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Introdução

Após uma fase de transformação profunda nas nossas sociedades, 
nas nossas vidas e nas nossas pessoas em função de uma pandemia 
imprevisível, que nos levou a passar por tempos inéditos, acreditamos 
que também as Organizações necessitarão de um programa de olhos postos 
no futuro aplicando de forma eficiente a aprendizagem que inevitavelmente 
advém de uma crise.

Assim a equipa de People & Organisation da PwC desenvolveu uma abordagem 
que tem como principal objectivo apoiar as organizações no regresso 
ao business as usual de forma ponderada, assegurando a continuidade 
do negócio, a motivação dos colaboradores e a continuação da aprendizagem 
digital “forçada” pela Covid-19.

2
Junho 2020Post Covid-19 People Approach - Advisory People & Organisation Services



PwC

Introdução

Assim esta abordagem contará com três capítulos independentes, mas interligados:
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Pessoas

A experiência em teletrabalho
e o ‘regresso à realidade’.

Optimização Financeira

Análise salarial nos três 
conceitos de compensação 
e estudos de comparabilidade 
e viabilidade.

A Revolução Digital 
‘forçada’ pela Covid-19

Quais as aprendizagens a reter 
e próximos passos na flexibilização 
na utilização das ferramentas 
digitais como facilitadores 
dos processos de trabalho.



Pessoas



PwC

O trabalho remoto, independentemente da eficiência das ferramentas 
tecnológicas, pode criar constrangimentos em função da própria aptidão de 
cada um na sua proficiente utilização, criando possíveis frustrações e 
desmotivações na sua utilização.

Por outro lado, o confinamento previsto pelo estado de emergência e 
calamidade declarados pelo Governo Angolano, inevitavelmente implicaram nas 
pessoas sensações de clausura e afastamento de entes próximos importantes, 
que podem e devem ser geridas de forma cuidadosa do ponto de vista de bem 
estar emocional, psicológico e familiar.

Uma pessoa que esteve em casa mais de um mês será a mesma que, 
depois do medo de uma doença desconhecida, da solidão e da incerteza 
quanto ao futuro financeiro familiar, voltará ao seu posto de trabalho? 
Deveremos esperar que não existam sequelas na motivação, bem estar e na 
própria sensação de segurança face ao Covid-19 aquando de um regresso 
ao escritório?
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Pessoas

A experiência em teletrabalho e o ‘regresso à realidade’.
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Assim sendo, a PwC propõe uma abordagem em que, após o regresso ao local de trabalho, dará voz aos colaboradores para exprimirem 
por um lado a sua experiência no confinamento obrigatório face ao trabalho a realizar diariamente, permitindo por outro lado conhecer as 
expectativas face ao regresso “à realidade”, quais as suas expectativas, receios e inseguranças de natureza emocional, de saúde pública 
(disponibilização de máscaras/ luvas/ desinfectante…) e financeira.
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Pessoas

A experiência em teletrabalho e o ‘regresso à realidade’.

@ Distanciamento Social @  The office / Back to Reality

Propomo-nos a difundir um questionário via Qualtrics que 
permite aferir para cada colaborador, o seu estado de espírito, 
o que os motivou e deu suporte em termos da sua chefia e 
nível de confiança na liderança das equipas, dificuldades 
sentidas na utilização de ferramentas entre outras dimensões 
customizáveis de empresa para empresa.

Neste mesmo questionário, num momento posterior, 
mediremos o pulso à organização no regresso à realidade, 
permitindo compreender quais as principais preocupações, a 
que níveis, permitindo uma actuação antecipada nos níveis de 
motivação e consequente rendimento dos colaboradores.



Optimização Financeira
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Os impactos económicos e financeiros nas empresas da estagnação 
da Economia em Angola e no mundo são inegáveis. Em Angola acresce 
o impacto da redução do valor do barril de petróleo para 20$, o que, em época 
de retracção económica complexifica os planos de diversificação económica.

Os planos de cada empresa surpreendidos por esta nova realidade estão ainda 
a ser delineados, alguns já implementados, passando por reduções de tempo 
efectivo de trabalho e reduções salariais, suspensões de contratos, férias 
antecipadas ou, em última instância, reformas antecipadas ou despedimentos.

Propomos-nos ainda a aprofundar o aumento da tributação que se espera com 
a reforma do IRT e possíveis oportunidades de optimização fiscal do package 
salarial.
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Optimização Financeira

Análise salarial nos três conceitos de compensação e estudos de comparabilidade 
e viabilidade
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A PwC propõe-se a realizar um estudo aprofundado à estrutura salarial das empresa tendo em conta medidas implementadas/a 
implementar, permitindo compreender a viabilidade das medidas ao nível:
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Optimização Financeira

Análise salarial nos três conceitos de compensação e estudos de comparabilidade 
e viabilidade

Neste contexto, a PwC propõe uma abordagem multidisciplinar, integrando igualmente uma análise ao enquadramento regulatório em vigor, 
a cada momento, em matéria laboral, permitindo assim identificar as medidas que poderão ser implementadas dentro do quadro regulatório 
aplicável. 

