedeadas 

maioritariamente nos E.U.A. e Reino Unido, especializadas em serviços 

de regalias dos trabalhadores. 

Empresas Generalistas e 

Especialistas de Média 

Dimensão 

Incluem diversos tipos de organizações com uma variação de 50 a 100 

consultores, com serviços em gestão em geral, estratégia e 

desenvolvimento empresarial, áreas técnicas especializadas e 

especialização sectorial. 

Empresários individuais e 

pequenas parcerias 

Englobam aqueles que praticam consultoria sozinhos e as pequenas 

parcerias de 2 a 5 consultores, caracterizadas por serem generalistas e 

apoiarem-se na sua experiência, capacidade de resolução de problemas 

e serem especialistas em determinadas áreas. 

Professores de Consultoria São académicos que exercem também consultoria em part-time. 

Serviços de Consultoria de 

Escolas de Gestão e 

Centros de Produtividade 

Composto por escolas de gestão, institutos de gestão e centros de 

produtividade que promovem a ligação de especialistas e professores de 

gestão com a prática de consultoria de gestão. 

Fornecedores de Serviços 

de Consultoria Não-

Tradicionais 

Grupo heterogéneo de prestadores de serviços de consultoria, cuja 

característica em comum é o facto da sua actividade principal não ser a 

consultoria. 

Consulting networks 

Grupo de consultoras que se têm tornado muito importante na última 

década através da criação de networks que trazem muitas vantagens em 

termos de flexibilidade, adaptação e potencial aumento da capacidade de 

implementação de marketing entre pequenas empresas de prestação de 

serviços, bem como a oportunidade de partilha de conhecimentos e 

experiências entre elas. 

Fonte: Elaboração Própria, segundo Kubr (2002, p.45:50) 
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A indústria de consultoria de gestão é segmentada e dispersa dentro de si própria. A vasta 

variedade de empresas que oferecem serviços de consultoria de gestão reflecte a diversidade de 

clientes e mercados, para os quais cada consultora se tenta diferenciar ao máximo das suas 

concorrentes. Esta diversificação e distanciamento das demais funciona como meio de 

desenvolvimento dos seus próprios serviços e métodos com vista ao aumento da eficiência, 

avaliação de resultados e melhoria de processos de forma a conseguir aumentar as suas carteiras 

de clientes e fidelizar os clientes já existentes.  

Da análise do relatório da UNCTAD (1993) e de Kubr (2002), é possível observar a diversidade de 

características que podem ser atribuídas às consultoras e através das quais se consegue obter 

grupos de consultoras consideravelmente homogéneos. Enquanto o primeiro apresenta uma 

multiplicidade de variáveis através das quais se podem agregar as consultoras, sendo possível 

classificar a mesma empresa através de diferentes características e agrupa-la com consultoras 

distintas dependendo do critério utilizado; o segundo caracteriza o mercado denominando os 

grupos de consultoras que o autor considera serem os principais agentes do sector de consultoria 

na actualidade, classificando-as segundo a sua composição, características de serviços e 

consultores, bem como as abordagens seguidas.  

 

Relativamente aos diversos serviços oferecidos pelo sector de consultoria, são várias as 

sugestões de diferentes autores e organizações. Alguns agregam somente os serviços e fazem o 

tratamento de dados tendo em conta apenas os segmentos de serviços, enquanto outros são mais 

específicos, apresentando não só os segmentos de serviços que atribuem à consultoria de gestão, 

mas também os serviços que deles fazem parte. 

No seu estudo, McLarty e Robinson (1998, p.257) apresentam as categorias mencionadas pelo 

Institute of Mangement Consultants, que identificou onze principais áreas de actuação do sector 

de consultoria de gestão, sendo elas as Políticas e Desenvolvimento Empresariais, Gestão 

Financeira, Administração, Marketing e Vendas, Produção, Distribuição e transporte, Tecnologias 

de Informação, Planeamento Económico, Gestão de Recursos Humanos, Ciências de Gestão e 

Gestão de Tecnologias. 

Kubr (2002), mesmo com toda a sua experiência académica e profissional comprovada na área de 

consultoria de gestão, salienta que a constante evolução e diversificação dos serviços de 

consultoria de gestão ao longo do tempo torna difícil a sua descrição e classificação, e sublinha o 

facto de ainda não terem sido desenvolvidos conceitos e termos de fácil compreensão e 

largamente aceites. Na seguinte tabela é apresentada a classificação dos segmentos de 

consultoria e respectivos serviços identificados por Kubr (2002). 
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Tabela 8 – Serviços de Consultoria de gestão 

Funções, Processos e Sistemas de Gestão 

Processos e Funções de gestão: 

Gestão e organização da produção; Gestão de 

fábrica; Marketing e Vendas; Organização 

Administrativa; Gestão Financeira; Gestão e 

Organização em geral; Outros 

Tecnologias de informação: 

Implementação de sistemas de tecnologias de 

informação; Selecção, Desenvolvimento, Adaptação, 

Introdução e Aplicação de Sistemas; Formação de 

Pessoal; Melhoria de Procedimentos, Documentação 

e Métodos de Trabalho  

Problemas e Desafios específicos de Gestão 

Expansão de negócio para novos mercados; Transferência de tecnologia; Acordos de licenciamento; 

Projecto de Design; Estrutura e Gestão; Adaptação a nova legislação ambiental; Gestão multi-cultural; Início 

ou adição de uma dimensão e-business ao negócio; Exploração de oportunidades oferecidas pela 

desregulamentação e liberalização do mercado 

Consultoria à mudança organizacional e melhoria de performance 

Desenvolvimento organizacional; Aprendizagem; Construção de equipas; Diagnósticos de negócio; 

Metodologias de identificação e resolução de problemas; Técnicas de pensamento e inovação criativas; 

Benchamarking; Reengenharia de processos da empresa. 

Estratégia e transformação empresarial 

Estratégia empresarial; Planeamento estratégico e tomada de decisão; Alianças e parcerias empresariais; 

Reestruturação empresarial; Privatizações; Fusões e aquisições; Reorganizações totais; Estratégias e-

business; Desinvestimentos, entre outros. 

Serviços de Consultoria de Recursos Humanos 

Regalias dos trabalhadores; Serviços de recrutamento; Administração pessoal; Gestão e desenvolvimento 

de recursos e capital humanos, incluindo formação, estratégias e actividades. 

Serviços Específicos de Sectores 

Serviços sectoriais especializados em actividades bancárias, seguros, utilidades, telecomunicações, 

transportes, desenvolvimento de comunicação, administração central e governo local, educação, cuidados 

de saúde, associações voluntárias, lazer e entretenimento.  

Outsourcing e Outros Serviços Emergentes 

Outsourcing: 

Tecnologias de Informação; Serviço administrativo, 

comercial, financeiro e outras actividades para e em 

nome dos clientes. 

Outros Serviços: 

Formação Técnica e de Gestão; Produção e 

Distribuição de acções de formação; Recolha e 

distribuição de informação de negócios; Publicação 

de livros; Pesquisas de mercado para conhecimento 

de preferências dos consumidores; publicidade; 

estudos sectoriais económicos e de mercado; 

Gestão e supervisão de projectos de investimento; 

operações imobiliárias, entre outros. 

Fonte: Elaboração própria, segundo Kubr (2002, p.40:43) 
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No que respeita à definição dos serviços de consultoria de gestão elaborada por organizações 

profissionais, estas são organizações independentes com e sem fins lucrativos. 

A Alpha Publications (citado em Kiping and Armbrüster, 1998a p.7; Kiping and Armbrüster, 1998b 

p.29), uma organização independente e de índole comercial, utiliza critérios como o tamanho da 

empresa, tipo de serviço e sector industrial do cliente para a classificação dos serviços, 

apresentando seis áreas de serviços dominantes, sendo elas Estratégia, Tecnologias de 

Informação, Operações, Finanças e Administração, Recursos Humanos, e Marketing e Vendas. 

A United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), uma organização sem fins 

lucrativos, apresentou no seu estudo de 2002, quatro categorias principais da indústria da 

consultoria, sendo eles os contabilistas e auditores credenciados, consultores de gestão, 

consultores de engenharia e consultores jurídicos. Dentro da consultoria de gestão, que é a mais 

extensa de entre as categorias apresentadas, são identificados diversos grupos de produtos e 

respectivos serviços que se encontram explicados na tabela seguinte. 
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Tabela 9 – Principais Segmentos de Consultoria de Gestão e respectivos Serviços 
 Serviços Específicos 

G
es

tã
o 

em
 G

er
al

 

Diagnóstico de Análise: análise da empresa em termos de pontos fortes e fracos bem como perspectivas 
de desenvolvimento que poderá vir a servir de base para outros serviços de gestão; 
Estratégia Empresarial: elaboração de estratégia baseada em vantagens competitivas e tecnologias 
existentes e possíveis de executar; 
Estruturas e Sistemas: avaliação e redefinição dos sistemas de estrutura organizacional, de informação e 
tomada de decisão; 
Cultura Empresarial e Estilo de Gestão: avaliação e melhoria da cultura empresarial e estilo de gestão, no 
sentido de identificar as dificuldades e oportunidades para melhorar o desempenho; 
Inovação e Empreendedorismo: identificação e implementação de mudanças organizacionais que podem 
melhorar a inovação do cliente. 

Si
st

em
as

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

os
 e

 
Fi

na
nc

ei
ro

s 

Avaliação Financeira: análise económica (por exemplo feita através de rácios) das informações obtidas 
através de demonstrações e contas financeiras; 
Working Capital e Gestão da Liquidez: aconselhamento da gestão de liquidez do cliente; 
Estrutura de Capital e Mercados financeiros: determinação da estrutura de capital mais eficiente para o 
cliente; 
Fusões e Aquisições: identificação de oportunidades nesta área, facilitando os planos de fusões e suas 
negociações, a elaboração de projecções financeiras e valorização dos parceiros envolvidos; 
Análise de Capital de Investimento: aconselhamento sobre decisões de investimento; 
Sistemas de Contabilidade e Controlo Orçamental: elaboração de registos contabilísticos principalmente 
direccionados para o controlo orçamental. 

C
on

su
lto

ri
a 

M
ar

ke
tin

g Estratégia de Marketing: avaliação da estratégia de marketing seguida pelo cliente, incluindo a linha de 
produtos, política de preços e carteira de clientes; 
Implementação de actividades de Marketing: análise e aconselhamento na implementação de 
desenvolvimentos de novos produtos, publicidades, embalagens, vendas e distribuição; 
Pesquisa de Mercado: análise e pesquisa de mercados existentes e potenciais. 

G
es

tã
o 

de
 

Pr
od

uç
ão

 e
 

Se
rv

iç
os

 

Design do Produto: aconselhamento sobre design do produto, utilização de materiais, controle de 
qualidade e de inventários; 
Produção e Organização: aconselhamento sobre a forma de lidar com materiais, planeamento dos 
empregos na produção e métodos de trabalho, estabelecimento de padrões de desempenho e operações 
de manutenção; 
Controlo de Qualidade: aconselhamento e implementação de sistemas de controlo de qualidade e outras 
acções de melhoria da qualidade. 

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 

Planeamento de Recursos Humanos: identificação das necessidades e preparação das descrições dos 
empregos, definição das políticas gerais de recrutamento, formação e promoção; 
Recrutamento e Selecção: aconselhamento sobre procedimentos e critérios aplicados no recrutamento e 
selecção; 
Desenvolvimento de Recursos Humanos: aconselhamento sobre formação e desenvolvimento do pessoal, 
desenvolvimento de carreiras, criação de sistemas de avaliação de desempenho e propostas de mudanças 
organizacionais com vista à melhoria do desenvolvimento dos recursos humanos. 

Si
st

em
as

 e
 

Te
cn

ol
og

ia
s 

de
 

In
fo

rm
aç

ão
 Aconselhamento na compra de Software e Hardware: selecção de soluções para hardware e software 

standard 
Adaptação de Produtos de Software: adaptação do software standard às necessidades dos clientes e 
integração do software existente; 
Desenvolvimento de novo Software: desenvolvimento de software para tarefas específicas, quer seja de 
raiz, quer seja baseado em software que já seja propriedade da empresa; 
Outsourcing: implementação de diversas tarefas informáticas. 

Se
rv

iç
os

 
re

la
ci

on
ad

os
 

co
m

 E
co

lo
gi

a 
e 

A
m

bi
en

te
 Gestão de desperdícios e poluição: aconselhamento sobre tecnologias de produção menos poluentes e 

tratamento de resíduos; 
Questões de regulamentação: aconselhamento sobre normas e regulamentos ambientais; 
Segurança e Ambiente no Trabalho: aconselhamento sobre melhorias da segurança no trabalho bem como 
propostas de medidas para aumentar a satisfação profissional 

Estudos Económicos: estudos diversificados das condições que afectam os mercados e ambientes económico-
sociais dos clientes. 

Gestão de projectos: gestão e supervisão de projectos específicos. 

Fonte: UNCTAD 2002 (adaptado) 
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Os Institutos de Estatística, através da classificação de actividades económicas, também analisam 

o mercado de consultoria de gestão através dos seus diversos serviços. Deste grupo de institutos, 

fazem parte institutos nacionais, como é o caso do Instituto Nacional de Estatística (INE), e o 

Eurostat, que agrega informação estatística ao nível europeu. Enquanto o primeiro utiliza como 

base a Classificação Portuguesa de Actividades Económicas (CAE), o segundo utiliza a 

Classificação de Actividades Económicas na União Europeia (NACE), cujo código correspondente 

à actividade das consultoras de gestão é o mesmo, 7414, actividades de consultoria para os 

negócios e a gestão (CAE Rev. 2.1 e NACE Rev. 1.1, respectivamente). Assim, o sector de 

consultoria de gestão segundo o INE (INE, 2006, p.35) e Eurostat (Eurostat, 2007, p.383) têm 

como áreas de serviços a Gestão em Geral, Estratégia, Gestão Financeira, Recursos Humanos, 

Marketing, Gestão da Produção, Gestão de Projecto (excluindo para construção), Serviço de 

Relações Públicas e Outros Serviços de Consultoria de Negócios e de Gestão. 

A revista The Economist (1997) apresenta um estudo extensivo sobre o sector de consultoria de 

gestão, utilizando para a sua análise a segmentação de serviços destas empresas apresentado no 

Consultant News (The Economist, 1997 p.5), que divide os serviços de consultoria de gestão nas 

áreas de Processos/Operações, Estratégia, Tecnologias de Informação, Recursos Humanos, 

Organização, Finanças, e Marketing e Vendas. 

As associações da indústria de consultoria de gestão fornecem uma abordagem mais extensiva, 

pois têm por base dos seus estudos e publicações, as informações de cada mercado nacional e 

europeu. As associações nacionais de consultores de gestão existem em todos os países 

europeus, inclusive em grandes mercados existe mais que uma associação (Kipping and 

Armbrüster, 1998b). 

Entre as maiores associações nacionais de países europeus encontram-se a Management 

Consultancies Association (MCA) e o Bundesverband Deutscher Unternehmensberater e.V. 

(BDU), do Reino Unido e Alemanha, respectivamente.  

Ao longo das suas análises ao sector de consultoria, a MCA tem vindo a acompanhar a evolução 

do sector, nomeadamente dos seus serviços. Enquanto em relatórios anteriores eram analisados 

dez segmentos do mercado de consultoria, no relatório de 2005 são definidas três linhas de 

serviços distintas, e são analisados os respectivos serviços prestados em cada um deles.  

Na tabela 10 são sintetizadas as diferentes metodologias utilizadas por esta associação. 
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Tabela 10 – Contraposição dos Serviços analisados pela MCA em 2001 e 2005 

Linhas de Serviço Analisados pela MCA 

2005 (p.5) 
2001 (p.9) 

Serviços Áreas 

Estratégia 

Recursos Humanos 

Económica/Ambiental 

Sistemas Financeiros 

Marketing  

Gestão de Projectos 

Gestão da Produção 

Estratégia 

Recursos Humanos 

Económica/Ambiental 

Finanças 

Marketing & Comunicações Empresariais 

Gestão de Programas/Projectos  

Operações 

Reengenharia de processos Empresariais 

Gestão de Processos de Transição 

Serviços de 
Consultoria de 

Gestão 

Consultoria de Tecnologias de 
Informação 

Desenvolvimento de Sistemas 
de Tecnologias de Informação 

Consultoria de Tecnologias de 
Informação 

Desenvolvimento de Sistemas de 
Tecnologias de Informação 

Consultoria 
relacionada com 
Tecnologias de 

informação 

Outsourcing 

Consultoria, contratos e aconselhamento  

Gestão de Processos de Transição/ 
Reengenharia 

Serviços de Gestão 

Outsourcing 

Fonte: elaboração própria (com base nos relatórios de 2001 e 2005 da MCA) 

 

A forma como a tabela anterior se encontra disposta espelha de uma forma simples as alterações 

da metodologia entre 2001 e 2005, que se prendem essencialmente com a agregação dos 

diversos serviços de consultoria em diferentes áreas. Enquanto inicialmente as linhas de serviços 

eram apresentadas sem nenhuma organização específica, em 2005 estas passaram a ser parte 

integrante das três áreas de consultoria admitidas pela MCA, sendo elas os Serviços de 

Consultoria de Gestão, Consultoria relacionada com Tecnologias de Informação e Outsourcing. A 

linha de serviço que anteriormente apenas era definida como “Outsourcing”, em 2005 passa a ser 

uma área de serviços de consultoria, composta por três serviços, sendo eles o de Consultoria, 

Contratos e Aconselhamento, o de Gestão de Processos de Transição/ Reengenharia e o dos 

Serviços de Gestão. Relativamente à área de Consultoria relacionada com Tecnologias de 

Informação, apenas foram agrupados os dois serviços já existentes anteriormente, não tendo 

havido alterações significativas neste âmbito. A área de Serviços de Consultoria de Gestão agrega 

a maioria das restantes linhas existentes em 2001, mantendo inalterada a Estratégia, Recursos 

Humanos, Económica/Ambiental e Finanças, alargando as linhas já existentes, como é o caso do 

Marketing & Comunicações Empresariais e da Gestão de Programas/Projectos. A estas são 
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adicionados novos serviços, a Reengenharia de Processos Empresarias e Gestão de Processos 

de Transição, que já haviam constado em relatórios anteriores mas não ainda sob esta estrutura. 

A BDU (BDU, 2007 p.9) apresenta uma segmentação dos serviços de consultoria em quatro 

campos distintos, sendo eles os Recursos Humanos, as Tecnologias de Informação, a Consultoria 

Organizacional e de Processo e a Consultoria em Estratégia, sendo que estes dois últimos 

campos são ainda desagregados em diversos serviços. O primeiro inclui a Reengenharia de 

Processos Empresariais, Gestão de Projectos, Gestão de Processos de Transição e Outros 

serviços Organizacionais e de Processo; e a Consultoria em Estratégia abrange serviços como 

Estratégia, Planeamento Estratégico, Controlo/Finanças/Contabilidade, Consultoria em Marketing 

e Outros serviços de consultoria em estratégia. 

A maior associação de consultoras de gestão ao nível europeu é a Fédération Européenne des 

Associations de Conseils en Organisation (FEACO) cujos membros são as consultoras nacionais 

de 23 países europeus. O mercado representado por esta associação é cerca de um terço do total 

de volume de negócios de consultoria de gestão europeia, uma percentagem que não é superior 

devido ao facto de grandes empresas e pequenos consultores individuais normalmente não se 

tornarem membros das associações nacionais (Kipping and Armbrüster, 1998b). Em 2002 a 

FEACO apresentava uma divisão em cinco áreas principais de serviço e respectivos serviços. 

