
Trabalhar no cliente requer adaptar espaço e tempo 
Mariana Iwakura 
 
Profissionais que aderem ao esquema precisam abrir mão da rotina 
 
Passar muito tempo no cliente, quando se tem um empregador que presta serviços para outras 
companhias, é a realidade de muitos advogados, consultores e especialistas em tecnologia da 
informação. 
 
Como qualquer profissional, eles se preocupam com suas carreiras. Mas, além disso, precisam se 
adaptar a um local de trabalho que não é o de seus colegas de empresa e às regras da firma 
contratante. 
 
Em suma, eles atuam com tempos e espaços que variam conforme são realocados. 
 
Em entrevista com 15 consultores que trabalhavam no cliente, a administradora Diana Johnson 
identificou que esses profissionais não se sentiam donos de seu tempo. O trabalho fez parte da 
dissertação de mestrado defendida em 2007 no Instituto Coppead de Administração, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
"A dinâmica da consultoria que os empregava era uma, mas eles tinham de se adaptar 
rapidamente ao tempo do cliente -à carga horária e à duração de projetos. Eles não podiam fazer 
um curso, pois não sabiam onde estariam no dia seguinte." 
 
A mudança de espaço, tanto o geográfico como o físico, de infra-estrutura da empresa, também 
pesava. "Eles reclamavam que não tinham uma mesa para colocar uma foto da mulher ou um 
telefone para passar para amigos", conta Johnson. 
 
Dinâmica 
 
Segundo Rodolfo Eschenbach Jr., responsável pela área de desempenho humano da consultoria 
Accenture, que mantém cerca de 60% dos seus funcionários nos clientes, o lado positivo desse 
trabalho é permitir que o profissional conheça culturas empresariais. 
 
Por outro lado, é preciso ser adepto da falta de rotina. "Se ele quiser ter um local fixo, não 
conseguirá levar [o esquema de trabalho no cliente]", alerta. 
 
Acostumado a estar sempre em visitas a clientes no Brasil e na América Latina, Eduardo Falcari, 
42, engenheiro de aplicações da PTC, do setor de softwares, diz que não sente falta do convívio 
com a empresa. 
 
Responsável pela pré-venda, ele fica fora do escritório durante metade do mês. "Fico incomodado 
quando passo três semanas sem viajar", conta. 
 
A dinâmica tem um custo: Falcari ainda não sabe se conseguirá os 75% de presença em um curso 
de gerência estratégica de projetos que começou. "Não vou fugir de faltar", prevê. 
 

 
Leia mais: 
 
Detentor de dois crachás mantém contato com o empregador  
 
Gerente de "outsourcing" da HP, Carlos Alberto Francisco, 45, trabalha quase o tempo todo na 
Procter & Gamble. 
 



A multinacional de bens de consumo já foi sua empregadora. Quando a área de tecnologia da 
informação foi terceirizada para a HP, em 2003, Francisco mudou de empresa, mas não teve de 
trocar de casa. 
 
Na P&G, ele tem local fixo em uma baia e um ramal -com o número que consta de seu cartão de 
visitas da HP. 
 
No começo, Francisco diz que teve de aprender a separar as velhas amizades das relações de 
negócio. "Não podia criticar o cliente, por exemplo. Precisei me policiar no início", conta. 
 
Outro esforço, esse contínuo, é para manter um bom contato com a HP, ainda que fique 
fisicamente longe dela. Isso inclui conhecer colegas, marcar almoços e reuniões e participar dos 
eventos da empresa. 
 
Seu objetivo é garantir que, quando surja uma chance de crescimento na companhia, ele seja 
lembrado. "Se eu não fizer um bom marketing pessoal, se não interagir, amanhã surgirá uma 
oportunidade e ninguém irá me conhecer", pontua. 
 

 
Leia mais: 
 
Acompanhamento e comunicação fazem parte de motivação  
 
Reunião periódica ajuda a desenvolver colaborador  
 
O bom desempenho e a identificação do profissional com o trabalho podem ser garantidos pelo 
acompanhamento da companhia que o emprega. 
 
"A competência se constrói na relação entre profissionais", diz Márcio Campos, professor da 
Fundação Dom Cabral. Segundo ele, o empregador deve promover reuniões periódicas. 
 
Os profissionais que não se sentem vinculados à empresa, mesmo que a distância, ficam em terra 
de ninguém. "Ele é um apátrida", observa Campos. 
 
Na HP, cerca de 20% dos 2.400 colaboradores estão alocados em clientes. Eles passam por 
aculturamento e mantêm comunicação diária com a empresa, destaca o diretor de recursos 
humanos, Jair Pianucci. 
 
O processo de avaliação, diz o diretor, é mandatório, e inclui a opinião da firma freguesa. 
 
Outro cuidado é a comunicação com funcionários do cliente, que devem saber por que se 
contratou o terceirizado. 
 
"É normal se sentirem ameaçados ou competirem com a gente", diz o consultor Eduardo Leone, 
30, da consultoria BCG (Boston Consulting Group). "[O trabalho] só gera frutos se conquistamos 
confiança." 
 
A advogada Paula (nome fictício), 26, sofreu hostilidade quando atuou dentro de uma empresa de 
telecomunicação, cliente de seu escritório. 
 
"Alguns achavam que, por eu estar lá, iriam perder o emprego. Trataram-me mal", conta. 
 
Expectativas 
 
O contrato entre o empregador e o cliente é crucial para a motivação do colaborador. 



 
"Há uma confusão nas expectativas que ele tem [em relação às empresas], e isso depende de 
como o contrato é amarrado", aponta Ana Luiza Lopes, autora da dissertação de mestrado 
"Servindo a Dois Senhores". Ela entrevistou 16 profissionais de TI que trabalhavam em 
companhias clientes havia pelo menos dois anos. 
 
A pesquisa, defendida em 2006 na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica), verificou que, 
quando o contrato não especificava a responsabilidade de cada firma quanto ao trabalhador, ele 
se sentia "órfão". 
 
"Os entrevistados disseram não saber a quem pedir um aumento", exemplifica Lopes. Em acordos 
que determinavam as atribuições, "o indivíduo sabia que estava vinculado à consultoria de TI e 
que a contratante era um mero cliente". 
 

 
Leia mais: 
 
Estrutura é combinada em contrato  
 
Para quem trabalha no cliente, ter uma baia própria, com computador e telefone -itens comuns 
para funcionários que não saem da sede da firma- é quase um luxo. 
 
A infra-estrutura disponível para os terceirizados é combinada quando as empresas assinam o 
contrato de prestação de serviços. Determinam-se o uso do estacionamento e do restaurante e o 
equipamento disponível. 
 
"Os consultores levam a vida do cliente", diz Ana Vieira, coordenadora de recrutamento da Boston 
Consulting Group para a América Latina. Algumas das despesas, como as de alimentação, são 
pagas pelo freguês. 
 
A advogada Fernanda Bumiera, 24, do escritório Felsberg e Associados, passa até dois meses no 
cliente. "Em alguns lugares, tenho computador e acesso aos e-mails do escritório", conta 
Bumiera. "Os que têm refeitório interno estendem o benefício. Outros reembolsam o gasto com 
alimentação." 
 
Quando ela precisa usar a biblioteca, tem de voltar ao escritório -às vezes, trabalhando lá por 
meio período. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2008, Caderno de Empregos, p. 2-3. 


