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Eles trabalham o tempo todo sob pressão, não têm horário fixo, lidam constantemente com a 
incerteza e a instabilidade, têm dificuldade em organizar a vida pessoal e são responsáveis pelo 
próprio treinamento. Representantes típicos do mercado de trabalho moderno, os consultores de 
gestão carregam, no entanto, uma característica marcante da era industrial - querem fazer 
carreira dentro da mesma empresa. Enquanto nas outras áreas não se fala mais em fidelidade, os 
consultores têm sempre um objetivo: tornarem-se sócios.  
 
A análise do perfil dos consultores da área de gestão foi a base de uma tese de mestrado em 
administração de empresas defendida em dezembro passado no Instituto Coppead, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. O autor do trabalho, Mauricio Terra Tilhe, analista de 
planejamento estratégico da Sul América Seguros, entrevistou doze consultores de três 
consultorias de gestão que possuem escritório no Rio. As empresas, que não podem ser citadas, 
são multinacionais listadas entre as maiores do mundo. O perfil dos entrevistados foi variado por 
sexo, idade e tempo de experiência. 
 
"Motivados pela remuneração e pela possibilidade de gerenciar pessoas, todos os consultores 
entrevistados, sem exceção, querem ser sócios da companhia em que trabalham", observa Tilhe. 
"É uma postura semelhante à do início do século XX, em que as pessoas faziam carreira na 
indústria", completa. 
 
A vontade de alcançar um posto no topo da organização é quase conflitante com as reclamações 
dos consultores sobre a correria da profissão, diz o autor da tese. "Eles reclamam da carga 
pesada de trabalho, dizem que mal conseguem ver a família, mas, no final, voltam a falar de 
planos e lembram onde querem chegar", conta Tilhe. "No fundo, eles sabem que a carreira na 
consultoria e a vida pessoal são duas coisas que não combinam muito." 
 
A tese traz outra observação interessante a respeito dessa profissão: diferentemente da maior 
parte das empresas, que oferecem todo tipo de treinamento formal a seus funcionários, nas 
consultorias os profissionais têm de ser muito mais autodidatas, respondendo pelo seu 
treinamento e desenvolvimento. As empresas, em geral, oferecem uma completa base de dados e 
oportunidades de capacitação para os seus profissionais, mas quem determina a velocidade e a 
intensidade do aprendizado são os próprios consultores.  
 
Isso faz parte, na verdade, de uma tendência mundial de auto-gestão de carreira, lembra a sócia 
da PricewaterhouseCoopers, Olga Colpo. "Na Price, temos definidas quais são as competências e 
experiências que o profissional tem de ter nas diferentes fases da carreira, e oferecemos uma 
excelente infra -estrutura, mas quem vai determinar a velocidade do aprendizado é a própria 
pessoa." 
 
Formado em administração pela Universidade Federal Fluminense e com MBA em recursos 
humanos pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Tilhe nunca trabalhou em consultoria. 
Mas escolheu o tema para a sua tese no Coppead para conhecer melhor a especialidade.  
 
Outro ponto observado por ele na pesquisa foi a importância da troca de experiências com 
profissionais mais velhos. Mais do que em muitas profissões, a existência de um mentor é 
importante para orientar os consultores sobre o desenvolvimento de carreira e até mesmo para 
suprir a falta de alguém que os "puxe pela mão". "Os desafios são conhecidos, e é obrigação do 
consultor estar preparado para eles", diz Tilhe. "Ninguém vai dizer: 'você precisa fazer um curso 
de finanças porque você está mal'. Mas, no fim do ano, ele vai ser avaliado por isso." 
 



"Para você crescer é fundamental mostrar iniciativa, pró-atividade, ter idéias e ser capaz de pegar 
um assunto sobre o qual está mal preparado e virar dono daquilo, resolver a questão", relata um 
dos participantes da pesquisa.  
 
O diretor de recursos humanos da Accenture, Marcos Nascimento, lembra que o consultor não é 
"jogado" em qualquer projeto (a exceção são os inexperientes) - ele é geralmente alocado em 
uma área em que a sua competência é mais latente. Mas Nascimento admite que há uma pró-
atividade muito maior do consultor na sua capacitação. "O consultor tem de estar sempre duas 
páginas na frente do último livro lançado sobre a sua área de atuação", diz o diretor. "Damos uma 
base conceitual, mas ninguém vai te pegar pela mão e dizer o que você tem que estudar."  
 
Vários consultores entrevistados para o estudo de Tilhe compararam a consultoria com uma prova 
da faculdade: "você pega um negócio sobre o qual entende muito pouco, tem que aprender tudo 
sobre ele e, depois de alguns meses, vai ajudar a empresa a tomar decisões estratégicas." 
 
A possibilidade de aprendizado em diversas áreas, contudo, é um dos maiores atrativos das 
consultorias. "Não é um emprego, é um estilo de vida", define um entrevistado. Outra profissional 
relata: "Consultoria é um ambiente que te dá uma oportunidade de aprendizado gigante. Você 
está o tempo todo vendo indústrias diferentes, práticas diferentes, pessoas diferentes. Você tem 
que ter um pique de aprendizado violento, e eu gosto disso. Gosto muito de ser desafiada."  
 
 
 
A carga de trabalho é, de fato pesada. Mas o tempo de casa também ajuda a impor limites, 
constata Tilhe. Um dos consultores, por exemplo, relata: "Às vezes, o sócio me liga às onze horas 
da noite e, dependendo do que for, eu tenho que dizer que não posso falar com ele no momento. 
Mas ele se sente no direito de me ligar às onze da noite." 
 
O presidente da Ernst & Young, Julio Cardozo, acredita, no entanto, que não é preciso abrir mão 
da vida pessoal para ser um consultor. "A pessoa tem que fazer sempre um balanço entre a sua 
ambição profissional e a sua felicidade. As reclamações não podem ser levadas tanto a sério: 
muitas vezes a pessoa está radiante de felicidade interna pelas realizações profissionais". Ao 
mesmo tempo em que o desafio de manter-se atualizado é constante na consultoria, Cardozo 
acredita que a diversidade, o inesperado e o desafio constante são os fatores que causam a 
motivação dos consultores.  
 
A aspiração à sociedade na empresa também faz sentido: enquanto na maior parte das empresas 
existe apenas um presidente, em algumas consultorias há mais de cem sócios. "Para chegar lá, 
tem que haver um conceito pesado de empreendedorismo", aconselha Olga Colpo, da Price. 
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