Mais tarde, a partir da análise do mercado em 2005/2006, alterou a metodologia utilizada em 

consequência da evolução do mercado da consultoria de gestão nos últimos anos. Nas tabelas 11 

e 12 são apresentadas as diferentes metodologias. 
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Tabela 11 – Serviços de Consultoria de gestão, segundo FEACO (2002) 

Segmentos de Consultoria  Serviços de Consultoria 

Estratégia Empresarial 

 

Planeamento Estratégico 
Desenvolvimento Organizacional 
Fusões e Aquisições 
Mercado e Competitive Intelligence 
Comunicação Empresarial/Vendas/Marketing 
Aconselhamento Financeiro 
Outros 

Gestão de Operações 

Reengenharia de Processos Empresariais 
Gestão de Processos de Transição 
Gestão de Reclamações de clientes/fornecedores  
Gestão de Projectos 
Redução de Custos 
Gestão de Compras e Fornecimentos 
Outros 

Consultoria de Recursos Humanos 

Estratégia e Marketing de Recursos Humanos 
Formação de Executivos 
Recrutamento e Selecção de Pessoal 
Regalias, Compensações e Reforma 
Gestão e Monitorização de Desempenho 
Formação e Desenvolvimento 
Gestão de Talentos 
Outros 

Consultoria em Tecnologias de Informação 

Consultoria em Tecnologias de Informação  
Sistemas de Desenvolvimento e Integração de 
Tecnologias de Informação 
Outros 

Serviços de Outsourcing 

Fonte: elaboração própria, segundo FEACO (2002, p.9) 
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Tabela 12 – Serviços de Consultoria de gestão, segundo FEACO (2005/2006) 

Segmentos de 
Serviços 

Serviços 

Consultoria Estratégica: 
- Planeamento estratégico 
- Fusões e Aquisições 
- Comunicação Empresarial/Vendas/Marketing 
- Aconselhamento Financeiro 
- Outros 
Gestão de Organizações/Operações: 
- Reengenharia de Processos Empresariais 
- Gestão de Reclamações de clientes/fornecedores  
- Redução de Custos 
- Gestão de Compras e Fornecimentos 
- Outros  
Consultoria de recursos Humanos:  
- Gestão e Monitorização de Desempenho 
- Reorganização de regalias, compensações e reformas 
- Estratégia e Marketing de Recursos Humanos 
- Gestão de Talentos 
- Formação de Executivos 

Gestão de Processos de Transição  

Consultoria de 

Negócios 

Gestão de Projectos 

Consultoria 

Consultoria de 

Tecnologias de 

Informação 

Avaliação das estratégias de tecnologias de informação 

adoptadas com vista à adequação destas aos processos de 

negócio. 

Desenvolvimento 
e Integração 

Desenvolvimento, implementação e integração de processos internos e 

externos nas organizações  

Outsourcing 

Serviços de Gestão de TI (serviços operacionais para infra-estruturas, 
programas de gestão e gestão de help desk) 

Serviços de Gestão Aplicada (outsourcing de desenvolvimento e 
implementação de serviços de suporte ao hardware, aplicações e infra-
estruturas) 

Outsourcing de Processos de Negócio (externalização de processo de 
negócio completo) 

Outros Serviços Serviços complementares aos segmentos anteriores 

Fonte: Elaboração própria, segundo FEACO (2005-2006, p.11) 

 

As principais mudanças na metodologia utilizada pela FEACO prendem-se com a evolução do 

próprio sector de consultoria, que cada vez é mais abrangente e engloba mais e diferenciados 

serviços.  
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Enquanto que em 2002 a FEACO se referia a cinco principais segmentos de mercado, Estratégia 

Empresarial, Gestão de Operações, Recursos Humanos, Tecnologias de Informação e 

Outsourcing, a partir de 2005/2006 é feita uma segmentação diferente e incluídos novos serviços, 

onde apenas o segmento de Outsourcing se mantém da metodologia anterior. Relativamente aos 

restantes segmentos considerados em 2002, estes passaram a ser parte integrante de um novo 

segmento geral, a Consultoria, que é subdividida em Consultoria de Tecnologias de Informação, e 

uma nova subdivisão, Consultoria de Negócios, que agrega os restantes segmentos da 

metodologia anterior (Estratégia, Operações/Organização e Recursos Humanos). 

As alterações inovadoras face a relatórios anteriores foram ao nível de dois novos segmentos e 

dois novos tipos de serviços. Relativamente aos novos serviços, estes foram inseridos na 

subdivisão Consultoria de Negócios. A Gestão de Projectos diz respeito à gestão e 

acompanhamento de projectos específicos e a Gestão de Processos de Transição consiste na 

elaboração de uma abordagem estruturada para a implementação de mudanças nas organizações 

através da preparação ao nível do elemento humano, garantindo que as pessoas envolvidas estão 

familiarizadas e preparadas para a mudança no seu ambiente de trabalho. Estes dois serviços já 

existiam na metodologia anterior, mas como parte integrante do segmento de Gestão de 

Operações. Quanto aos dois novos segmentos acrescidos no mercado da Consultoria de Gestão, 

o Desenvolvimento e Integração diz respeito a serviços de desenvolvimento, implementação e 

integração de novas aplicações internas ou externas ao nível de tecnologias de informação e infra-

estruturas com vista à obtenção de novas funcionalidades e processos; enquanto que os Outros 

Serviços correspondem a serviços complementares aos segmentos anteriores. 
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Tabela 13 – Resumo das Áreas de Consultoria Segundo Diversos Autores 

  Economist 
(1997) 

Alpha Publications 
(1998) 

McLarty & 
Robinson 

(1998) 

Kubr 
(2002) 

UNCTAD 
(2002) 

MCA 
(2005) 

FEACO 
(2005/2006) 

INE (2005) e 
Eurostat (2007) 

BDU 
(2006/2007) 

Gestão geral   x x x   x  
Estratégia x x  x  x x x x 
Administração  x x x x     
Contabilidade e Controlo         x 
Recursos Humanos x x x x x x x x x 
Marketing x x x x x x x x x 
Vendas x x x x      
Gestão Financeira x x x x x x x x x 
Gestão de Operações x x    x x   
Gestão de Organizações x   x   x   
Gestão de Processos  x         
Gestão de Processos de Transição     x  x x  x 
Gestão de Produção   x x x   x  
Gestão de Projectos      x x x x x 
Gestão de Serviços     x     
Serviço de Relações Públicas        x  
Outsourcing    x  x x   
Tecnologias de Informação x x x x x x x  x 
Estudos/Planeamento Económico   x  x     
Serviços relacionados com Ecologia e Ambiente     x x    
Desenvolvimento e Integração        x   
Reengenharia de Processos Empresariais      x   x 
Desafios Específicos de gestão    x      
Distribuição e transporte   x       
Especialização em Sectores Específicos   x x      
Outros serviços de Consultoria de Gestão    x   x x x 

Fonte: Elaboração Própria 
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Ao contrário de outras profissões, tais como advogados, médicos, contabilistas e arquitectos, os 

consultores de gestão não necessitam de estar licenciados ou acreditados para exercerem a 

profissão (Kipping et al., 2006; Kipping and Armbrüster, 1998b). Este facto dota a consultoria de 

uma elevada flexibilidade em termos de áreas de onde provêm os consultores e onde estes 

poderão intervir numa empresa. 

Após a compilação de diferentes classificações dos serviços de consultoria de gestão na tabela 

anterior, é possível identificar algumas evidências e/ou lacunas. A diferenciação de serviços 

incluídos na consultoria de gestão pelos vários autores e entidades prende-se não só com a 

evolução natural do mercado, mas também com a necessidade expressa que as consultoras 

sentem em diferenciar-se umas das outras e abrangerem um maior mercado, quer através da 

especialização numa determinada área, quer pela diversificação de áreas cobertas por cada uma 

delas. É uma lacuna latente da literatura a falta de entendimento no que respeita às áreas 

pertencentes à consultoria de gestão propriamente dita, bem como a ausência de conceitos 

acessíveis e que possibilitem a mesma denominação quando diferentes autores se referem a 

serviços semelhantes. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            CAPÍTULO 4 
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4  EVOLUÇÃO DO SECTOR DA CONSULTORIA E CASO DE ESTUDO 

4.1 Evolução do Mercado na Europa  

Como foi referenciado anteriormente, a FEACO é a maior associação no sector da consultoria, 

representando um terço do total do volume de negócios na Europa, pelo que se apresenta como 

sendo a base de dados existente mais completa para a análise da consultoria de gestão. Como 

tal, a análise do mercado europeu é feita com base nos valores por si apresentados, encarando os 

seus valores como representativos da totalidade do mercado europeu. 

 

4.1.1 Caracterização da Oferta do Mercado Europeu 

O mercado da consultoria na Europa tem vindo a crescer de forma acentuada, de tal forma que a 

sua média anual de crescimento se tem situado nos 17,5%. Embora tenha havido um período no 

qual o crescimento abrandou, chegando mesmo a ser negativo em 2002, a verdade é que a regra 

tem sido de um crescimento contínuo. Assim, a evolução do mercado foi “explosiva”, de tal forma 

que o mercado desde 1994 até 2007 verificou um crescimento total de 653,64%, tal como é 

possível verificar na tabela abaixo. 

Tabela 14 – Evolução do Volume de Negócios de Consultoria de gestão no Mercado Europeu 
Ano Biliões de Euros Taxa de Crescimento 
1994 11  
1995 13,7 24,55% 
1996 16,6 21,17% 
1997 19 14,46% 
1998 24,7 30,00% 
1999 36 45,75% 
2000 42,5 18,06% 
2001 47,5 11,76% 
2002 46,5 -2,11% 
2003 47,5 2,15% 
2004 48,5 2,11% 
2005 64,5 32,99% 
2006 74 14,73% 
2007 82,9 12,03% 

 Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

Este aumento do mercado veio provocar o destronar do domínio que estava patente na Europa em 

alguns países. Embora o volume de negócios esteja ainda concentrado em apenas alguns países, 

essa predominância já não é tão acentuada hoje, como era no início do período em análise. Tal 

verifica-se com o exemplo do caso alemão, que se em 1998 era responsável por 38,6% do volume 

de negócios gerado em toda a Europa, em 2006 essa representatividade era de quase menos 

10%, com apenas 29,3%. 
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Tabela 15– Representatividade do Volume de Negócios por Mercado Europeu 
 

Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

* Taxas de Crescimento 
 

 1998 1999 98/99* 2000 99/00* 2001 00/01* 2002 01/02* 2003 02/03* 2004 03/04* 2005 04/05* 2006 05/06* 

Alemanha 38,6% 32,0% -17,10% 28,6% -10,63% 27,2% -4,90% 28,0% 2,94% 27,6% -1,43% 27,3% -1,09% 38,3% 40,29% 29,3% -23,50% 

Reino Unido 23,5% 27,2% 15,74% 25,8% -5,15% 27,2% 5,43% 29,2% 7,35% 31,2% 6,85% 29,3% -6,09% 27,3% -6,83% 27,6% 1,10% 

Espanha 3,7% 4,0% 8,11% 4,9% 22,50% 5,0% 2,04% 5,3% 6,00% 5,5% 3,77% 5,8% 5,45% 4,7% -18,97% 10,2% 117,02% 

França 7,1% 8,9% 25,35% 17,1% 92,13% 16,4% -4,09% 13,4% -18,29% 11,8% -11,94% 12,2% 3,39% 9,6% -21,31% 8,9% -7,29% 

Países Nórdicos  8,0%  7,5% -6,25% 5,8% -22,67% 5,3% -8,62% 4,8% -9,43% 4,9% 2,08% 3,9% -20,41% 5,9% 51,28% 

Holanda 2,9% 3,6% 24,14% 3,5% -2,78% 5,1% 45,71% 4,4% -13,73% 4,1% -6,82% 4,1% 0,00% 3,5% -14,63% 3,6% 2,86% 

Áustria 1,7% 1,4% -17,65% 1,1% -21,43% 1,2% 9,09% 1,2% 0,00% 1,3% 8,33%  -100,00% 2,4%  3,5% 45,83% 

Itália 9,1% 4,9% -46,15% 4,6% -6,12% 4,5% -2,17% 4,6% 2,22% 4,2% -8,70% 4,0% -4,76% 3,7% -7,50% 3,4% -8,11% 

Europa de Leste  2,1%  2,1% 0,00% 2,6% 23,81% 3,0% 15,38% 3,1% 3,33% 4,1% 32,26% 2,6% -36,59% 1,4% -46,15% 

Bélgica 1,8% 1,6% -11,11% 1,4% -12,50% 1,7% 21,43% 1,4% -17,65% 1,3% -7,14%  -100,00% 1,6%  1,4% -12,50% 

Portugal 1,6% 1,4% -12,50% 0,8% -42,86% 0,8% 0,00% 0,8% 0,00% 0,8% 0,00% 2,1% 162,50% 1,2% -42,86% 1,4% 16,67% 

Suíça 2,1% 1,6% -23,81% 1,4% -12,50% 1,7% 21,43% 1,5% -11,76% 2,5% 66,67% 2,3% -8,00% 0,6% -73,91% 1,0% 66,67% 

Grécia 0,4% 0,3% -25,00% 0,3% 0,00% 0,3% 0,00% 0,4% 33,33% 0,4% 0,00%  -100,00% 0,4%  0,3% -25,00% 

Outros países 7,5% 3,0% -60,00% 0,9% -70,00% 0,5% -44,44% 1,5% 200,00% 1,4% -6,67% 3,9% 178,57% 0,2% -94,87% 2,1% 950,00% 
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Através da análise da tabela acima é possível verificar que desde o início do período em análise, a 

Alemanha tem sido o país que mais se tem destacado no domínio do mercado europeu, embora 

esse domínio tenha vindo a perder predominância. Essa perda de domínio é possível verificar 

através das constantes taxas de crescimento negativas, onde a única excepção se verifica na 

passagem de 2004 para 2005 em parte devido à mudança de metodologia no que ao apuramento 

do volume de negócios diz respeito. 

 

Contudo, o mercado da consultoria na Europa está ainda muito concentrado em apenas alguns 

países. De tal forma que entre 2001 e 2006, cerca de 80% do mercado estava concentrado em 

apenas 5 países, tal como é possível verificar com o ranking abaixo. A estrutura do mercado 

mantém-se constante ao longo do período em análise, sem terem havido alterações significativas 

em consequência da mudança de metodologia em 2005. 

 

Tabela 16 – Top Five do Mercado das Consultoras de Gestão (VN em biliões de euros) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

RU: 12,9 RU: 13,6 RU: 14,8 RU: 14,2 Alemanha: 19,7 Alemanha: 21,7 
Alemanha: 12,9 Alemanha: 13,0 Alemanha: 13,1 Alemanha: 13,3 RU: 18 RU: 20,4 
França: 6,3 França: 6,2 França: 5,6 França: 5,9 França: 5,9 Espanha: 7,6 
Holanda: 2,4 Espanha: 2,4 Espanha: 2,6 Espanha: 2,8 Espanha: 6,9 França: 6,6 
Espanha: 2,4 Itália: 2,2 Itália: 2,0 Holanda: 2,0 Itália: 2,0 Áustria: 2,6 

Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2001:2006 
 

Se classificarmos todos os países europeus através da elaboração de um ranking de volume de 

negócios registado em cada ano de 2001 a 2006, podemos verificar que os países que se 

classificam nos cinco primeiros lugares são essencialmente os mesmos. De 2001 a 2004, o Reino 

Unido é o país que se posiciona sempre no primeiro lugar, acabando por descer para a segunda 

nos dois últimos anos em análise, em muito devido à mudança na forma de apuramento do 

volume de negócios. O conjunto de países que constituem o top 5 de 2001 a 2006 é formado 

sempre pelos mesmos, sendo eles o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Holanda, Itália e a 

Áustria. Sendo que os primeiros quatro aparecem de forma constante neste ranking e os outros 

três países referenciados partilham a posição restante. É de destacar que embora tenha existido 

uma mudança de metodologia para o apuramento do volume de negócios efectuada em 2005, o 

conjunto de países que formam o ranking mantém-se. Tal facto deve-se a esta mudança de 

metodologia ter consistido no aumento do tipo de serviços prestados pelas empresas de 

consultoria e uma vez que não existia nenhum país que fosse já especialista nesse serviço, a sua 

quota de representatividade de volume de negócios gerado não sofreu grandes desvios. 
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Tabela 17 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão na Europa 

Ano Nº de Empresas Taxa de Crescimento 
2001 60.000  
2002 57.000 -5,00% 
2003 58.000 1,75% 
2004 60.000 3,45% 
2005 73.000 21,67% 
2006 85.000 16,44% 

Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2001:2006 

A par do aumento do volume de negócios, também o número de empresas consultoras tem vindo 

a aumentar nos últimos anos na Europa, tal como se pode ver na tabela acima. No período em 

análise verifica-se que o número deste tipo de consultoras aumentou em mais de 40% num 

espaço de cinco anos. No entanto, se omitirmos o primeiro ano do período em análise, então o 

crescimento sobe para os 50%. 

O crescimento do mercado também varia consoante o tamanho das consultoras, que apresentam 

diferentes taxas de crescimento. 

 
Gráfico 1 – Evolução das Taxas Médias de Crescimento por Tamanho de Consultora 
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  Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 

 

Analisando em detalhe a evolução por tamanho de consultora, é possível verificar que as 20 

maiores consultoras apresentaram ao longo do período as maiores taxas de crescimento, com 

uma média de cerca de 10%, enquanto as pequenas registaram os menores crescimentos, com 

uma média de 4,3% no período em análise.  

No geral, as taxas de crescimento por tamanho de consultora diminuíram significativamente até 

2002, tendência que se inverteu no restante período, com taxas crescentemente positivas.  
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O ano de 2006 foi o único onde a tendência de crescimento das diferentes consultoras foi 

significativamente divergente, com as consultoras médias a crescerem expressivamente, cerca de 

15%, enquanto as restantes diminuíram o seu nível de crescimento face ao nível registado no ano 

transacto. Este comportamento divergente da evolução das consultoras deve-se em parte ao facto 

de neste ano apenas serem considerados sete países (República Checa, França, Alemanha, 

Grécia, Roménia, Suíça e Reino Unido), não sendo por isso representativos da totalidade do 

mercado europeu. 

Na sequência de aumento do número de empresas de consultoria, o número de consultores 

também sofreu um aumento, tal como se pode ver na tabela seguinte. 