A nossa análise irá incidir sobre as três componentes de compensação permitindo realizar uma análise em conjunto com a gestão 
de topo e Directores das áreas organizacionais, para compreensão das medidas consideradas mais eficientes do ponto de vista financeiro 
e menos impactantes do ponto de vista motivacional – que poderá diferir de Direcção para Direcção.

A comparabilidade com o 
mercado salarial pré-Covid

Avaliação e compreensão 
dos impactos nos níveis 
de vida dos colaboradores

Do impacto efectivo 
das medidas tomadas/a tomar 
na capacidade financeira 
da empresa – Actual Savings
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Optimização Financeira

Análise salarial nos três conceitos de compensação e estudos de comparabilidade 
e viabilidade

O Conceito de Retribuição Base compreende 
as componentes Salário Base + Subsídios. Considera todo 
e qualquer valor pago, de forma líquida ou ilíquida, em dinheiro, 
numa base regular (normalmente mensal) e que assume, face 
ao enquadramento de natureza laboral, natureza 
de irredutibilidade ou “montante adquirido”, não podendo 
ser diminuído.

O Conceito de Retribuição Total compreende a Retribuição 
Base + Retribuição Variável, atribuída em função
dos resultados da Organização e/ou desempenho individual 
do ano anterior. São montantes pagos, normalmente, 
em função do alcance de resultados. A Retribuição Variável 
não tem, por isso, um carácter definitivo ou de direito adquirido, 
tanto do ponto de vista da sua atribuição como dos montantes 
envolvidos. 

A Retribuição Global compreende todas as componentes 
anteriores acrescidas da componente Benefícios.

Retribuição Global

Retribuição Total

Retribuição Base

Salário Base Subsídios Retribuição 
Variável Benefícios

Post Covid-19 People Approach - Advisory People & Organisation Services



PwC 11
Junho 2020

Optimização Financeira

Análise salarial nos três conceitos de compensação e estudos de comparabilidade 
e viabilidade

A formulação de cenários, dentro do quadro regulatório aplicável, ou a análise de práticas já implementadas trará impactos mensuráveis que serão posteriormente 
comparáveis com o mercado salarial Angolano de 2020 pré-Covid. Esta comparação permitirá compreender as principais trends e alterações introduzidas, 
permitindo compreender em que medida estaremos distantes de um regresso à normalidade ou de um aligeiramento das medidas de austeridade nas organizações.

Salário Base Subsídios Retribuição Variável Benefícios

Avaliação do trabalho 
a realizar e implementação 
de medidas de:
• Suspensão do contrato de 

trabalho.
• Redução horária com 

pagamento reduzido
• Programa de Reformas 

antecipadas.

• Avaliação dos subsídios 
atribuídos actualmente, 
dos seus custos anuais e 
do seu impacto financeiro.

- Análise da possibilidade 
de revisão/remoção de 
subsídios cujo racional 
custo/benefício seja mais 
reduzido

Decisão, de acordo com o 
modelo de avaliação de 
desempenho, o modelo de 
monitorização dos objectivos, 
bem como dos resultados da 
empresa sobre a atribuição 
de Bónus de Performance

Levantamento dos benefícios 
atribuídos tendo em conta:
• Destinatários
• Custos
• Periodicidade
• Pertinência do Benefício
• Proposta de Plano Flexível 

de Benefícios
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A Revolução Digital 
‘forçada’ pela Covid-19
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A imagem acima representada, acaba por nos acordar para 
a realidade. De facto, o verdadeiro líder e acelerador da transformação digital 
nas empresas foi a necessidade fundamental de distanciamento social, por 
um lado, e de não total estagnação económica, por outro, que implica 
a comunicação entre pessoas numa base diária.

Empresas por todo o mundo foram “obrigadas” a dar o salto tecnológico 
há muito planeado para garantir que o negócio não parava – pelo menos, 
não completamente.
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A Revolução Digital ‘forçada’ pela Covid-19

As aprendizagens a reter e os próximos passos na flexibilização na utilização das ferramentas 
digitais como facilitadores dos processos de trabalho.

Who led the digital transformation in your company?

CEO CTO Covid-19
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Na PwC acreditamos que esta catapulta inesperada, poderá ser o ponto de partida para uma verdadeira transformação digital nas empresas e 
como tal propomo-nos não só a realizar o levantamento das ferramentas digitais existentes na organização, como também a organizar:
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A Revolução Digital ‘forçada’ pela Covid-19

Quais as aprendizagens a reter e próximos passos na flexibilização na utilização das 
ferramentas digitais como facilitadores dos processos de trabalho.

3.
Compreensão de quais 
as ferramentas digitais 
privilegiadas na organização 
e promoção através 
de acções de comunicação 
integrada para a manutenção 
da sua utilização.

1.
Reuniões com Directores 
para avaliação da sua 
eficácia de papel enquanto 
líder mediante ferramentas 
digitais – como é gerir 
uma equipa à distância?

2.
Focus groups com 
colaboradores para 
compreender principais 
vantagens e dificuldades na 
utilização das apps e 
eficiência no trabalho em 
equipa vs. o trabalho em 
equipa presencial.

4.
Compreensão, junto do CEO/ 
Administração, em função 
da maturidade 
organizacional e da 
eficiência na resposta ao 
trabalho solicitado sobre 
a flexibilização de formas 
de trabalho numa cidade 
onde o tempo urge.
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