 

Tabela 18 – Evolução do Número Total de Consultores de Gestão 

Ano Nº Consultores Taxa de Crescimento Rácio de Produtividade 
(VN por Consultor) 

1994 95.000   115.789 
1995 115.000 21,05% 119.130 
1996 137.000 19,13% 121.167 
1997 160.000 16,79% 118.750 
1998 200.000 25,00% 123.500 
1999 260.000 30,00% 138.461 
2000 280.000 7,69% 151.785 
2001       
2002 300.000   155.000 
2003 310.000 3,33% 153.225 
2004 315.000 1,61% 153.968 
2005 565.000 79,37% 114.159 

Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2005 

 

Com o crescimento do mercado da consultoria de gestão na Europa, cresceu também o número 

de consultores. No entanto, em termos de produtividade o nível de riqueza gerada em 2005 foi 

sensivelmente o mesmo de 1994. Contudo, embora o valor apresentado seja semelhante, quando 

analisamos a taxa de crescimento deste mesmo rácio de produtividade e a comparamos com as 

taxas de crescimento tanto do número de consultores existentes no mercado, como do próprio 

volume de negócios gerado, verifica-se que os ciclos são precisamente os mesmos, tal como se 

pode verificar no gráfico abaixo. Ou seja, as taxas de crescimento dos três indicadores sofrem 

alterações paralelas, excepção feita à transição do ano 2004 para 2005, em muito devido à 

mudança de metodologia usada para o apuramento do volume de negócios no ano de 2005. 
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Gráfico 2 – Evolução das Taxas de Crescimento de Consultores, VN e Produtividade 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2005 (cálculos próprios) 
 

O mercado da consultoria tem um impacto muito pouco significativo na riqueza total gerada na 

Europa, nunca chegando a atingir 1% do PIB total. Contudo verifica-se um constante aumento, 

pois se em 1994 o mercado da consultoria de gestão apenas representava 0,12% do PIB europeu, 

até 2007, esta representatividade cresceu 450%, passando a representar 0,66% do PIB europeu.  

 

Tabela 19 – Percentagem do mercado de Consultoria de Gestão no total do PIB 

Ano % PIB Taxa de Crescimento 
1994 0,12%   
1995 0,14% 16,67% 
1996 0,17% 21,43% 
1997 0,19% 11,76% 
1998 0,24% 26,32% 
1999 0,35% 45,83% 
2000 0,40% 14,29% 
2001 0,44% 10,00% 
2002 0,42% -4,55% 
2003 0,42% 0,00% 
2004 0,44% 4,76% 
2005 0,58% 31,82% 
2006 0,62% 6,90% 

2007 0,66% 6,45% 
Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

 

Este aumento acompanha exactamente os mesmos ciclos taxa de crescimento do impacto deste 

mercado no PIB europeu, tal como é possível verificar no gráfico abaixo.  
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Gráfico 3 – Evolução das Taxas de Crescimento da % do PIB e VN 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006  

 

Quando se analisa em detalhe a evolução do volume de negócios em percentagem do PIB de 

cada país individualmente (tabela 20), verifica-se que existe uma baixa variação deste indicador 

nos diferentes países até 2003, verificando-se um aumento a partir de 2004 no Reino Unido, 

Alemanha, Espanha, Dinamarca, Áustria e Portugal, onde os três primeiros se encontram sempre 

no ranking das Top Five.  

O Reino Unido apresenta-se como principal contribuidor para este indicador ao longo de todo o 

período em análise, apresentando valores próximos da unidade percentual, sendo estes 

significativamente superiores aos dos restantes países europeus.  

A Alemanha, apesar da sua posição como um dos principais mercados a contribuir para o sector 

de consultoria europeu, apresenta valores próximos da maioria dos restantes países no início do 

período. Esta situação apenas se altera a partir de 2004, onde inicialmente o aumento se deve à 

diminuição do PIB alemão, e a partir de 2005 se deve ao aumento do volume de negócios da 

consultoria de gestão, em parte motivado pela mudança de metodologia utilizada pela FEACO. 

Os mercados de consultoria da Espanha, Áustria e Dinamarca apenas aumentam a sua 

representatividade em relação ao seu PIB nacional a partir de 2005, que se deveu ao elevado 

aumento do seu volume de negócios que foi em parte motivado pela mudança de metodologia, 

mostrando desta forma a relativa especialização destes países nas mais recentes áreas 

integradas de consultoria. 

O mercado português apresentou um valor superior de volume de negócios em percentagem do 

PIB em 2004, com 0,76%, tendo decrescido em 2005 e recuperado em 2006, reflexo da sua 

evolução de volume de negócios. 
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Tabela 20 – Evolução do Volume de Negócios em Percentagem do PIB 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Reino Unido 0,78% 0,90% 0,88% 1,00% 0,96% 0,84% 1,02% 

Alemanha 0,43% 0,48% 0,43% 0,48% 0,44% 0,60% 0,88% 

Espanha 0,22% 0,31% 0,30% 0,33% 0,31% 0,35% 0,76% 

Dinamarca     0,24% 0,23%     0,74% 

Portugal 0,41% 0,29% 0,27% 0,27% 0,26% 0,76% 0,64% 

Holanda 0,28%   0,43%   0,35% 0,43% 0,45% 

Eslovénia 0,19% 0,25% 0,24% 0,31% 0,33% 0,37% 0,44% 

Republica Checa           0,47% 0,40% 

Áustria 0,19% 0,19% 0,19% 0,20% 0,20% 0,27% 0,39% 

França 0,19% 0,44% 0,40% 0,34% 0,28% 0,36% 0,34% 

Bélgica     0,23% 0,21% 0,18%   0,32% 

Hungria 0,41% 0,39% 0,35% 0,38% 0,38% 0,28% 0,29% 

Roménia   0,21% 0,18% 0,23% 0,23% 0,18% 0,25% 

Suíça 0,18% 0,19% 0,21% 0,20% 0,31% 0,39% 0,25% 

Noruega 0,46%   0,36% 0,30% 0,25% 0,26% 0,23% 

Itália 0,15% 0,17% 0,16% 0,18% 0,15% 0,15% 0,14% 

Polónia   0,16% 0,14% 0,14% 0,15%   0,14% 

 
Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006  

 

4.1.2 Caracterização da Tipologia dos Serviços Prestados 

A análise da evolução da oferta de serviços de Consultoria de Gestão na Europa carece de 

algumas precauções. Tal como foi anteriormente referenciado no capítulo (capítulo 3.3), de 2004 

para 2005 houve uma alteração de metodologia, o que modificou a estrutura de oferta de serviços, 

o que em parte influenciou a diminuição da contribuição de alguns serviços para o Volume de 

Negócios total. 
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Gráfico 4 – Evolução dos Serviços de Consultoria de Gestão na Europa 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 
Nota: Os valores da Gestão das Operações de 2000 a 2004 excluem os valores de Gestão de Projectos e Gestão de 
Processos de Transição para facilidade de análise face à metodologia utilizada a partir de 2005 

 

Através da análise do gráfico 4 é possível identificar que ao longo do período em análise 

houveram várias alterações na estrutura de serviços, de onde se salienta o domínio da 

contribuição de um serviço no início do período, com as Tecnologias de Informação a 

representarem quase metade do Volume de Negócios, e a uniformização das contribuições dos 

diversos serviços no fim, sem que nenhum serviço se destaque perante os restantes. 

Dos serviços em análise, apenas o Outsourcing apresenta uma contribuição crescente para o 

Volume de Negócios, enquanto os serviços como as Tecnologias de Informação e Estratégia 

apresentam evolução diferente, vindo a diminuir constantemente a sua contribuição. Os restantes 

serviços tiveram evoluções inconstantes ao longo do período em análise, com constantes 

aumentos e diminuições da sua representatividade para o total do volume de negócios gerado. 
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Gráfico 5 – Taxa de crescimento dos Serviços de Consultoria de Negócios 
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Fonte: baseado no FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 (cálculos próprios) 
 

Através da análise do gráfico 5 é possível verificar que as taxas de crescimento do volume de 

negócios de consultoria de negócios foram quase sempre positivas, à excepção do ano 2003, no 

qual houve uma redução de 5,3%, influenciada pela diminuição do volume de negócios da 

estratégia. No período em análise o volume de negócio deste segmento cresceu 33%, tendo 

registado o seu maior crescimento em 2001, com um aumento de 16%.  

Praticamente ao longo de todo o período se observaram taxas de crescimento em sentidos 

opostos e de diferentes intensidades nos diversos serviços, não sendo possível observar um 

padrão na sua evolução. Os anos de 2003 e 2004 foram aqueles cuja variação entre o 

crescimento dos diversos serviços foi menos díspar, onde todos os serviços tiveram um 

crescimento perto da nulidade.  

Em termos de variações do crescimento do volume de negócios por serviço, a Gestão de 

Processos de Transição foi aquele que registou maior variação do crescimento, onde entre 2005 e 

2006 passa de um crescimento positivo de cerca de 145% para um decréscimo próximo dos 60%. 

Por outro lado, o serviço de Estratégia foi aquele que teve uma evolução mais constante, com 

taxas de crescimento com baixas variações, onde a maior alteração foi entre 2001 e 2002, com 

uma variação negativa da taxa em 33,5%. 

No período em análise, a evolução do volume de negócios da Gestão de Operações, Recursos 

Humanos e Gestão de Processos de Transição registaram constantes aumentos seguidos de 

diminuições, mas em ciclos opostos. É de salientar ainda que todos os serviços apresentaram 

uma evolução inconstante, tendo apresentado pelo menos duas taxas de crescimento negativas 

ao longo do período. 
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No geral, é de salientar o aumento da importância do serviço de Outsourcing, que registou um 

aumento em termos de volume de negócios de 300% entre 2000 e 2006, revelando a sua 

crescente importância para o sector de Consultoria de Gestão. Relativamente às Tecnologias de 

Informação, houve uma diminuição quer em termos de volume de negócios como da sua 

contribuição para o total dos rendimentos da consultoria de gestão, mas permanece ainda como 

um dos principais serviços do sector, a par do Outsourcing e do mais recente segmento de 

Desenvolvimento e Integração, com uma contribuição para o volume de negócios total em 2006 de 

16,0%, 19,0% e 19,0%, respectivamente. 

 

4.1.3 Caracterização da Procura do Mercado Europeu 

A estrutura da procura dos serviços de consultoria de gestão tem variado ao longo do tempo, não 

só devido à evolução do mercado da consultoria, mas também devido às necessidades dos 

diversos tipos de clientes que cada vez são mais exigentes, procurando soluções mais inovadoras 

e eficientes. 

 
Gráfico 6 – Evolução do Volume de Negócios de Consultoria de Gestão por Tipo de Cliente 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 
Nota: Em 1998 o valor de transportes e viagens tem incluído o valor das comunicações. 
 
A partir da análise do gráfico é possível identificar a Indústria como o principal tipo de cliente de 

Consultoria de Gestão, seguido dos Serviços Financeiros, que incluem o sector bancário e de 

seguros, sendo que estes dois tipos de clientes representam praticamente ao longo de todo o 

período em análise cerca de 50% dos rendimentos totais da consultoria. 

A Administração Pública tem vindo a ganhar cada vez maior representatividade, registando nos 

últimos quatro anos um valor sempre acima dos 15%, enquanto os restantes tipos de cliente tem 

sofrido alterações constantes, mas sem se afastar do intervalo entre os 5% e 10%. 
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4.2  Evolução do Mercado de Consultoria em Portugal e Caso de Estudo 

 

4.2.1 Evolução Histórica do Sector de Consultoria em Portugal  

À semelhança do que se sucedeu na evolução do mercado de consultoria em geral, também em 

Portugal esta evolução se deu em diferentes gerações, mas em vez de estas serem definidas 

pelos shifts nos serviços2, o início e término dos ciclos no mercado português podem ser definidos 

pelos factos políticos que se deram no território nacional tendo repercussões na economia do país 

e consequentemente no sector de consultoria. Os factos que marcaram tais ciclos foram a 

Revolução de 25 de Abril de 1974, a partir da qual Portugal deixou de ter um regime ditatorial e 

passou a ser governado em democracia, e a adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 

1986 (actual União Europeia). 

Embora a origem do sector da consultoria de gestão em Portugal também tenha surgido com a 

gestão científica e a procura de melhoria de eficiência produtiva, o mercado de consultoria 

desenvolveu-se mais tardiamente quando comparado com os restantes países europeus (Amorim, 

1999a; 1999c; Amorim and Kipping, 1999). Esta evolução tardia deveu-se essencialmente às 

condições específicas do desenvolvimento económico, político e social do país, caracterizado por 

uma economia pouco desenvolvida. Este fosso entre o mercado de consultoria português face ao 

mercado europeu apenas começou a diminuir com a entrada de Portugal na Comunidade 

Europeia. No entanto, ainda permanece um mercado muito reduzido quando comparado com os 

restantes países da Europa Ocidental, nomeadamente Alemanha e Reino Unido3.  

 

1ª Geração – Desde a década de 40 até à Revolução de 25 de Abril de 1974 

Embora o sector da consultoria tenha surgido nos inícios do século XX (Kipping et al., 2006; 

Kipping, 2002; Canbäck, 1998), este apenas surgiu em Portugal na década de 40, nomeadamente 

na área de consultoria em engenharia. No que concerne à oferta de serviços de consultoria, esta 

provinha essencialmente de centros de consultoria fundados por professores universitários e de 

departamentos de consultoria de grandes grupos económicos. Relativamente à procura, esta era 

requerida essencialmente pela administração pública, dirigida à consultoria em engenharia em 

grande escala e projectos de infra-estruturas nas antigas colónias portuguesas, e por alguns 

grandes grupos diversificados, que procuravam consultoria na área de grandes projectos 

industriais (Sismet, 1993, citado por Amorim, 1999a; 1999b; 1999c; Amorim and Kipping, 1999). 

Nesta época a estrutura empresarial portuguesa era muito tradicional, sendo composta por uma 

pequena quantidade de grandes grupos privados com oferta dirigida para o mercado interno e 

colónias, e também por várias pequenas empresas familiares de trabalho intensivo. Tendo como 

                                                        
2
 Ver Capítulo 3.2, Evolução do Sector de Consultoria  

3
 Ver análise do mercado europeu 
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base do seu sucesso a mão-de-obra barata e baixa qualidade dos produtos, a receptividade a 

novos métodos de gestão era baixa, não havendo por isso procura por novos serviços, fossem 

eles serviços de consultoria ou serviços financeiros (Amorim, 1999a; 1999b; 1999c; Amorim and 

Kipping, 1999). 

Na década de 60, deu-se um aumento da procura de consultoria. Este aumento ficou a dever-se 

aos esforços de industrialização, crescimento económico, internalização, fluxos de investimento 

directo estrangeiro e aumento da complexidade das grandes empresas. Este aumento de 

complexidade das empresas impulsionou a procura de serviços como gestão científica e 

engenharia industrial, organização e planeamento empresarial bem como práticas de 

contabilidade e recursos humanos. No entanto, como a oferta nacional de consultoria estava 

pouco desenvolvida, houve espaço para a entrada de consultoras estrangeiras no mercado 

nacional, como foi o caso das consultoras Corte e Paul Planus da área de gestão científica e da 

Cegoc da área de recursos humanos (Amorim, 1999b, 1999c). Neste período (fins da década de 

60) também a McKinsey prestou o seu primeiro serviço no mercado português na reorganização 

daquele que era considerado o maior grupo português antes de 1974, a Companhia União Fabril 

(CUF), através de representações dos escritórios de Londres e Madrid (Amorim, 1999b). Contudo, 

preferiu não estabelecer uma presença permanente no mercado português por considerar que 

essa seria uma decisão a ser tomada com precaução (Kipping and Amorim, 1999).  

 

2ª Geração – Desde a Revolução de 74 a inícios da década de 80 

A segunda fase da evolução da consultoria de gestão iniciou-se com a queda do Estado Novo em 

Abril de 1974. Portugal atravessou grandes mudanças, tanto a nível político, como social e 

económico, tendo-se assistido à nacionalização de todo o sector financeiro, e algumas grandes 

empresas industriais. O sector empresarial do país passou assim a ser composto por grandes 

empresas públicas e Pequenas e Médias Empresas familiares (Amorim, 1999a).  

As maiores consequências detectadas no mercado de consultoria neste período foram a perda do 

acesso privilegiado ao mercado das colónias e a incapacidade das consultoras nacionais darem 

resposta à procura de serviços de consultoria especializada em relações industriais, performance 

laboral e organização industrial (Cunha and Marques 1995, citado em Amorim and Kipping, 1999; 

Amorim 1999b, 1999c). Isto traduziu-se num desequilíbrio entre a oferta e procura destes serviços, 

onde se por um lado as consultoras que se centravam em serviços relacionados com as colónias 

saíram do mercado ou tiveram que mudar a sua estratégia, por outro os serviços oferecidos pelas 

consultoras nacionais não correspondiam às novas necessidades das novas grandes empresas. 

Desta forma, foram criadas mais oportunidades para a entrada de consultoras estrangeiras e 

assim superada a falta de oferta de consultoria nacional. 

Nesta fase, é ainda de destacar a entrada da consultora americana Hay Management Consultants, 

S.A. em 1979, especializada em consultoria de recursos humanos. 
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3ª Geração – A partir de meados da década de 80 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia em 1986, deu-se um estimulo na economia 

portuguesa, tendo sido acompanhado do aumento da entrada de fluxos de Investimento Directo 

Estrangeiro e uma reestruturação na estrutura do país, tanto a nível económico como social. 

Depois da nacionalização que se deu na segunda geração, assistiu-se agora à privatização das 

grandes empresas públicas e à diversificação e crescimento das actividades de grandes 

empresas. Tal facto levou a que estas procurassem soluções de gestão que fizessem face ao 

mercado cada vez mais competitivo e complexo, provocando um aumento da procura de serviços 

de consultoria externa (Amorim and Kipping, 1999).  

Com o elevado crescimento das próprias empresas e do mercado, bem como da sua 

complexidade e diversificação, as empresas viram-se obrigadas a encontrar soluções de gestão, 

que se repercutiram no aumento verificado nos serviços de consultoria de gestão (Inácio and Weir, 

1993, citado por Amorim, 1999c).  

Tudo isto levou a que se desse uma mudança no lado da oferta. Enquanto algumas grandes 

empresas consultoras perderam quota de mercado para as suas concorrentes, outras optaram por 

mudar a sua forma de estar no mercado, tendo alterado a sua imagem e serviços prestados. 

Deste último caso, são exemplo as grandes empresas de contabilidade anglo-americanas, as 

actualmente denominadas “Big Four”, estando algumas delas presentes em Portugal já desde a 

década de 50 (como é o caso da Price Waterhouse Coopers). Estas diversificaram as suas 

actividades para a área de consultoria de uma forma massiva a partir do final da década de 80 em 

grande medida através da área das Tecnologias de Informação. Ao mesmo tempo, e em grande 

medida motivado pela oportunidade de negócio criada pelo recebimento dos apoios comunitários, 

verificou-se o surgimento de várias Pequenas e Médias Empresas de consultoria de gestão 

nacionais e a oferta de serviços de consultoria públicos e semi-públicos essencialmente 

destinados a PMEs (Amorim, 1999b).  

As organizações de desenvolvimento e apoio ao negócio tiveram um papel importante para o 

desenvolvimento do mercado de consultoria, nomeadamente o Instituto de Apoio a Pequenas e 

Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), a Associação Portuguesa para a Qualidade (APQ) 

e o Instituto Português para a Qualidade (IPQ), que tiveram papéis importantes quer como 

fornecedores de trabalho básico de consultoria, quer na promoção do recurso a consultores e 

consultoras “certificadas” (Kipping and Amorim, 1999). 

A entrada de várias consultoras multinacionais ocorridas neste período, centrou-se 

essencialmente ao nível de consultoria empresarial, estratégia e estrutura organizacionais. 

Enquanto algumas consultoras já operavam no mercado nacional a partir de representações 

sediadas no estrangeiro, como a McKinsey, outras apenas se instalaram a partir de meados da 

década de 80. A presença deste tipo de empresas de uma forma permanente, com escritórios em 

Portugal, deu-se um pouco mais tarde por parte de algumas consultoras, visto este ser um 
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mercado que se desenvolveu tardiamente e para estas empresas apenas se justificava a 

instalação de escritórios quando fosse seguro que passasse a haver um fluxo de rendimentos 

constante (Amorim, 1999c).  

Em finais da década de 90, o mercado era já dominado por grandes consultoras multinacionais, 

principalmente viradas para consultoria organizacional, estratégica e de TI (Amorim 1999a,1999b; 

1999c). 

Actualmente o mercado é caracterizado por dois segmentos distintos (Amorim, 1999b). O primeiro 

é composto pela oferta de serviços de grandes empresas, Consultoras Multinacionais (CMNs), 

com grandes empresas nacionais e internacionais como principais clientes, cujo mercado de 

consultoria se centra ao nível de serviços de TI, estratégia e corporate finance. Por outro lado, 

existe a oferta de serviços por parte de um elevado número de Pequenas e Médias Consultoras 

(PMCs) nacionais que têm como concorrentes algumas organizações públicas e semi-públicas, 

onde os principais clientes são as PMEs nacionais, e cujos principais serviços prestados 

consistem em estudos económicos, aplicação de apoios comunitários provenientes da União 

Europeia, sistemas de qualidade e formação. 

 

Na tabela seguinte encontram-se sumarizadas as principais características das consultoras e as 

condicionantes que influenciaram a o seu surgimento/evolução. 
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Tabela 21 – Síntese dos principais aspectos da Evolução do Sector de Consultoria em Portugal 

 1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração 

Acontecimento 

(causa) 

Início do surgimento do 

sector de consultoria 

Revolução 25 de Abril de 

1974 

Adesão à Comunidade 

Europeia em 1986 

Caracterização 

(consequência) 

Economia pouco 

desenvolvida, com 

actividade empresarial 

tradicional 

Fim da ditadura, perda do 

mercado privilegiado das 

colónias, nacionalização de 

todo o sector financeiro 

Maior abertura ao mercado 

exterior, entrada de 

Investimento Directo 

Estrangeiro, crescimento 

económico 

Sector de 
Consultoria 

(efeito) 

Oferta: Consultoras 
fundadas por 
professores 
universitários e 
departamentos de 
consultoria de grandes 
grupos económicos 

Serviços: engenharia em 
grande escala e projectos 
de infra-estruturas nas 
antigas colónias 
portuguesas e grandes 
projectos industriais 

Procura: Administração 
pública, grandes grupos 
diversificados 

Oferta: entrada de algumas 
consultoras multinacionais, 
e presença de pequenas 
consultoras nacionais 
desajustadas à nova 
realidade 

Serviços: serviços de 
consultoria 
especializada em 
relações industriais, 
performance laboral e 
organização industrial 

Procura: Grandes 
empresas recentemente 
nacionalizadas 

Oferta: CMNs e PMCs 

Serviços:  
CMNs - ao nível de serviços 
de TI, estratégia e 
corporate finance 
PMCs - estudos 
económicos, aplicação de 
apoios comunitários 
provenientes da União 
Europeia, sistemas de 
qualidade e formação 

Procura:  
CMNs - grandes empresas 
nacionais e internacionais  
PMCs - PMEs 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Em suma, o mercado de consultoria português desenvolveu-se tardiamente face aos restantes 

países da Europa Ocidental, em grande medida devido ao seu tardio desenvolvimento económico 

e da estrutura empresarial caracterizada por pequenas empresas. Apesar de apresentar ainda um 

mercado muito reduzido comparativamente a outros mercados europeus4, o desenvolvimento do 

mercado de consultoria português registou um crescimento acelerado a partir de meados da 

década de 80, onde a actividade de consultoria das CMNs desempenhou um papel deveras 

importante nesse sentido. 

                                                        
4 Ver Tabela 15. 
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4.2.2 Análise do Mercado de Consultoria de Gestão Português 

Na presente secção será caracterizado o sector de Consultoria de Gestão em Portugal através da 

sua evolução mais recente, analisando a evolução da oferta, procura e tipologia de serviços 

prestados. Nesse sentido, será analisada a informação publicada pela FEACO e os resultados das 

análises estatísticas publicadas por Amorim (1999b).  

À semelhança do que sucedeu na análise do mercado europeu, também para o mercado 

português os valores publicados pela FEACO não representam a totalidade do mercado nacional. 

Tratando-se de uma associação composta por diversas associações dos diferentes países 

europeus, a FEACO elabora a sua análise com base nas informações destas e dos respectivos 

membros. A Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC), fundada em 1975, é a 

única representante portuguesa membro da FEACO, que conta actualmente com cerca de 150 

membros do sector de consultoria de engenharia, arquitectura e gestão, sendo com base nos 

dados desta que é analisado o mercado português. Neste sentido, a análise feita com base nos 

seus dados serão apenas uma amostra da realidade do sector nacional, mas serão encarados 

como representativos da totalidade do mercado nacional. 

O estudo de Amorim (1999b) foi elaborado com base em respostas a questionários a diversas 

empresas, salientando-se a predominância de sector industrial na amostra obtida, o que poderá 

em parte ter influenciado os resultados obtidos. 

 

4.2.2.1 Caracterização da Oferta do Mercado Português 

Em Portugal, o mercado de consultoria de gestão tem vindo a registar um elevado crescimento 

quer relativamente ao número de empresas e consultores, como no volume de negócios e 

serviços oferecidos. 

 

Gráfico 7 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão em Portugal 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 
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Como se pode visualizar no gráfico anterior, o mercado português de consultoria de gestão tem 

vindo a assistir a um considerável crescimento do número de empresas. De um mercado 

substancialmente reduzido no início do período, com 800 empresas, passa a ser constituído por 

2.000 empresas em 2004 (após um elevado crescimento de mais de 160%), e no ano seguinte 

assiste-se novamente a um substancial aumento superior a 100%, ultrapassando as 4.000 

empresas. Este último crescimento foi em parte influenciado pela mudança de metodologia da 

FEACO. O saldo do período em análise traduz-se num crescimento de mais de 450%, um dos 

maiores registados entre os diversos mercados europeus. 

Relativamente ao tamanho das empresas que compõem o tecido empresarial português, este é 

maioritariamente composto por PMCs, tendo a sua representatividade face ao número total de 

empresas aumentado de 85% em 2000 para 90% em 2006.  

Na sequência da evolução do número de consultoras, também os colaboradores afectos a este 

sector aumentaram substancialmente na última década (gráfico 8), com os crescimentos mais 

significativos em 2004 e 2006, de 83,3% e 31%, respectivamente. Com um crescimento de 4.000 

colaboradores em 1998 para 15.000 em 2006, o volume de emprego neste sector cresceu 275%, 

aumento este inferior ao verificado em termos do crescimento do número de empresas, o que se 

traduz numa redução de colaboradores por consultoras de cerca de 7 para 3 entre 2000 e 2006, 

respectivamente. Isto corrobora a estrutura de crescimento do tecido empresarial, com o aumento 

das PMCs.  

 

Gráfico 8 – Evolução do Número de Consultoras de Gestão em Portugal 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

 

A par do aumento do número de empresas e colaboradores, também o volume de negócios 

aumentou consideravelmente, como se pode verificar no gráfico seguinte. 
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Gráfico 9 – Evolução do Volume de Negócios das Consultoras de Gestão  
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

 

Através da análise do gráfico 9 é possível verificar a evolução positiva do sector, onde o maior 

aumento de volume de negócios ocorre entre 2003 e 2004, com um crescimento de cerca de 

175%, para 1.020 milhões de euros. Embora a evolução no período em análise tenha sido 

significativa, o volume de negócios afastou-se do volume do maior mercado europeu (em 1998 o 

mercado nacional estava a escassos 23 milhões de euros do maior mercado europeu, a Áustria, e 

em 2006 exponenciou a diferença para mais de 20 mil milhões de euros do mercado alemão, o 

maior mercado actualmente).  

Analisando a evolução da contribuição do mercado de consultoria português no volume de 

negócios total da Europa (gráfico 10), verifica-se que o elevado crescimento em 2004 se reflectiu 

no aumento da contribuição para o mercado europeu. Isto deveu-se ao facto do mercado 

português ter registado a maior taxa individual de crescimento neste ano, superior a 160%, 

enquanto os principais mercados como a Alemanha e o Reino Unido registaram uma variação 

negativa no seu volume de negócios5. A partir deste elevado crescimento, o mercado português 

decresceu a sua representatividade em 2005 devido à falta de confiança ainda presente na 

economia (sucessivos baixos crescimentos da economia nacional nos últimos anos) que se 

repercute no mercado de consultoria através da diminuição das margens e atrasos nos 

pagamentos. Em 2006 há uma ligeira melhoria, com um nível de volume de negócios em termos 

absolutos ligeiramente superior ao registado em 2004, mas significativamente abaixo da 

contribuição para o volume de negócios no mercado europeu.  

 

                                                        
5 Ver tabela 15 



 72 

Gráfico 10 – Evolução do Volume de Negócios das Consultoras de Gestão  
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 1998:2006 

Quando analisamos as diferentes taxas de crescimento do volume de negócios, do número de 

colaboradores, de consultoras, do volume de negócios em percentagem do PIB e produtividade 

por consultor (gráfico 11), verificamos que os ciclos são praticamente os mesmos, evidenciando 

uma vez mais o elevado crescimento do mercado em 2004. A evolução destes cinco indicadores é 

feita de uma forma paralela, com ligeiras diferenças na intensidade das variações, onde se 

destaca o aumento do número de colaboradores ter sido proporcionalmente superior ao aumento 

do volume de negócios, reflectindo-se no menor crescimento da produtividade por colaborador, 

que foi de apenas 50% face aos 175% registados pelo volume de negócios. 

 

Gráfico 11 – Evolução das Taxas de Crescimento  
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2006 (cálculos próprios) 
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4.2.2.2 Caracterização da Tipologia dos Serviços Prestados 

A análise da evolução da oferta de serviços de Consultoria de Gestão no mercado português, tal 

como anteriormente na do mercado europeu, é em parte influenciada pela mudança de 

metodologia na análise da FEACO em 2005. No ano de 2002 não foram publicados os valores 

relativos à distribuição do volume de negócios por tipo de serviços para o mercado português, pelo 

que as taxas de crescimento de 2003 serão calculadas relativamente a 2001, para que seja 

possível elaborar uma análise evolutiva das taxas de crescimento. 

No gráfico seguinte é apresentada a evolução do volume de negócios do sector de consultoria de 

gestão nacional por tipologia de serviços. Ao longo do período em análise é possível identificar a 

Estratégia e as Tecnologias de Informação como os serviços que mais contribuem para o volume 

de negócios entre 2000 e 2004, que em conjunto superam sempre os 50%. No entanto em 2005, 

com a mudança de metodologia e a evolução do sector, esta contribuição passa para menos de 

metade. 

Em 2005 a repartição do volume de negócios fica mais equitativa, com destaque para os Outros 

Serviços, que representam 34%, um dos valores mais elevados deste segmento entre os diversos 

países europeus. Em contraste, o segmento de Consultoria de Negócios, composto pela 

Estratégia, Gestão de Organizações/Operações, Consultoria de Recursos Humanos, Gestão de 

Projectos e Gestão de Processos de Transição regista em 2005 o valor mais baixo de entre os 

diversos países europeus, representando apenas 28% do total do volume de negócios, um valor 

cerca de 60% inferior à sua quota no início do período. 

 

Gráfico 12 – Evolução dos Serviços de Consultoria de Negócios 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2005 
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O gráfico 13 mostra detalhadamente a evolução das taxas de crescimento do segmento de 

consultoria de negócios e respectivos serviços, que registaram taxas de crescimento dispersas 

entre 2000 e 2005.  

A taxa de crescimento do segmento de consultoria de negócios registou uma evolução negativa 

entre o início e fim do período, fruto do decréscimo do seu volume de negócios em 37 pontos 

percentuais da sua contribuição para o volume total (de 65% em 2000 reduz para 28% em 2005). 

Este decréscimo deveu-se essencialmente à evolução de 2005, com o decréscimo dos principais 

serviços (Estratégia, Gestão de Organizações/Operações e Consultoria de Recursos Humanos) a 

superarem o crescimento da Gestão de Projectos e da Gestão de Processos de Transição, que 

são serviços cujo volume de negócios em conjunto nunca representou mais de 15% do volume de 

negócios total entre 2000 e 2005. 

 

Gráfico 13 – Evolução das Taxas de Crescimento dos Serviços de Consultoria de Negócios 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2005 
Nota: Como não foram publicados valores referentes a 2002, as taxas de crescimento de 2003 são em relação a 2001 
 

Esta evolução espelha o deslocamento da procura para novas áreas de consultoria que potenciem 

o seu crescimento através de resultados rápidos e soluções fáceis de implementar. Num período 

em que lidera a baixa confiança no futuro, os clientes dão prioridade à consolidação dos projectos 

concentrando-se assim na sua actividade actual (FEACO, 2005). 

 

O estudo de Amorim (1999b), com base em respostas a questionários por parte de empresas em 

território nacional maioritariamente pertencentes ao sector industrial, mostra que as áreas onde é 

sentido maior impacto após a intervenção dos serviços de consultoria são as Tecnologias de 
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Informação, com 52%, seguido dos Sistemas de Qualidade (43,5%) e os Processos e Operações 

(41,3%), como é possível verificar no gráfico abaixo. Estes elevados resultados nestas três áreas 

deve-se à crescente ênfase nas inovações ao nível da qualidade e tecnologias de informação, não 

só em Portugal, como por toda a Europa (Amorim, 1999b).  

 
Gráfico 14 – Nível de Impacto da Intervenção Solicitada às Consultoras  
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Quando se analisa o nível de impacto das diversas áreas de serviços consoante a origem dos 

capitais das empresas clientes (gráfico 15), as empresas nacionais sentem na maioria das áreas 

maior impacto face ao sentido pelas EMNs, mantendo-se igualmente o maior impacto nas áreas 

de Tecnologias de Informação, Sistemas de Qualidade e Processos e Operações em ambos os 

casos. A Estratégia é a área onde se regista maior diferença do nível de impacto entre as 

empresas nacionais (51,2%) e EMNs (16,7%). 

 

Gráfico 15 – Nível de Impacto da Intervenção Solicitada às Consultoras, por Origem do Clientes 
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Fonte: Amorim, 1999b (adaptado) 



 76 

O impacto dos serviços de consultoria depende não só da área onde é prestado, mas também do 

papel desempenhado pelo consultor na sua intervenção. No seu estudo, Amorim (1999b) conclui 

que o nível ao qual os serviços têm maior impacto é quando o consultor assume o papel de 

arquitecto, como é possível verificar na tabela seguinte.  

 

Tabela 22 – Impacto do Tipo de Intervenção consoante o Tipo de Cliente 

Papel Mecanismo de impacto Portugal Nacional EMNs 

Catalisador Reconhece a Necessidade de Mudança 22,8% 40,0% 30,6% 

Analista Diagnostica a Situação Inicial 28,7% 31,1% 36,1% 

Sugere Mudanças 53,0% 71,1% 52,8% 
Arquitecto 

Planeia a Implementação 40,9% 48,9% 55,5% 

Médico Implementação 31,8% 40,0% 44,5% 

Auditor Assistência pós-implementação 16,7% 24,4% 27,8% 
Fonte: Amorim, 1999b (adaptado) 

 

O papel de arquitecto é aquele onde as empresas inquiridas mais sentiram a importância da 

intervenção da consultora em geral, com as empresas nacionais a sentirem maior impacto ao nível 

da sugestão de mudanças (71,1%) e as EMNs ao nível do planeamento da implementação 

(55,5%). Por outro lado, os papéis de catalisador e auditor foram aqueles com menor relevância 

em termos de impacto no total.  

É de salientar a relativa baixa percentagem de empresas em Portugal a solicitar a prestação de 

serviços dos consultores como Médicos, ou seja, na implementação das mudanças. Isto levanta 

alguns entraves ao nível do impacto da totalidade do serviço do consultor, não só pelo facto de 

este não transmitir todo o seu know-how operacional, mas também por não ser garantida a 

aplicação correcta da implementação por parte das empresas clientes, seja por não adoptarem a 

totalidade da inovação, interpretarem-na da sua própria maneira ou não a implementarem de todo 

(Amorim, 1999b). 

 

4.2.2.3 Caracterização da Procura do Mercado Português  

A evolução da estrutura da procura por serviços de Consultoria de Gestão no mercado nacional 

não sofreu grandes alterações entre 2000 e 2005, sendo a Indústria o principal sector cliente ao 

longo do período, como é possível verificar no gráfico seguinte. 
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Gráfico 16 – Evolução da Tipologia de Clientes 
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Fonte: FEACO, Survey of the European Management Consultancy Market, 2000:2005 
Nota: Como não foram publicados valores referentes a 2002, as taxas de crescimento de 2003 são em relação a 2001 

 

A partir da análise do gráfico 16 é possível observar a manutenção da predominância do sector da 

Indústria como principal contribuinte para o volume de negócios do sector de consultoria, com 

percentagens sempre acima dos 30%. Dentro da Indústria, destaca-se o contributo dos Bens de 

Consumo que ao longo do período em análise registaram os maiores valores, contribuindo com 

quinze pontos percentuais (informação não expressa no gráfico). 

Relativamente à evolução dos restantes sectores apresentados, foram poucas as variações 

verificadas ao longo do período em análise, sendo apenas de destacar a diminuição do peso do 

volume de negócios proveniente da Administração Pública em 2005, que passa da posição de 

segundo maior cliente em 2004 para a última posição no ano subsequente.  

 

Relativamente ao tipo de consultoras mais procuradas por parte das empresas, o estudo de 

Amorim (1999b) conclui que a maioria das empresas recorre a consultoras de origem Internacional 

(67,4%), e com menor frequência a consultoras nacionais (47,9%), onde destas últimas a maior 

percentagem é referente a pequenas consultoras nacionais (28,3% versus 19,6% referentes às 

grandes consultoras nacionais).  
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Gráfico 17 – Percentagem de Empresas que solicitou serviços por Tipo de Consultora 
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Fonte: Amorim, 1999b (adaptado) 
 

Quando se analisa em detalhe a procura dirigida a cada tipo de consultora consoante a 

nacionalidade do cliente, as EMNs surgem praticamente sempre como maiores clientes de todos 

os tipos de consultoras, à excepção das Instituições Públicas, onde apenas as empresas 

nacionais solicitaram serviços a este tipo de prestadores de serviços.  

As consultoras internacionais surgem como as mais solicitadas, quer por empresas de origem 

nacional como internacional, embora as empresas nacionais o tenham feito com menor frequência 

(menos de cerca de 17 pontos percentuais) face à solicitação por parte das EMNs.  

É de salientar que ao contrário do que seria de esperar, as EMNs apresentam um valor superior 

ao das empresas nacionais no que concerne à solicitação dos serviços de pequenas consultoras 

nacionais (Amorim, 1999b). 
 
Gráfico 18 – Percentagem de Empresas que solicitou serviços por Tipo de Consultora e Origem do Cliente 
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Fonte: Amorim, 1999b (adaptado) 
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Para além das características do lado da oferta dos serviços de consultoria de gestão (área a 

intervir, papel do consultor e tipo de consultora) que influenciam o seu impacto nos resultados 

sentidos pelos clientes, também as próprias características destes dificultam a implementação das 

mudanças sugeridas pelos consultores, e consequentemente o seu sucesso. No estudo publicado 

por Amorim (1999b), foi pedido a diversas empresas que hierarquizassem os principais problemas 

à implementação das acções sugeridas pelos consultores, tendo sido obtidos os resultados 

apresentados na tabela seguinte. 

 

  Tabela 23 – Principais Barreiras ao Sucesso das Acções Recomendadas 

Principal problema na implementação Percentagem 

Resistência Interna à Mudança 43% 
Falta de Capacidades Internas 28% 
Falta de Envolvimento Interno 16% 
Falta de Coordenação com a Equipa do Projecto 11% 

Fonte: Amorim, 1999b (adaptado) 

 

As principais barreiras à implementação das acções recomendadas pelos consultores são a 

resistência interna à mudança, que foi referenciada por 43% das empresas inquiridas, seguida da 

falta de capacidades internas, com 28%. A combinação destas duas barreiras vai ao encontro da 

ideia formulada anteriormente relativa ao diferencial de solicitação dos consultores para a 

sugestão de mudanças e a sua implementação (53,0% face a 40,9%, tabela 22), reforçando assim 

a ideia de que o impacto do serviço prestado pelas consultoras não se estendia da mesma forma a 

todas as fases do processo de consultoria. Embora tendo participação activa na implementação 

das acções que os próprios elaboraram, parte dos resultados esperados por parte do serviço dos 

consultores é influenciado pelo facto de a empresa não possuir as condições ideais à sua 

implementação (resistência e falta de capacidades internas), influenciando assim negativamente o 

impacto do serviço prestado. 

 

Estes resultados são importantes para que se conheçam as características do lado da oferta e 

procura do mercado de consultoria bem como as condicionantes que o influenciam, permitindo 

assim perceber a sua evolução, compreender a sua estrutura actual e antever o futuro do 

mercado. É de salientar o facto de não existirem estudos recentes que avaliem a satisfação das 

empresas após a intervenção das consultoras, bem como a situação actual relativamente às 

barreiras actuais e impactos dos serviços prestados. 
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4.2.3 Caso de estudo: Evolução e Tendências das Empresas de Consultoria para 
os Negócios e a Gestão  

 

4.2.3.1 Mercado das Empresas de Consultoria para os Negócios e a Gestão 

Após a anterior análise do sector de Consultoria de Gestão, nesta secção serão analisadas em 

específico as empresas da Classificação de Actividades Económicas (CAE) 74140, 

correspondente às Actividades de Consultoria para os Negócios e a Gestão, que é a CAE onde 

melhor se enquadram as Consultoras de Gestão em geral abordadas ao longo do presente 

relatório, e aquela à qual se dedica a empresa onde o mestrando realizou o estágio. 

Nesta secção é analisada a evolução deste grupo de empresas, com maior detalhe para a sua 

estrutura actual, e apresentada a realidade de uma empresa pertencente à maior fatia do tecido 

empresarial português deste sector (PMCs). 

 

4.2.3.1.1 Evolução do Mercado das Empresas de Consultoria para os Negócios e a Gestão 

Para a elaboração de uma análise da evolução das empresas de Consultoria para os Negócios e a 

Gestão (especificamente CAE 74140) são poucas as bases de dados disponibilizadas com valores 

absolutos e fiéis à realidade, que possibilitem uma significativa análise temporal. O Apuramento 

Específico do Ficheiro de Unidades Específicas do INE é a base de dados mais completa e 

representativa da realidade nacional, com dados físicos de 1996 a 2006, referentes ao número 

total de empresas (sociedades e empresários em nome individual), e dados económicos de 1995 a 

2005 referentes ao volume de negócios e volume de emprego. Será sobre esta base de dados que 

será analisada a evolução do sector em Portugal. 

A Evolução do mercado das Actividades de Consultoria para os Negócios e a Gestão tem 

verificado um crescimento constante do seu número de empresas ao longo dos últimos anos, 

como se pode verificar no gráfico seguinte. 

 
Gráfico 19 – Evolução do Número de Empresas com actividade principal da CAE 74140 
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Fonte: INE, Apuramento Específico, variáveis de 96/95 a 06/05  
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Ao longo do período em análise houve um significativo aumento do número total de empresas com 

actividade principal na CAE 74140, com um incremento de 150% do número total de empresas, 

passando de 3.726 para 9.469 empresas entre 1996 e 2006. Esta evolução deveu-se 

essencialmente ao elevado crescimento do número de sociedades a operar em Portugal, que 

todos os anos registou aumentos, como é possível verificar através do gráfico seguinte. 

 
Gráfico 20 – Evolução das Taxas de Crescimento das Empresas com actividade principal da CAE 74140 
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Fonte: INE, Apuramento Específico, variáveis de 96/95 a 06/05 

 

Através da análise do gráfico anterior verifica-se um constante crescimento do número de 

sociedades desta CAE, com o registo da taxa de crescimento mais baixa em 2002, de apenas 

1,2%, e o maior aumento em 1998, de mais de 19%. A evolução do crescimento do número de 

empresários em nome individual registou taxas díspares ao longo do período em análise, variando 

entre os 43,4% em 2004 e o decréscimo de 10,3% em 2005. Em consequência da evolução dos 

dois tipos de empresas mencionados, a evolução do número total registou sucessivos aumentos, 

excepção feita ao ano de 2002, no qual o baixo crescimento do número de sociedades não foi 

suficiente para compensar o decréscimo do número de empresários em nome individual. 

No geral, quer o número de empresários em nome individual quer o número de sociedades 

registaram aumentos entre o início e fim do período, sendo que o primeiro apenas cresceu cerca 

de 32% e o último registou um crescimento de praticamente 200%, uma taxa significativamente 

superior à do total das empresas anteriormente referida. 

Ao nível do emprego também houve um significativo aumento, com o triplicar do volume de 

emprego no sector entre o início e o fim do período em análise. O gráfico 21 mostra a evolução do 

número de pessoas afectas a esta actividade. 
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Gráfico 21 – Evolução do Volume de Emprego 
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Fonte: INE, Apuramento Específico, variáveis de 96/95 a 06/05 

 

Ao longo do período apenas houveram decréscimos do número de trabalhadores em 1997 e em 

2006, com diminuições na ordem dos 5% e 4%, respectivamente. Entre 2001 e 2002 houve um 

elevado aumento de 14.014 para 19.691 consultores, que se reflectiu numa taxa de crescimento 

de 40,5%, a mais elevada do período em análise.  

Relativamente ao volume de negócios (gráfico 22), houve um expressivo aumento entre o início e 

fim do período, passando de apenas 74 milhões de euros para 3.610 milhões de euros, 

respectivamente, traduzido num crescimento superior a 4700%. 

 
Gráfico 22 – Evolução do Volume de Negócios 
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Fonte: INE, Apuramento Específico, variáveis de 96/95 a 06/05 

 

Apesar do elevado saldo do crescimento verificado neste indicador económico, apenas a partir de 

2002 se “deu um salto” no volume de negócios com um crescimento de quase 550%, 

ultrapassando os 1.670 milhões de euros, enquanto nos anos anteriores os valores foram sempre 

inferiores aos 300 milhões de euros. As restantes variações ao longo da década em análise 

variaram entre os 78% e o decréscimo de 10%, em 00/99 e 06/05, respectivamente.  

Para uma melhor compreensão é importante analisar não só a evolução dos valores absolutos, 

mas também a das diferentes produtividades (medidas pelos rácios de VN por colaborador e 
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empresas), bem como contextualizar estas face ao crescimento do volume de negócios gerado e a 

própria evolução da economia em que o sector se insere. O gráfico seguinte mostra a evolução 

relativa às variáveis da CAE 74140. 
 

Gráfico 23 – Evolução das Taxas de Crescimento das Produtividades por Consultor e Empresa, VN e % do PIB 
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Fonte: INE, Apuramento Específico, variáveis de 96/95 a 06/05 e Banco de Portugal, Estatísticas Online (cálculos próprios) 

 

Através da análise do gráfico é possível verificar que as variações das produtividades por 

consultor e empresa acompanharam a evolução do Volume de Negócios do sector, que por sua 

vez também seguiu a tendência da evolução do PIB.  

A sobreposição das evoluções destas variáveis espelha a sua interligação mostrando a relação 

existente entre estas. No entanto, embora as evoluções tenham sido quase sempre no mesmo 

sentido (à excepção de 97/96), a evolução do VN foi sempre superior à do VN em % do PIB, 

tendo-se registado um maior diferencial de crescimento em 98/97, 00/99 e 2002, anos em que o 

VN apresentou as suas taxas de crescimento superiores, enquanto o PIB manteve um 

crescimento relativamente constante ao longo do período. 

 

4.2.3.1.2 Estrutura do Mercado Actual das Empresas de Consultoria para os Negócios e a 
Gestão 

 

a) As Maiores do Sector 

O mercado actual é constituído por um grande número de PMCs, e algumas grandes consultoras. 

Na tabela seguinte encontram-se as vinte maiores empresas em termos de Volume de Negócios a 

operar em Portugal. 
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Tabela 24 – As 20 Maiores Empresas em Volume de negócios da CAE 74140 (2005) 

Nome 
Data de 

Constituição 
Ano/Mês 

Escalão de Volume 
de Negócios 
(Unidade=€) 

Escalão de Pessoal 
ao Serviço 

(Nº. de pessoas) 

Média do 
Rácio VN por 
Colaborador 
Min. e Máx. 

Gestiretalho - Gestão e Consultoria p/ a 
Distribuição de Retalho, SA  1992-07 200 000 001 e mais De 1.000 e mais 200.000,00 

Millennium Bcp - Prestação de Serviços, A.C.E. 1996-09 200 000 001 e mais De 1.000 e mais 200.000,00 

Normetro - Agrupamento do Metropolitano do 
Porto A.C.E. 1998-02 200 000 001 e mais De 5 a 9 31.111.111,27 

Accenture - Consultores de Gestão, S.A. 1990-01 65 000 001 a 100 000 000 De 500 a 999 132.532,53 

White Martins e Companhia - Comércio e 
Serviços (Zona Franca da Madeira) 1996-03 65 000 001 a 100 000 000 De 1 a 4 58.125.000,13 

PT Pro – Serviços Administrativos e de Gestão 
Partilhados, S.A. 2001-03 40 000 001 a 65 000 000 De 1.000 e mais 52.500,00 

Galp Energia, SA   40 000 001 a 65 000 000 De 50 a 99 852.020,21 

Timepiece - Servicos De Consultoria ,Lda. (Z. F. 
da Madeira) 2000-06 40 000 001 a 65 000 000 De 20 a 49 2.033.163,28 

Edp Valor - Gestão Integrada de Serviços, S.A. 2001-12 40 000 001 a 65 000 000 De 500 a 999 85.020,02 

Mckinsey International Inc  1984-06 40 000 001 a 65 000 000 De 100 a 249 405.321,29 

Veles Trading, Lda. (Z. F. da Madeira) 2001-11 40 000 001 a 65 000 000 De 1 a 4 37.500.000,13 

Sonacergy - Serviços E Construções 
Petrolíferas, Lda. (Z. F. da Madeira) 1999-08 25 000 001 a 40 000 000 De 1 a 4 23.125.000,13 

Entidade Gestora de Reservas Estratégicas de 
Produtos Petrolíferos, E.P.E. 2004-03 25 000 001 a 40 000 000 De 5 a 9 5.388.888,94 

Alfieri Associated Investors - Serviços de 
Consultoria, S.A. (Z. F. da Madeira) 1999-07 25 000 001 a 40 000 000 De 1 a 4 23.125.000,13 

Takena – Trading e Marketing, lda. (Z. F. da 
Madeira) 2002-12 25 000 001 a 40 000 000 De 1 a 4 23.125.000,13 

Deloitte Consultores, S.A. 1989-12 25 000 001 a 40 000 000 De 250 a 499 105.050,10 

BPN Serviços — Serviços Administrativos, 
Operacionais e Informáticos, A.C.E. 2001-12 25 000 001 a 40 000 000 De 250 a 499 105.050,10 

Premuda Bulk Navegação, Lda. (Z. F. da 
Madeira) 2000-08 15 000 001 a 25 000 000 - - 

Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal 
do Porto, E.M. 2000-08 15 000 001 a 25 000 000 De 20 a 49 778.061,23 

Novabase Serviços - Serviços de Gestão e 
Consultoria, S.A. 1999-03 15 000 001 a 25 000 000 De 50 a 99 325.757,58   

Fonte: INE, Base de Belém, Dados Físicos 2006/ Dados Económicos 2005,  

 

A análise da tabela anterior padece de algumas precauções quanto às conclusões a retirar. A 

primeira diz respeito ao facto das empresas não se encontrarem todas em localizações com as 

mesmas condições fiscais. Em particular, sete das vinte maiores empresas estão sedeadas na 

Zona Franca da Madeira, sendo na sua maioria constituídas por menos de cinco colaboradores e 

registando um elevado volume de negócios. Estas empresas merecem especial atenção por se 

poderem tratar de casos em que apenas a sede se localiza na Ilha da Madeira e toda ou parte da 

sua actividade ocorrer noutra região, com o objectivo de aproveitar os benefícios e regalias fiscais 

que a região recebe desde 1989 (vantagens estas para fazer face a dificuldades de natureza 

económica e social da região). A segunda precaução diz respeito ao facto dos valores das 

variáveis cedidas pelo INE serem por escalões, pelo que a utilização dos valores irá sempre conter 
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uma margem de erro, que aumenta à medida que a empresa se insere em escalões superiores de 

volume de negócios e emprego. Na análise são utilizados os valores médios de cada escalão. 

Tendo por base estas limitações, é possível analisar em detalhe a informação apresentada na 

tabela.  

Analisando as datas de constituição destas empresas, é possível verificar que o período no qual 

se encontram operacionais varia entre os quatro e os vinte e quatro anos, sendo na sua maioria 

empresas relativamente recentes, com uma média de onze anos de actividade. 

Analisando a origem das maiores empresas da CAE 74140, estas são maioritariamente nacionais, 

à excepção de uma das empresas Big Four (Deloitte, S.A.), e das americanas Accenture, S.A. e 

McKinsey. Esta predominância é um pouco surpreendente, visto que estudos recentes (Amorim 

1999c) indicavam uma hegemonia de empresas multinacionais, embora já fosse notado o 

aumento da importância das empresas nacionais. 

Relativamente ao volume de negócios, existe uma elevada concentração do mercado nestas vinte 

empresas, onde a média dos escalões de cada empresa (1.335.000.011 euros) representa 33% 

do volume de negócios total gerado por todas as empresas da CAE 74140 em 2005. 

O volume de emprego apresentado pelas empresas é muito díspar, havendo cinco empresas que 

se incluem no escalão mais baixo do número de pessoas ao serviço das estatísticas do INE (de 

um a quatro), e três empresas pertencentes ao escalão mais elevado, com mais de 1.000 pessoas 

ao serviço. No entanto, é de referenciar que das sete empresas com menos de dez trabalhadores, 

apenas uma não se encontra sedeada na Zona Franca da Madeira.  

Analisando a coluna do rácio de volume de negócios por pessoas ao serviço, de entre as seis 

empresas com este rácio com dois dígitos na parcela dos milhões, apenas uma não pertence à Z. 

F. da Madeira, que é a Normetro, ACE. As restantes empresas apresentam rácios com valores 

mais próximos entre si. 

É de salientar ainda a presença de uma PME neste ranking, a Novabase Serviços, S.A., que se 

encontra na última posição de entre as vinte maiores em Portugal.  

 

b) Regionalização das Actividades de Consultoria 

Apesar do seu considerável crescimento na última década, este não foi homogéneo nos diferentes 

distritos, havendo zonas onde o sector se desenvolveu significativamente mais que noutras, como 

é possível verificar na figura seguinte, com a desigual distribuição da localização das empresas 

com actividade principal na CAE 74140. 
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Figura 2 – Distribuição das Maiores Consultoras por Distrito (2007) 

 
Fonte: AEP, Estudo de Mercado, com base nos dados compilados pela Coface Serviços de Portugal com a totalidade das 
empresas portuguesas, com dados económicos das 917 maiores, em Fevereiro de 2007 (cálculos próprios) 

 

Os distritos onde existe maior concentração de empresas da CAE 74140 são Lisboa, Porto e 

Funchal. Relativamente à superioridade do número de empresas localizadas em Lisboa (37,3%), 

deve-se às vantagens que esta região oferece em termos de proximidade a potenciais clientes, 

como sedes de grandes multinacionais e órgãos do Governo e Parlamento nacionais. No que 

concerne ao distrito do Porto (25,3%), é a segunda região do país com maior concentração de 

sedes de grandes empresas e uma região com elevada actividade económica. O elevado número 

de consultoras no Funchal é em parte explicado pela localização nesse distrito dos órgãos 

governamentais da Região Autónoma da Madeira, mas também pela existência de benefícios 

fiscais na Z. F. da Madeira que pode levar a que as empresas localizem a sua sede nesta zona, e 

a maioria das suas actividades ocorrer noutro lugar. 

Analisando as variáveis económicas da CAE 74140, o distrito de Lisboa assume uma posição 

isolada com maior concentração das actividades, representando 75,6% do total de volume de 

vendas e 80,6% do volume de empregados, como é possível verificar na tabela seguinte. 
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Tabela 25 – Distribuição por Distrito das Maiores Empresas da CAE 74140 (2007) 

Distritos %  
Empresas 

%  
Vendas 

%  
Colaboradores 

Rácio Volume 
de Vendas por 
Colaborador 

Rácio 
Colaborador 
por Empresa 

Angra do Heroísmo 0,10% 0,01% -  - - 
Aveiro 4,00% 0,54% 1,30% 61.405,8 3,7 
Beja 0,40% 0,34% 1,01% 49.324,8 26,5 
Braga 3,50% 0,59% 1,00% 86.814,4 3,3 
Bragança 0,80% 0,05% 0,02% 405.601,5 0,3 
Castelo Branco 0,90% 0,07% 0,15% 68.455,9 2,0 
Coimbra 2,20% 0,43% 0,14% 445.440,1 0,8 
Évora 1,70% 0,12% 0,19% 93.009,5 1,3 
Faro 2,10% 0,13% 0,13% 147.503,3 0,7 
Funchal  7,30% 9,64% 0,98% 1.456.408,6 1,5 
Guarda 1,20% 0,10% 0,55% 27.810,9 5,3 
Horta 0,10% 0,00% 0,00% - - 
Leiria 2,70% 0,36% 0,52% 103.034,5 2,2 
Lisboa 37,30% 75,62% 80,56% 139.452,7 24,7 
Ponta Delgada 1,20% 0,52% 1,09% 71.204,2 10,4 
Portalegre 0,70% 0,03% 0,02% 202.093,5 0,3 
Porto 25,30% 9,03% 7,80% 171.987,5 3,5 
Santarém 1,70% 0,42% 0,70% 89.935,5 4,6 
Setúbal 3,40% 1,66% 3,05% 80.871,6 10,3 
Viana do Castelo 0,50% 0,02% 0,09% 32.358,7 1,8 
Vila Real 1,30% 0,13% 0,20% 98.923,4 1,8 
Viseu 1,50% 0,20% 0,50% 58.472,9 3,7 
Total / Média 100,00% 100,00% 100,00% 194.505,46 5,4 

Fonte: AEP, Estudo de Mercado, com base nos dados compilados pela Coface Serviços de Portugal com a totalidade das 
empresas portuguesas, com dados económicos das 917 maiores, em Fevereiro de 2007 (cálculos próprios) 

 

Enquanto em termos do número de empresas o distrito de Lisboa reúne maior percentagem, mas 

relativamente próximo do segundo maior distrito (Porto apresenta valores próximos), em termos de 

volume de vendas e de emprego, Lisboa encontra-se isolada, com praticamente um volume de 

80% do total destas duas variáveis.  

Os distritos do Porto e Funchal apresentam praticamente o mesmo volume de vendas, mas em 

termos do número de empresas e número de colaboradores apresentam posições diferentes, onde 

o primeiro regista valores substancialmente superiores ao segundo. 

Relativamente ao rácio de volume de vendas por colaborador, o distrito do Funchal aparece 

destacado dos restantes distritos, com 1.456.408,6 euros, um valor superior ao triplo do segundo 

maior rácio (Coimbra, com 445.440,1 euros). Esta superioridade vai ao encontro da importância 

anteriormente mostrada na tabela 24, onde das vinte maiores empresas nacionais da CAE 74140, 

sete têm origem neste distrito. 
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O rácio de colaboradores por empresa apresenta valores inferiores a dez na maioria dos distritos, 

à excepção de Setúbal e Ponta Delgada, com cerca de dez, Lisboa com 25 e Beja com cerca de 

27. Este valor mais elevado no distrito de Beja deve-se ao facto de nesta base de dados constar 

um número reduzido de empresas nesta região, e sendo elas de média dimensão, influencia o 

valor deste rácio para um nível superior ao que seria de esperar face aos demais. Os valores mais 

baixos dos restantes distritos revelam a predominância de micro consultoras em Portugal. 

Quando analisamos o tipo de sociedades das maiores consultoras da CAE 74140 (Tabela 26), as 

Sociedades Anónimas surgem como o maior grupo em termos das variáveis económicas de 

volume de negócios e de emprego, com cerca de 72,5% e 75,6% da totalidade do sector, 

enquanto relativamente ao número de empresas apenas representam 18,6% do mercado, sendo 

as Sociedades por Quotas que existem em maior quantidade (68,3%).  

 

Tabela 26 – Tipo de Sociedades das maiores empresas da CAE 74140 em 2007 
Tipos de sociedade % empresas % Vendas % Empregados 

Agrupamentos Complementares de Empresas 0,30% 0,76% - 
Cooperativa 0,20% 0,06% 0,23% 
Empresário Individual 0,70% 0,05% 0,10% 
Empresa Municipal 0,70% 0,43% 1,01% 
Empresa Pública 0,10% 0,86% - 
Sociedade Anónima 18,60% 72,51% 75,61% 
Sociedade Civil 0,10% 0,05% 0,05% 
Sociedade Por Quotas 68,30% 18,63% 20,74% 
Sociedade Unipessoal Anónima 0,20% 0,04% - 
Sociedade Unipessoal por Quotas 10,90% 6,61% 2,26% 
Total 100% 100,00% 100,00% 

Fonte: AEP, Estudo de Mercado, com base nos dados compilados pela Coface Serviços de Portugal com a totalidade das 
empresas portuguesas, em Fevereiro de 2007 (cálculos próprios) 

 

c) Distribuição do Volume de Negócios por Sector do Cliente 

Actualmente, os principais clientes do sector de consultoria são as próprias Actividades 

Imobiliárias, Alugueres e Serviços às Empresas (Secção K, nas quais a Consultoria de Negócios e 

de Gestão de inserem) com 26,1%, seguido dos Transportes, Armazenagem e Comunicações 

com 21,6% e do Comércio por Retalho e Reparações com 17,7%, como se pode visualizar na 

tabela seguinte. 
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Tabela 27 – Distribuição do Volume de Negócios por Sector Cliente 

NUTS II
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005

Agricultura, Pesca e Indústrias Extractivas 0,9% 0,8% 0,4% 0,2% 4,1% 1,9% 0,3% 0,5% 15,7% 22,1% 2,7% 3,1%

Indústrias transformadoras, construção e produção e 
distribuição de electricidade, gás e água 24,3% 12,6% 21,7% 9,2% 32,2% 25,1% 24,6% 13,0% 25,4% 12,3% 16,3% 14,7%

     Indústria Transformadora 8,6% 7,6% 17,6% 3,8% 19,0% 16,3% 5,1% 9,0% 8,2% 3,6% 2,1% 1,4%

     Construção 3,5% 3,7% 3,9% 4,9% 10,9% 7,3% 2,4% 2,4% 7,1% 7,8% 14,0% 13,1%

     Produção e distribuição de electricidade, gás e água 12,2% 1,3% 0,2% 0,5% 2,4% 1,5% 17,1% 1,7% 10,1% 0,9% 0,2% 0,1%

Comércio por Grosso, a Retalho e Reparações 11,6% 17,7% 11,6% 3,7% 27,7% 17,2% 9,5% 24,6% 28,8% 21,8% 23,7% 25,6%

Alojamento e Restauração 3,1% 2,3% 4,2% 3,3% 7,5% 4,1% 1,8% 1,1% 11,4% 7,9% 19,3% 16,0%

Transportes, Armazenagem e Comunicações 13,3% 21,6% 45,0% 49,7% 3,8% 2,3% 4,8% 10,0% 2,5% 2,2% 1,5% 1,7%

Actividades Financeiras 17,5% 15,0% 0,2% 1,2% 0,4% 0,4% 25,1% 24,0% 0,4% 0,4% 1,0% 2,3%

Actividades Imobiliárias, Alugueres  e Serviços Prestados às 
Empresas 18,1% 26,1% 6,3% 30,9% 14,3% 43,9% 22,0% 21,8% 6,9% 27,3% 32,0% 32,5%

Administração Pública, Defesa e Segurança Social 3,1% 1,5% 7,0% 0,3% 1,0% 0,3% 2,3% 2,3% 0,3% 0,5% 0,0% 0,5%

Educação 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,6% 1,9% 0,4% 0,2% 0,8% 1,6% 0,9% 0,3%

Saúde e Acção Social 0,8% 1,0% 0,8% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 1,2% 1,3% 0,9% 0,3% 1,8%

Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 1,5% 0,8% 0,7% 0,8% 1,3% 1,2% 1,9% 0,7% 0,9% 2,1% 0,2% 1,2%

Actividades das Famílias, Organismos Internacionais e Outras 
Instituições Extra-Territoriais 0,1% 0,3% 0,0% - 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% - 0,1%

Outros 5,3% 0,2% 1,8% 0,1% 6,3% 0,7% 6,3% 0,5% 5,7% 1,0% 2,3% 0,2%

Lisboa Alentejo AlgarveContinente Norte Centro

 
Fonte: INE, 2006 
Nota: as percentagens dizem respeito às CAE 74140 e 74120, mas será assumida uma divisão equitativa da distribuição do volume de negócios igual entre as duas CAEs. 
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Relativamente à distribuição do volume de negócios, as regiões Centro, Algarve e Alentejo são as 

que mais contribuem para o elevado valor da Secção K, com 43,9%, 32,5% e 27,3%, 

respectivamente. Na região norte, os Transportes, Armazenagem e Comunicações são os 

responsáveis por cerca de 50% do volume de negócios do sector, sendo esta a maior contribuição 

de um sector relativamente ao volume de negócios de uma região. Na região de Lisboa, as 

actividades de Comércio por Grosso, a Retalho e Reparações, Actividades Financeiras e Secção 

K representam praticamente o mesmo peso na formação do volume de negócios. 

 

d) Repartição da Prestação de Serviços por Área de Negócios 

Nos dados disponibilizados pelo INE, estão associadas mais áreas de serviços à CAE 74140 para 

além dos serviços de consultoria de negócios e gestão anteriormente referenciados no capítulo 

3.4, que são os serviços de Contabilidade, Escrituração e Consultoria Fiscal; Serviços de 

Auditoria; Serviços de Informática, Serviços de Publicidade, Serviços de Formação e Outros 

Serviços.  

Na tabela seguinte são apresentados os resultados do Inquérito elaborado pelo INE em 2006, 

onde a representatividade em 2004 foi de 75% e em 2005 de 80% (relativamente às empresas 

cuja actividade principal é a CAE 74140), mostrando assim a receptividade e aumento da 

aderência das empresas a este tipo de iniciativas que visam colmatar a lacuna na produção de 

informação estatística relativa ao sector dos serviços prestados às empresas. 
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Tabela 28 – Repartição da Prestação de Serviços por Área de Negócios 
 2004 2005 

Serviços de Contabilidade, Escrituração e Consultoria fiscal 20,49% 9,51% 
Serviços de Contabilidade e Escrituração (excepto declarações de impostos) 17,59% 9,17% 
Serviços de Consultoria Fiscal 2,90% 0,34% 
Serviços de Auditoria 0,51% 0,01% 
Revisão Legal de Contas 0,03% - 
Auditoria às Contas 0,33% 0,01% 
Serviços Relacionados 0,16% 0,00% 
Serviços de Consultoria de Negócios e de Gestão 66,48% 79,19% 
Serviço de Consultoria de Gestão Geral 15,31% 16,50% 
Serviço de Consultoria Estratégica 4,54% 6,64% 
Serviço de Consultoria em Gestão Financeira 2,00% 1,18% 
Serviço de Consultoria de Recursos Humanos 2,31% 3,03% 
Serviço de Consultoria em Marketing - 0,64% 
Serviço de Consultoria em Gestão de Produção - 1,99% 
Serviço de Relações Públicas - 0,12% 
Serviço de Gestão de Projectos (excluindo construção) - 1,49% 
Outros Serviços de Consultoria de Negócios e de Gestão 1, 2 42,32% 47,61% 
Serviços de Informática 3,99% 3,24% 
Serviços de Publicidade - 0,10% 
Serviços de Formação 2,08% 0,82% 
Outros Serviços 3 6,45% 7,13% 
Total de Prestação de Serviços 100,00% 100,00% 
Fonte: INE, Estatísticas dos Serviços Apresentados às Empresas, 2006 (cálculos próprios) 
1 Inclui em 2004 os serviços de consultoria em marketing, gestão de produção, relações públicas e gestão de projectos 
2 Serviços de Consultoria de Gestão Comercial; Serviços de Consultoria de Gestão da Produção; Serviços de Consultoria sobre 
Desenvolvimento Industrial, Turístico e Regional. Não inclui serviços de natureza Técnica e Científica. 
3 Inclui em 2004 os serviços de publicidade. 

 

Através da análise da tabela é possível identificar os serviços de Consultoria de Negócios e de 

Gestão como principal fonte de volume de negócios (66,5% em 2004 e 79,2% em 2005), seguido 

dos Serviços de Contabilidade, Escrituração e Consultoria Fiscal, que de 2004 para 2005 reduziu 

a sua representatividade para metade. 

Dentro dos Serviços de Consultoria de Negócios e de Gestão, o conjunto de serviços incluído em 

Outros Serviços de Consultoria de Negócios e de Gestão representa o maior volume de negócios 

deste conjunto de serviços (47,6%), com uma diversidade de serviços desde a Consultoria de 

Gestão Comercial, passando pelos Serviços de Consultoria de Gestão da Produção e Serviços de 

Consultoria sobre Desenvolvimento Industrial, Turístico e Regional. Relativamente à 

representatividade de serviços individualmente, a Gestão em Geral assume-se como sendo o 

principal serviço do sector, com 16,5%, seguido da Estratégia, com 6,64%. 
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4.2.3.2 Evolução de uma PMC: Múltiplos, Lda. 

O objectivo deste estudo prende-se com a análise do sector empresarial de consultoria em 

Portugal e suas características, através da evolução do sector em termos de oferta, procura e 

prestação de serviços.  

Após a análise da estrutura do mercado nacional foi possível identificar a elevada concentração de 

volume de negócios nas vinte maiores empresas, que representam cerca de um terço do volume 

total gerado. Embora o mercado seja muito concentrado, este é constituído maioritariamente por 

PMEs consultoras, que embora tenham menor volume de negócios individualmente, em conjunto 

atingem um valor elevado. 

A experiência do mestrando na Múltiplos, Lda., uma PMC que faz parte da grande maioria do 

tecido empresarial de consultoria em Portugal, proporcionou a oportunidade de ter contacto directo 

com o mundo profissionalizante do sector em estudo, permitindo fazer um contraponto entre a 

teoria e a prática, podendo chegar a algumas conclusões. 

 

4.2.3.2.1 Áreas de Negócio 

Como foi analisado anteriormente, a área de consultoria de gestão engloba uma diversidade de 

serviços, e isso não é excepção no caso da Múltiplos, Lda. Recorrendo apenas aos seus 

colaboradores, ou através de cooperações com outros organismos de apoio à indústria, a empresa 

oferece aos seus clientes uma vasta gama de áreas de serviços às quais se encontra habilitada a 

intervir, sendo elas Sistemas de Informação de Gestão; Gestão Industrial; Marketing, 

Comunicação e Design, Gestão Financeira e Auditoria, Recursos Humanos/Formação 

Profissional, Cooperação Inter-Empresarial e Outsourcing. 

 

Sistemas de Informação de Gestão 

Os Sistemas de Informação de Gestão consistem em processos de recolha, tratamento, 

armazenamento e distribuição de informação de gestão, com o intuito de facilitar o planeamento, 

controlo, coordenação, análise e tomada de decisão na organização. A importância dos Sistemas 

de Informação de Gestão é cada vez maior, concedendo fortes vantagens competitivas aos vários 

níveis de gestão.  

 

Gestão Industrial 

Na área de Gestão Industrial, os serviços prestados envolvem diagnósticos e Planos de Melhoria 

de Gestão Industrial a vários níveis. Neste âmbito, a Múltiplos presta serviços de consultoria no 

apoio à implementação e acompanhamento da certificação em Sistemas de Gestão. 
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Marketing, Comunicação e Design 

Num mercado cada vez mais competitivo, existem factores que podem fazer a diferença e tornar 

uma empresa mais atractiva relativamente às demais. A importância de cativar o cliente é hoje 

essencial, e o Marketing, a Comunicação e o Design revelam-se aspectos essenciais para o 

sucesso da empresa. 

 

Gestão Financeira e Auditoria 

Os serviços ao nível da Gestão Financeira têm como objectivo a maximização dos resultados 

económico-financeiros dos seus clientes e, para posteriormente ao nível da Auditoria, ser avaliada 

a correspondência das informações, situações ou procedimentos e critérios pré-estabelecidos. 

 

Recursos Humanos / Formação Profissional 

Num mundo competitivo e inovador onde apenas sobrevivem e progridem as empresas que se 

afirmam pela sua capacidade de resposta e pelos resultados obtidos, estas devem possuir meios 

humanos capazes de responder, com eficácia, aos desafios que lhe são colocados no 

desempenho das suas funções. Neste sentido, a valorização dos recursos humanos ocorre 

através do desenvolvimento das suas capacidades e competências para um desempenho cada 

vez mais eficiente e eficaz das funções que lhe estão atribuídas, onde a Formação assume o 

papel de elemento estratégico fundamental ao serviço das empresas.  

 

Cooperação Inter-Empresarial 

A Cooperação consiste num acordo estratégico com vista à redução de incerteza e turbulência dos 

mercados, através da conjugação das vantagens de ambas as partes da aliança, numa óptica do 

esforço global produzir benefícios superiores aos esforços individuais, podendo esta colaboração 

cessar, ou não, após atingidos os objectivos para os quais foi criada.  

Por seu lado, a Cooperação Inter-Empresarial tem em vista gerar benefícios entre diferentes 

empresas com objectivos e valores comuns, através da partilha de recursos entre estas, para o 

desenvolvimento de actividades que resultem na optimização dos seus resultados. 

 

Outsourcing 

O Outsourcing é uma forma de cooperação empresarial que tem crescido muito nos últimos anos. 

Trata-se de um processo que consiste na contratação de recursos externos para o desempenho 

de uma ou várias actividades com vista à obtenção de vantagens competitivas. Esta parceria 

justifica-se pelo facto de à empresa contratante não compensar ter colaboradores internos a 

desempenhar essas actividades, e a contratada ter especialistas, podendo responder de forma 

eficaz a um mercado cada vez mais competitivo e exigente. 
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Na tabela seguinte são apresentados os diferentes tipos de serviços aos quais a Múltiplos, Lda. se 

encontra habilitada a prestar aos seus clientes.  

 

Tabela 29 – Áreas e Serviços de Negócio disponibilizados pela Múltiplos, Lda.  

Área  Serviços 

Sistemas de 
Informação de 
Gestão 

▪ Sistemas de Planeamento e Controlo de Gestão; 
▪ Tableau de Bord para a Gestão; e 
▪ Sistemas de Contabilidade de Gestão/Analítica (Convencionais e ABC). 

Gestão Industrial 
 

▪ Planos de Melhoria de Produtividade, Qualidade, Ambiental, Recursos 
Energéticos; e 

▪ Planos de Melhoria de Logística e Manutenção Produtiva. 
▪ Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2000); 
▪ Sistemas de Gestão Ambiental (ISO 14001); e 
▪ Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no trabalho. 

Marketing, 
Comunicação e 
Design 
 

▪ Estudos de Mercado (avaliação de notoriedade, processo de decisão de 
compra, imagem, atributos distintivos da marca e outros); 

▪ Diagnóstico e planeamento de Marketing; 
▪ Design Gráfico e Industrial (produto e embalagem); 
▪ Corporate Image (Diagnóstico, Planeamento, Desenvolvimento, Concepção e 

Produção); 
▪ Campanhas Publicitárias (Concepção e Implementação) 
▪ Consultoria de Comunicação 
▪ Organização e Produção de Eventos; e 
▪ Projectos Multimédia (Web Design, Animação, Modelação Computacional e 

CD’s Interactivos). 
Gestão Financeira 
e Auditoria 
 

▪ Apoio na elaboração de Planos Estratégicos (Diagnósticos de Análise 
Estratégica e Definição de Estratégias); 

▪ Corporate Finance (Elaboração de Planos de Negócio, Estudos de viabilidade 
de investimentos, Projectos de Capital de Risco, Assessoria ao seu 
financiamento e Avaliação de empresas); 

▪ Candidaturas a Apoios Financeiros de Programas Comunitários e Nacionais 
(Identificação, Elaboração e Controlo de Execução); 

▪ Corporate Recovery (Apoio a processos de reestruturação e recuperação de 
empresas); 

▪ Concepção e Implementação de Sistemas de Informação Financeira; 
▪ Assessoria Financeira corrente (por avença); e 
▪ Auditorias Contabilísticas e de Gestão. 

Recursos Humanos 
/ Formação 
Profissional 
 

▪ Planos Integrados de Formação (Diagnóstico, Planeamento, Concepção, 
Organização e Promoção, Desenvolvimento/Execução, Acompanhamento e 
Avaliação); 

▪ Formação Profissional (intra e inter-empresarial) / Coaching; e 
▪ Selecção de Pessoal e Desenvolvimento Organizacional. 

Cooperação  
Inter-Empresarial 

▪ Dinamização e Consultoria em Cooperação Inter-Empresarial (Consultores 
Conselheiros - IAPMEI / ITEC 

Outsourcing ▪ Contabilidade e Gestão Financeira; e 
▪ Gestão Industrial e da Qualidade. 

Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 
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Através da análise da tabela anterior, é possível verificar que os serviços oferecidos pela Múltiplos, 

Lda. se encontram no âmbito dos definidos anteriormente no capítulo 3.3 pelos diversos autores, 

não havendo nenhum serviço prestado pela consultora que não tenha sido referenciado por pelo 

menos uma fonte. 

Confrontando os serviços disponibilizados pela Múltiplos, Lda. com os referenciados pelas duas 

bases de dados utilizadas na análise do mercado nacional, FEACO (2005/2006) e INE (2005), é 

possível identificar algumas diferenças. Os serviços oferecidos pela consultora fazem parte 

essencialmente dos segmentos de Consultoria de Negócios e Outsourcing da FEACO, não 

prestando serviços ao nível de Desenvolvimento e Integração e Consultoria em Tecnologias de 

Informação que a associação também refere, mas em contrapartida a consultora oferece o serviço 

de cooperação inter-empresarial que a anterior não inclui. Relativamente ao INE, têm em comum 

os serviços de estratégia, gestão em geral, recursos humanos, marketing, gestão financeira, 

gestão de projectos e serviço de relações públicas, com o INE a apresentar ainda o serviço de 

gestão da produção no qual a consultora não opera, mas em compensação oferece serviços de 

outsourcing que não são incluídos pelo instituto.  

 

4.2.3.2.2 Evolução da Actividade da Múltiplos, Lda. 

Ao longo da sua actividade, o volume de negócios da Múltiplos, Lda. sofreu oscilações, tendo-se 

registado uma tendência de crescimento até 2005, com 401.117,52 euros, e a partir daí um 

decréscimo acentuado deste, como é possível verificar no gráfico seguinte.  

 
Gráfico 24 – Evolução do Volume de Negócios e Valor Acrescentado Bruto (2000-2007)  
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Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

 

Através da análise do gráfico é possível verificar que no período em análise o VN assumiu uma 

tendência em forma de sino, com um nível relativamente baixo no início do período, cerca de 208 

mil euros, seguido de um crescimento acentuado (até a um máximo de 408 mil euros) e 



 96 

diminuição no final do período para menos de 200 mil euros. No entanto, este movimento não foi 

tão acentuado quando analisamos o Valor Acrescentado Bruto (VAB), que embora registe os seus 

valores mais baixos no início e fim do período em análise, não houve grande crescimento nem 

decréscimo ao longo do período, o que sugere que o aumento do VN foi acompanhado de um 

aumento dos custos da empresa.  

Os serviços mais solicitados à empresa prendem-se com a área de Gestão Financeira e Auditoria, 

nomeadamente a área de gestão de projectos, como a elaboração de planos de negócios e 

estudos de viabilidade económico-financeira, principalmente afectos à candidatura a Apoios 

Financeiros de Programas Comunitários e Nacionais. Estes apoios visam a melhoria da 

competitividade das empresas, através do financiamento de projectos que impulsionem a 

inovação, qualificação dos recursos humanos e internacionalização das empresas.  

É de referir que o elevado volume de negócios entre 2001 e 2006 coincidiu com o período de 

vigência do QCA III, e que após este (em 2007) houve uma significativa diminuição de 42% do 

volume de negócios da Múltiplos, Lda., mostrando assim uma relação desta variável económica da 

empresa face aos apoios financeiros comunitários e nacionais. 

Nos últimos anos a estrutura de emprego da consultora praticamente não sofreu alterações, como 

é possível verificar na tabela seguinte. 

 

Tabela 30 – Evolução do Número de Colaboradores (2000-2007) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº Colaboradores (incluindo Consultores) 7 7 7 8 8 8 8 8 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

 

Como é possível verificar, em sete anos de actividade apenas houve o acréscimo de um 

colaborador na equipa da Múltiplos, Lda., evidenciando a estabilidade em que a empresa se 

encontra. É de salientar a receptividade e contribuição da empresa em acolher praticamente todos 

os anos estagiários da Universidade de Aveiro no âmbito de estágios curriculares, permitindo 

assim a estes estudantes ter contacto com o mundo profissional, adquirindo competências que 

apenas a realidade profissional pode oferecer. Ao mesmo tempo, este constante contacto com 

alunos da Universidade possibilita a mútua aprendizagem, aprendendo os estudantes o 

conhecimento especializado da consultora, e esta podendo beneficiar das novas ideias de gestão 

leccionadas no ensino superior, agindo estas duas instituições como “escolas de gestão” para o 

aluno. Kipping and Amorim (1999) argumentam precisamente a importância crescente das 

consultoras na formação de pessoas qualificadas em centros de formação das próprias 

consultoras. 

Ao nível da produtividade, esta registou diversas variações ao longo do período em análise, como 

é possível comprovar através do gráfico seguinte. 
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Gráfico 25 – Evolução da Produtividade (2000-2007) 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00
Eu

ro
s

Produtividade 20.713,46 26.139,84 26.441,27 21.137,80 22.176,69 20.031,32 22.396,25 13.115,04

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Fonte: Cálculos própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

 

Analisando o gráfico 25, a produtividade sofreu constantes aumentos e diminuições, com uma 

produtividade máxima de 26,4 mil euros em 2002 e uma mínima de 13,1 mil euros em 2007. Os 

valores mais baixos a partir de 2003 devem-se essencialmente ao aumento de colaboradores na 

empresa, à excepção do valor em 2007, que reflectiu a significativa redução do VN e VAB. 

Analisando as principais taxas de crescimento relacionadas com o volume de negócios e 

produtividade da empresa, e comparando-as com a evolução das restantes empresas da CAE em 

análise (gráfico 26), é possível tirar algumas conclusões adicionais. 

 

Gráfico 26 – Evolução das Principais Taxas de Crescimento (2001-2007) 

-100,00%

0,00%

100,00%

200,00%

300,00%

400,00%

500,00%

600,00%

P
er

ce
nt

ag
em

Tx. de Crescimento do VN 67,15% 12,39% -0,54% 5,11% -1,76% -19,32% -42,05%

Tx. de Crescimento Produtividade 26,20% 1,15% -20,06% 4,91% -9,67% 11,81% -41,44%

Tx. De Crescimento do VN em % do PIB 58,05% 7,31% -2,80% 1,06% -5,05% -22,61% -44,66%

Tx. de Crescimento do VN 74140
Nacional

548,5% 23,0% 17,7% 65,6% -10,3%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Fonte: Elaboração própria 
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Através da análise do gráfico é possível percepcionar que nem sempre a evolução do volume de 

negócios da consultora seguiu a tendência de crescimento da economia nacional, com diferenças 

entre as taxas de crescimento do VN e VN em percentagem do PIB com um diferencial de 9% em 

2001, e diminuição ao longo do período, para apenas 2%, evidenciando assim uma aproximação 

da tendência da evolução das duas variáveis económicas (VN da Múltiplos e PIB nacional). 

A evolução do volume de negócios da Múltiplos, Lda. acompanhou os ciclos das taxas de 

crescimento da generalidade das restantes empresas da CAE 74140, à excepção de 2003, em 

que a actividade da consultora decresceu e o restante mercado registou um crescimento inferior 

ao do ano transacto, mas ainda positivo. Nos restantes anos, a evolução foi no mesmo sentido, 

embora os crescimentos e diminuições de dessem com menor intensidade no caso da Múltiplos, 

Lda. 

 
Analisando o lado da oferta (tabela 31), é possível verificar que a estrutura de clientes manteve-se 

praticamente inalterada, evidenciando uma relação duradoura entre a consultora e os seus 

clientes.  

 
Tabela 31 – Evolução do Número de Clientes (2000-2007) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº clientes  12 12 10 15 14 15 14 12 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

No entanto, é de salientar o facto do volume de negócios ser elevado e o número de clientes 

reduzido, o que pode revelar uma situação de dependência da consultora face aos seus clientes, 

pois cada um deles representa um elevado volume de negócios. Esta situação é visível em 2003, 

onde com o aumento de 50% dos clientes face ao ano anterior, o volume de negócios não 

aumentou na mesma proporção, tendo mesmo diminuído. 

Na tabela seguinte são apresentados os sectores e concelhos do mercado abrangidos pelos 

serviços prestados pela Múltiplos, Lda. 

Tabela 32 – Proveniência dos clientes por Sector e Localização 
Sectores Concelhos  
Automóvel                                                   
Material Eléctrico 
Moldes                                                         
Tecnologias de Informação 
Cerâmica                                                     
Autarquias 
Empresas Públicas 

Aveiro                                                         
Ílhavo 
Mira                                                             
Águeda 
S. João da Madeira                                     
Castelo de Paiva 
Porto                                                            
Gaia 
Chaves 

Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

A tabela 32 apresenta como principais clientes da consultora o Sector Industrial e a Administração 

Pública, localizadas em quatros distritos diferentes, sendo Aveiro o principal distrito de origem da 

maioria dos clientes (figura 3). 
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Figura 3 – Proveniência dos Clientes por Distrito 

 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com dados da Múltiplos, Lda. 

 

Relativamente à concorrência enfrentada pela Múltiplos, Lda., são várias as empresas localizadas 

no mesmo concelho (concorrência directa), a operar nos mesmos mercados alvo, bem como a 

prestar os mesmos serviços. No mesmo concelho existe um total de 65 consultoras, algumas 

delas com volumes de negócios superiores à Múltiplos, Lda., como é o caso da H.M. Consultores, 

Lda., VLM Consultores, S.A., Gesvouga, Lda., Multiaveiro, Lda., Foconsultores, Lda.. 

Relativamente ao mesmo mercado alvo, existem as empresas do mesmo distrito da localização da 

Múltiplos, Lda., bem como dos distritos adjacentes, onde esta opera (em conjunto, nos distritos do 

Porto, Coimbra e Vila Real existem 1.605 empresas), e ainda as grandes consultoras que 

abrangem todo o território nacional. No mesmo distrito existem 294 empresas, das quais se 

destacam a XC Consultores, Lda., Juvenal, S.A. e Infeira, Lda., com volumes de negócios 

superiores ao da Múltiplos. No geral, a maioria das consultoras da CAE 74140 apresenta um 

volume de negócios semelhante à PMC em análise.  



 100 

Contextualizando a Múltiplos, Lda. nas tipologias de consultoras apresentadas anteriormente no 

capítulo 3.4, obtemos a classificação que se encontra na tabela seguinte.  

 

Tabela 33 – Classificação da Tipologia da Múltiplos, Lda.  

United Nations 

(1993) 

 Tamanho da consultora: Micro empresa, com menos de dez colaboradores 
 Tipo de consultoria oferecida: Consultores com elevada experiência, a 

operarem no sector há vários anos 
 Áreas de especialização: Sistemas de Informação de Gestão; Gestão Industrial; 

Marketing, Comunicação e Design; Gestão Financeira e Auditoria; Recursos 
Humanos / Formação Profissional; Cooperação Inter-Empresarial; Outsourcing 

 Grau de conhecimento ou especialização: A área onde a empresa se 
encontra mais especializada e de onde provém a maior parte do seu volume 
de negócios é a Gestão Financeira e Auditoria, mais concretamente das 
Candidaturas a Apoios Financeiros de Programas Comunitários e Nacionais 

 Nível de gestão ao qual o conselho é dado: Todos os níveis, desde a 
estratégia de topo a soluções operacionais 

 Clientes servidos: Sector Público e Privado 
 Mínimo de tamanho necessário para a equipa: Praticamente todos os 

serviços prestados englobam a equipa toda da Múltiplos, Lda. 
 Habilidade para organizar equipas mundiais: Tratando-se de uma micro 

empresa, apenas o consegue através da criação de parcerias com outras 
empresas (networking). 

 Habilidade para atingir serviços consistentes: Na área dos projectos 
candidatos aos apoios comunitários têm obtido sempre aprovação, como é o 
caso do projecto mais recentemente aprovado para a Companhia Aveirense 
de Componentes para a Indústria Automóvel, S.A., de cerca de 16,5 milhões 
de euros. 

Kubr (2002)  Empresários individuais e pequenas parcerias: Micro Empresa, com menos 
de 10 colaboradores, com elevada experiência e capacidade de resolução de 
problemas.  

 Professores de Consultoria: O fundador da empresa exerce a actividade de 
docente num Instituto Superior, dedicando-se à actividade de consultoria em 
part-time.  

Fonte: Elaboração Própria 
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4.2.3.3 Tendências Futuras das Consultoras de Gestão em Portugal 

 

4.2.3.3.1 Fonte do Volume de Negócio das PMCs até à presente data 

A adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986 foi um factor determinante do 

desenvolvimento do mercado de consultoria nacional, principalmente das PMCs, através da 

necessidade de cumprimento de normas e possibilidade de aproveitamento de fundos 

comunitários. Assim foi potencializado um novo mercado, nomeadamente em serviços ligados a 

questões europeias, como candidaturas a apoios comunitários (projectos de investimento), 

projectos de recuperação de empresas em falência, implementação de sistemas de qualidade 

através das certificações de qualidade ISO e projectos de formação, com estes dois últimos a 

serem financiados por fundos estruturais (Amorim 1999a; 1999b). Os apoios comunitários 

potenciaram as oportunidades das empresas a inovarem e fazerem face à crescente globalização 

a fim de se tornarem mais competitivas. Estas oportunidades traduziram-se num novo nicho de 

mercado que as consultoras aproveitaram através da sua especialização nestas questões. 

O significativo crescimento deste tipo de consultoras traduziu-se num aumento da sua importância 

no sector de consultoria nacional, nomeadamente ao nível do apoio ao desenvolvimento das 

PMEs. As PMCs foram em parte fundadas por via de spin-offs de grandes empresas, mas também 

por consultores individuais, antigos académicos, gestores e políticos (Amorim, 1999c). A sua 

estrutura flexível, baseada num reduzido número de consultores permanentes e a existência de 

uma vasta rede de contactos que lhes possibilita a adaptação da sua equipa projecto a projecto 

(subcontratação de acordo com os conhecimentos funcionais e industriais necessários), permite-

lhes adequarem-se, com relativa facilidade, consoante se atravessam períodos de recessão ou de 

prosperidade (1999a).  

A par das novas oportunidades de serviços para a consultoria, também o surgimento de 

organizações fomentou o desenvolvimento do mercado, não só pelo seu papel como fornecedoras 

de trabalho de consultoria, mas também no incentivo ao recurso a consultoras e consultores 

“certificados” (Amorim, 1999c). São disso exemplo o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e à Inovação (IAPMEI), Associação Portuguesa para Qualidade (APQ), Instituto 

Português da Qualidade (IPQ), e o Instituto Português de Consultores de Gestão (IPCG). Este 

último foi recentemente criado, e segundo o seu presidente Pedro Martins, o instituto visa 

“preencher a lacuna que existe na falta de regulação da actividade de consultoria em Portugal”, 

contrariando assim “a tendência de banalização da profissão de consultor e ao mesmo tempo 

contribuir para uma melhor imagem da actividade”, apostando na certificação dos consultores em 

três níveis renováveis de três em três anos (Diário Económico, 2004, p.2).  
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4.2.3.3.2 Sugestões para fazer face aos Novos Desafios enfrentados pelas PMCs 

Actualmente são vários os desafios que se colocam ao sector de consultoria. Segundo René 

Cordeiro, director da Strategy Process International, os principais desafios passam por, “como em 

qualquer actividade económica, (saber) vender, acrescentando efectivamente o valor de que as 

empresas, as organizações carecem para se desenvolverem” (Brito, 2004b, p.6). Para Alexandre 

Barbosa, presidente da Innovagency, “os desafios para o sector vão continuar a passar pelos 

imperativos de fazer a diferença através de resultados tangíveis e valor acrescentado para os 

clientes e de conseguir fazer essa diferença para as pessoas que apostam a sua carreira nesta 

actividade” (Brito, 2004b, p.6).  

No entanto, para as PMCs existe uma contagem decrescente para um fluxo de volume de 

negócios que até então tem sido explorado. Com a aproximação do término do recebimento dos 

apoios comunitários (2013) destinados ao financiamento dos diversos quadros de apoios 

comunitários em Portugal ao longo dos últimos vinte e dois anos, é impreterível um repensar da 

actual concentração dos serviços no aproveitamento dos fundos estruturais. È necessário pensar 

já no futuro e em novas formas de encontrar um novo mercado.  

A actividade de consultoria tem um historial de se adaptar às preocupações do mercado dos seus 

clientes, encontrando soluções para lidar com recessões e procurando vantagens competitivas em 

contextos económicos mais prósperos (Correia, 1994), e no actual cenário, terá que encontrar 

soluções para si própria, ou seja, novas formas de obtenção de facturação.  

 

a) Medidas direccionadas directamente para o Cliente 

As medidas direccionadas directamente para o cliente têm por finalidade a melhoria do tipo de 

serviços oferecidos pelas consultoras, adaptando-os constantemente às novas realidades 

enfrentadas pelas empresas. 

Neste sentido, são três as vias pelas quais as consultoras podem procurar soluções para o seu 

fluxo de negócios. Estes encontram-se representados na figura seguinte. 
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Figura 4 – Vias de Soluções para as PMCs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Inovação  

A inovação e a procura de novas formas de resolução de problemas são a principal fonte de 

volume de negócios, garantindo assim a eficácia do serviço prestado. No entanto, nem sempre é 

possível para uma consultora, principalmente para as de pequena e média dimensão, dedicar o 

seu factor produtivo (os seus colaboradores) à inovação. Isto deve-se não só ao facto da inovação 

apenas apresentar rentabilidade a longo prazo, mas também pelo facto de, enquanto os 

colaboradores se dedicam a esta, não ser rentabilizada a facturação de curto prazo. 

Sendo a inovação crucial para o crescimento das consultoras, torna-se importante a criação de 

novos conteúdos, introdução de novos serviços, ou mesmo o desenvolvimento de novas soluções 

(figura seguinte). 

 

Figura 5 – Modelo de Inovação 
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Esta necessidade de inovação repercute-se na diversidade de conceitos criados pelas 

consultoras, originando “fenómenos de moda”, que tanto têm sido criticados por diversos autores, 

como Abrahamson (1991), Collins (2001), Blunsdon (2002) e Kieser (2002a), os quais 

argumentam que os gestores são guiados por modas, sendo estas apenas novas formas de 

vender o mesmo. No entanto, é a inovação que permite o desenvolvimento de vantagens 

competitivas às empresas, isto é, enquanto a inovação não se generaliza para “moda”, porque a 

partir desse momento, uniformiza-se novamente o conhecimento entre as diversas empresas. 

“As pessoas querem palavras novas para resolver problemas antigos” (Correia and Cardoso, 

1994, p.28) e é esse ciclo de introdução de novos conteúdos, serviços e soluções que dinamiza a 

procura do mercado, bem como a diferenciação entre as diversas consultoras. Se por um lado as 

consultoras procuram novas abordagens, por outro os clientes sentem necessidade de recorrer a 

estes especialistas sob pena de ficarem para trás face aos seus concorrentes. 

A inovação será portanto uma solução para o futuro das PMCs, que embora não esteja ao seu 

imediato alcance, é uma via a explorar, porque “sem mudança, os clientes não precisam de 

consultores” (Freire, 1999, p. 167). 

 

Preços Competitivos 

O mercado de consultoria é dominado por grandes empresas consultoras, mas existem mercados 

às quais estas não chegam, por não lhes compensar financeiramente a prestação de certos tipos 

de serviços, ou mesmo por não estarem dimensionadas ao perfil de “adviser” de que as PMEs 

necessitam (Brito, 2004a). Nesse sentido, cabe às PMCs o aproveitamento deste mercado, o de 

proximidade local/regional, apostando neste factor como via de escolha preferencial e também 

através da oferta de preços mais competitivos. Por sua vez, a possibilidade destes preços baixos é 

uma mais valia para as PMEs e para o reforço da sua competitividade, uma vez que de outra 

forma não estariam dispostas a contratar as consultoras. 

Por outro lado, é também importante apostar na oferta de um Serviço Global, isto é, fornecer um 

serviço completo (em mais que uma área da consultoria), evitando assim a necessidade do cliente 

em recorrer a diversos fornecedores para serviços que não pertencem ao seu core business, e 

desta forma obter vantagens através de um preço mais acessível. 

 

Especialização  

 Sector 

O dualismo de grandes consultoras vs PMCs reflecte-se na sua tipologia de clientes, havendo 

tendência para grandes empresas consultoras prestarem serviços na área das tecnologias de 

informação, estratégia e finanças empresariais, maioritariamente a grandes empresas geralmente 

nos sectores de indústria pesada, financeiro, e telecomunicações; enquanto as PMCs se centram 
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em PMEs, na aplicação de fundos e estudos de viabilidade, essencialmente para sectores de 

manufactura e tecnologicamente menos avançados (Amorim 1999a, 1999b, 1999c). 

Neste contexto, é importante que as consultoras conheçam bem o mercado da região dos seus 

clientes (por exemplo o sector de Moldes e Plásticos), e se especializem nos sectores alvo, 

permitindo-lhe serem mais eficientes e apoiarem as PMEs no desenvolvimento do negócio. A 

especialização neste contexto funciona como forma das consultoras competirem com as suas 

concorrentes, tornando-se mais eficazes ao nível vertical face às demais (Caeiro, 2005). 

Relativamente à PMC do caso de estudo, a Múltiplos, Lda., esta é especialista na elaboração de 

projectos destinados ao sector industrial, tendo vindo a elaborá-los ao longo de toda a sua 

actividade económica. Em particular, esta PMC tem vindo a elaborar projectos de investimento e 

de formação para uma grande empresa do sector automóvel, a C.A.C.I.A., S.A., o que 

aparentemente vai contra a associação de serviços de PMCs a PMEs. No entanto, esta grande 

empresa espelha exactamente a situação descrita por Amorim (1999a, 1999b, 1999c), por ter a 

colaborar consigo em simultâneo duas consultoras, a Ernst & Young, para serviços relacionados 

com estratégia e finanças, e a Múltiplos, Lda., na prestação de serviços maioritariamente ligados a 

projectos candidatos ao recebimento de apoios comunitários. 

 

 Serviços 

Ao nível dos serviços oferecidos, é importante a especialização da consultora em áreas que não 

pertençam ao core business da PME. Trata-se de áreas necessárias à actividade e que 

contribuem para o bom funcionamento das empresas, mas nas quais estas não possuem tanta 

informação e experiência como as consultoras. São disso exemplo serviços em áreas como 

contabilidade, finanças, marketing, higiene e segurança no trabalho, recursos humanos, qualidade 

e ambiente. Um acompanhamento próximo e constante por parte da consultora nestas áreas 

garante o seu cumprimento e melhoramento, funcionando como uma forma de outsourcing para a 

empresa que assim tira partido das melhores técnicas de gestão do conhecimento da consultora. 

Os ganhos de produtividade e focus passam pela redução do número de operações fora do core 

business, sendo estas realizadas por externos à empresa (Caeiro, 2005). 

Com este tipo de especialização, espera-se que a consultora apoie a empresa em diversas áreas 

necessárias ao seu bom funcionamento, intervindo assim a vários níveis através do seu 

melhoramento, permitindo que os trabalhadores da PME se dediquem maioritariamente a 

questões ligadas com o seu core business.  

Em entrevista para o Diário Económico, Pedro Martins, presidente do IPCG confirmou a 

importância de um serviço geral por parte dos consultores, afirmando que “A grande novidade, 

actualmente, é o retorno à consultoria de aconselhamento. Hoje em dia, há de facto uma 

valorização da actividade de adviser” (Brito, 2004a, p.3). 
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Neste âmbito, e com a percepção do futuro cenário, a Múltiplos, Lda. encontra-se neste momento 

a avançar com um projecto já há muito suspenso, que é o da Acreditação. A obtenção deste 

estatuto irá permitir-lhe oferecer um serviço mais alargado e completo, principalmente numa área 

que cada vez mais tem ganho relevância no contexto da sociedade actual, da valorização dos 

conhecimentos e formação dos indivíduos. 

 

b) Medidas ao Nível da Própria Consultora 

As medidas ao nível da própria consultora prendem-se essencialmente com algumas mudanças e 

melhoramentos nas suas actuais políticas, promovendo os seus serviços e encontrando soluções 

equiparáveis para financiamento dos seus clientes. A tabela seguinte apresenta algumas 

sugestões. 

 
Tabela 34– Medidas ao Nível da Própria Consultora 

Apostar na Promoção Realização de packs de serviços de curta duração, que promovam a 
imagem do consultor perante o cliente, criando um primeiro contacto 
com vista à sua satisfação e consequente fidelização, e que actuem 
em determinadas áreas nas quais as PMEs são menos 
especializadas. 

Apostar no Serviço de 
Outsourcing  

Desenvolver estratégias para valorizar a consultoria, como forma de 
poupar em custos com o pessoal para a PME (reduzindo os custos 
fixos unitários). Se a PME tivesse que contratar uma pessoa, teria que 
pagar mais e não necessitaria dele a tempo inteiro. Assim, a 
contratação feita à PMC é feita apenas pelo tempo estritamente 
necessário, tendo ainda possibilidade de contratar um ou mais 
consultores consoante as suas necessidades em termos de 
dimensão, evolução do negócio e complexidade da estrutura, 
beneficiando da vantagem de colaborar com técnicos com maiores 
conhecimentos e, consequentemente, maior capacidade de gestão. 

Serviços de Investimento 
Alternativos 

Promoção de serviços pontuais, tais como estudos de viabilidade para 
financiamento junto da banca ou negociação com credores, como 
forma de obtenção de recursos financeiros em alternativa aos apoios 
comunitários. 

Parcerias Estabelecimento de parcerias com outras entidades, como câmaras 
municipais, associações empresariais locais ou regionais, gabinetes 
de consultoria na área da qualidade, gabinetes de advogados, outras 
empresas de consultoria, etc., como forma de prestação de serviços 
conjuntos com outras entidades, diminuindo assim a necessidade do 
cliente em contactar com diferentes empresas para cada área, e 
promovendo ao mesmo tempo os seus serviços por via indirecta. 

Fonte: Elaboração própria 
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O maior desafio para o futuro das PMCs passa essencialmente por encontrar o seu espaço na 

área geográfica em que pretende operar.  

Actualmente, as PMEs continuam o seu processo de organização e adaptação à economia global, 

através da reestruturação do tecido empresarial, com o encerramento das empresas ineficientes e 

melhoria de eficiência das remanescentes. Assim, são diversas as oportunidades existentes para 

as consultoras aproveitarem, após o cessar do recebimento dos apoios comunitários, não tendo 

que se reflectir no decréscimo do número de consultoras com o seu término. Inclusive, por força 

de disposições/obrigações legais e de mercado em diversas áreas, tais como a higiene e 

segurança no trabalho, qualidade e HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), o 

mercado de consultoria é cada vez mais vasto. Não só as PMEs necessitarão de constante 

adaptação à evolução natural dos sectores em que se inserem, como esta forma de outsourcing 

da consultoria se pode tornar num serviço contínuo por via da satisfação dos clientes com os 

resultados gerados pelas consultoras.  

Relativamente às tipologias de serviços, as Tecnologias de Informação irão cada vez mais ser 

indispensáveis numa empresa, sendo a base de muitas das suas actividades. A consultoria como 

forma de “externalização de funções em que seja requerido um know-how elevado” (Caeiro, 2005) 

não irá sofrer significativas alterações, sendo cada vez mais uma opção viável para as PMEs que 

não têm tanta experiência e/ou acesso a informação, e que através dos consultores conseguem 

melhorias ao nível da eficiência. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            CAPÍTULO 5 
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5 CONCLUSÃO 

O presente relatório teve como principal objectivo compreender e enquadrar a evolução do sector 

de consultoria de gestão, e através da sua análise presente, sugerir soluções para o futuro das 

PMCs. A relevância do estudo deste tipo de empresas em específico prende-se com o facto do 

tecido empresarial nacional ser maioritariamente composto por PMCs, e estas terem como 

principal fonte de volume de negócios projectos ligados aos apoios comunitários para as PMEs, 

sendo que estes têm actualmente um prazo próximo para o seu término. É portanto essencial 

encontrar novas áreas de negócio para a sustentabilidade deste tipo de consultoras. 

Embora a consultoria de seja uma profissão em rápido crescimento, grandes consultoras e PMCs 

competem de forma desigual no mercado nacional. Enquanto as primeiras têm vantagem 

competitiva na sua rede de conhecimento global, as últimas encontram-se numa situação em que 

precisam de desenvolver uma prática “única”.  

No capítulo 3 foi elaborada uma revisão de literatura sobre a sua evolução e problemática da 

definição de conceitos essenciais da consultoria de gestão, como sendo a sua própria definição, 

papéis desempenhados pelo consultor e tipologia de serviços. 

Na análise da evolução do sector de consultoria, foi possível identificar três gerações da evolução 

deste, onde cada uma apresenta características distintas. Na primeira geração, cuja ideologia 

dominante era a Gestão Científica, predominava a necessidade de aumento da eficiência, 

nomeadamente ao nível da produção, onde os projectos eram complexos e necessitavam de 

muita criatividade na sua execução. Na segunda geração, com ideologia dominante a Organização 

e Estratégia, predominava a necessidade de melhorar a organização das grandes empresas, 

principalmente ao nível da sua descentralização e planeamento, com os projectos das consultoras 

a requererem soluções específicas, sendo a resolução dos problemas facilitada por experiências 

anteriores semelhantes. Na terceira e última geração, a ideologia dominante são as networks 

baseadas em TI, com a inovação destas no apoio à gestão, possibilitando assim uma maior 

coordenação interna e externa, onde os projectos requerem soluções rápidas e eficientes. 

Ao nível da problemática da definição de consultoria de gestão, foi possível identificar definições 

díspares entre os diferentes autores. Enquanto alguns apresentam características específicas 

complementares às de outros autores, foram identificadas definições que se contradiziam em 

alguns aspectos, como a necessidade de serem pessoas especialmente treinadas ser defendida 

por Greiner and Metzger (1983), IMC (1998) e Harris (1999), enquanto Kubr (2002) exclui essa 

necessidade. A unanimidade entre os autores apenas ocorre no facto da consultoria de gestão ser 

um serviço de aconselhamento a vários níveis, independentemente das consequências que 

possam advir com a implementação das recomendações apresentadas pelas consultoras. 
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Relativamente à definição do papel do consultor, foram salientadas conotações díspares, 

denotando-se um aumento das associações críticas nos últimos anos. Salienta-se a conotação 

mais positiva, curadores de negócios, apresentada por Higdon (1969), e a mais negativa, referida 

por Pinault (2001) que se refere aos consultores como Consulting Demons.  

Através da análise dos diversos tipos de serviços apresentados pelas diferentes fontes, foi 

possível constatar a grande disparidade existente, não só no que concerne à diferença entre os 

vários autores, mas também da diversidade gerada pela evolução do próprio sector. Salienta-se 

serviços como Estratégia, Recursos Humanos, Marketing e Gestão Financeira como os principais 

serviços referenciados pela grande maioria dos autores. 

No capítulo 4 é elaborada a análise da evolução do sector de consultoria de gestão europeu e 

nacional com base em dados estatísticos e estudos empíricos.  

Na análise da evolução do mercado europeu foi constatado o elevado crescimento do sector em 

termos de volume de negócios, número de consultoras e colaboradores, com destaque para o 

primeiro, com um crescimento de 653,64% num período de treze anos. São identificados os 

mercados da Alemanha e Reino Unido como sendo os maiores do sector na Europa, 

apresentando não só os maiores volumes de negócios, mas também o maior valor de VN em 

percentagem do PIB, a rondar o 1%. Ao nível dos serviços, o Outsourcing e o Desenvolvimento e 

Integração são identificados como principais origens da facturação das consultoras, com a 

Indústria e os Serviços Financeiros a serem os principais clientes do sector. 

Na evolução histórica do sector de consultoria de gestão em Portugal são identificadas três 

gerações à semelhança da evolução do mercado europeu, mas com um início tardio face a este. A 

primeira geração teve início na década de 40, e foi caracterizada por uma economia pouco 

desenvolvida e actividade empresarial tradicional, com projectos essencialmente virados para a 

engenharia nas antigas colónias, tendo sido realizados por consultoras fundadas por universitários 

e departamentos de consultoria de grandes grupos económicos. A segunda geração teve início na 

revolução de Abril de 1974, caracterizada pelo fim da ditadura e nacionalização de todo o sector 

financeiro; é nesta altura que entram as CMNs, e os serviços mais solicitados são na área de 

consultoria especializada em relações industriais. A terceira geração teve início na década de 80, 

com a adesão de Portugal à Comunidade Europeia em 1986, caracterizada pela maior abertura do 

mercado ao exterior e entrada de capital estrangeiro. Houve uma diversificação da oferta, 

constituída por CMNs e PMCs, com serviços de TI, estratégia e coprporate finance no caso das 

primeiras, e projectos relacionados com a aplicação dos fundos comunitários no caso das últimas.  

Através da análise dos dados estatísticos e estudo empírico, foi possível verificar que o sector de 

consultoria de gestão nacional apresentou um elevado crescimento nos últimos anos do número 

de consultoras, colaboradores e volume de negócios, tendo sido em 2004 que houveram as 

maiores taxas de crescimento. A evolução ao nível dos serviços prestados apresentou uma 
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concentração no Outsourcing e Tecnologias de Informação, representando em conjunto 30% do 

volume de negócios gerado. As Tecnologias de Informação são o serviço ao nível do qual é 

sentido maior impacto após a intervenção de uma consultora (52%). Tal como no mercado 

europeu, também no nacional a Indústria representa a maior fonte de volume de negócios do 

sector em estudo. Salienta-se ainda a resistência interna à mudança como principal barreira ao 

sucesso dos serviços das consultoras, sendo esta determinante no impacto positivo ou negativo 

que poderá vir a resultar das recomendações das consultoras. 

No caso prático é analisado o mercado das consultoras com actividade principal da CAE 74140. 

Foi verificado um significativo crescimento deste mercado ao longo da década em análise, mas 

com uma concentração do volume de negócios de cerca de um terço nas 20 maiores empresas da 

referida CAE, de onde se salienta o elevado número de empresas sedeadas na Z. F. da Madeira 

(35%). A evolução do mercado não foi homogénea nos diferentes distritos, sendo Lisboa a região 

que concentra maior percentagem de empresas (37,3%), e ainda maior valor em termos de 

volume de negócios (75,6%) e volume de emprego (80,56%). O Funchal apresenta dos menores 

volumes de colaboradores, mas ao nível de número de empresas e vendas situa-se no segundo e 

terceiro lugar, respectivamente. Ao nível dos clientes, a Secção K apresenta o maior valor 

(26,1%), seguido dos Transportes, Armazenagem e Comunicações com 21,6%. Os serviços 

prestados com maior volume de negócios são os de consultoria de gestão, representando cerca 

de 80% do total do sector, com o conjunto de outros serviços a representar praticamente 50%, e 

onde se destaca a consultoria em Gestão em Geral que apresenta a maior percentagem 

individualmente (16,5%). Através da análise da empresa acolhedora do estágio do mestrando, foi 

feito o enquadramento desta no sector em que se insere, tendo sido possível associar o maior 

volume de negócios da empresa ao período de vigência de um quadro comunitário de apoio.  

Na última secção do trabalho, e face à aproximação do término dos fundos estruturais europeus, 

são apresentadas soluções não só para a empresa em estudo, mas também para todas as PMCs 

cuja principal origem do volume de negócios assente na elaboração e acompanhamento de 

projectos afectos aos apoios financeiros. Nesse sentido, são identificadas duas vertentes, a 

direccionada directamente para o cliente e as medidas ao nível da própria consultora.  

Dentro das medidas direccionadas directamente ao cliente são identificadas três vias principais, 

que são a inovação, a prática de preços competitivos e a especialização. Na primeira é sugerida a 

inovação, através da criação de novos conteúdos, introdução de novos serviços e 

desenvolvimento de novas soluções. Embora esta seja uma realidade difícil de ser seguida pelas 

PMCs, é uma solução que será sempre passível de ser seguida em qualquer altura, sendo 

possível a criação de parceiras para que se torne uma realidade exequível para este tipo de 

consultoras. A segunda sugestão consiste na prática de preços competitivos, através da prestação 

de um serviço alargado, e do aproveitamento do factor proximidade, alcançando mercados que 

não são possíveis ou desejados pelas grandes consultoras. A terceira sugestão prende-se com a 

especialização do sector ou serviço, sendo o primeiro destinado ao conhecimento do cliente, 
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possibilitando o aumento da sua eficiência ao nível vertical, e o segundo diz respeito à 

especialização em áreas que não pertençam ao core business das PMEs, contribuindo com os 

seus conhecimentos e experiência para áreas onde estas empresas não são tão eficientes, 

permitindo-lhes assim dedicarem-se a questões ligadas ao seu core business.  

As medidas ao nível da própria consultora visam a aposta na promoção através da realização de 

packs de serviços que promovam a consultora; aposta no serviço de outsourcing como meio de 

redução de custos para as PMEs que assim não necessitam de contratar quadros internos a 

tempo inteiro para certas actividades de gestão; promoção de serviços de investimento 

alternativos, elaborando estudos de financiamento que possibilitem às PMEs a concretização de 

projectos que possibilitem a melhoria de competitividade como alternativas aos apoios 

comunitários; e estabelecimento de parcerias com outras entidades que facilitem a prestação de 

serviços conjuntos, diminuindo assim a necessidade do cliente ter que contactar com diversos 

fornecedores. 

A contribuição deste estudo revela-se ao nível da sua análise prática do sector, através da 

caracterização da sua evolução e análise da estrutura actual em detalhe. É identificado o final dos 

apoios comunitários como um acontecimento que terá que ser gerido desde já, no sentido de 

serem encontradas novas fontes de volume de negócios. A especialização revela-se como 

principal solução a ser seguida pelas PMCs no futuro. É necessário ter como objectivo alcançar 

não só o mercado geográfico mais próximo, mas também ter noção da estratégia a seguir nesse 

sentido. O facto de serem permanentemente elaboradas novas disposições legais para diversas 

áreas como higiene e segurança no trabalho, qualidade e HACCP, possibilita às PMCs um 

constante fluxo de volume de negócios por via do outsourcing. Assim, as novas oportunidades 

para o mercado de consultoria passam por encontrar novas soluções dentro das áreas em que as 

PMEs não possuem meios (humanos e materiais, mas essencialmente conhecimento) para se 

especializarem.  

Até agora, a maior parte da literatura centrou-se nos desenvolvimentos nos Estados Unidos da 

América, na expansão das consultoras americanas no estrangeiro, e em desenvolvimentos em 

outros países Anglo-Saxónicos, especialmente no Reino Unido e Austrália (Engwall and Kipping, 

2002). São ainda poucos os estudos empíricos sobre as estruturas do sector de consultoria nos 

restantes países, e Portugal não é excepção. A constante modificação do sector também dificulta 

a sua análise. Em estudos futuros poderá proceder-se à análise da evolução do sector no sentido 

de verificar a variação do número de consultoras e as suas novas áreas de negócios, 

confirmando-se assim a sua adaptação à nova envolvente do sector ou passividade perante o 

novo cenário. Poderá mesmo assistir-se ao início de uma nova geração de PMCs, com a 

manutenção das PMEs como clientes, mas com a evolução dos serviços para outras áreas de 

negócios que vão ao encontro das novas necessidades dos seus clientes.  
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