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Este e-book surge de uma dor muito comum entre os meus 
clientes e alunos, quase todos empresários e decisores de 
empresas B2B: a dificuldade em contratar.

Precisam de o fazer para continuar a crescer sustentavelmente, 
e não conseguem atrair as pessoas certas para as suas 
empresas ou equipas.

Esta é uma dor que eu também senti ao longo de 25 anos de 
carreira, inúmeros processos de recrutamento e centenas de 
entrevistas para posições tão diversas como vendas, marketing, 
e-commerce, comunicação, gestão de marca, design, gestão 
de produto, controlo de qualidade, gestão de projetos, etc, etc.

Tive a sorte de ter contado sempre com o suporte de 
um departamento de Recursos Humanos que geria o 
processo e filtrava os candidatos, ficando eu “apenas” com a 
responsabilidade do briefing inicial e da seleção final.

Ainda assim, tive vários processos que se arrastaram durante 
meses e em que acabei, pela pressão de tempo, por escolher 
pessoas que não “encaixavam” com a cultura da empresa – e 
que mais cedo ou mais tarde acabariam por sair – outros que 
foram completos “tiros ao lado” e outros ainda em que pura e 
simplesmente desisti e tentei resolver com a “prata da casa”.

Uma coisa é certa: aprendi imenso com os meus erros e 
também com os erros que vi serem cometidos pelos meus 
colegas e chefias e agora, mais recentemente, pelos meus 
clientes e alunos.

Contratar as pessoas certas pode ser
um processo muito longo e difícil!
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Localização – muitas vezes, dado o seu cariz industrial, estão 
localizadas fora dos grandes centros urbanos, tornando-se 
menos atrativas para candidatos que aí vivem

Atratividade – as empresas B2B, regra geral, não têm um 
bom branding nem são percebidas como tão modernas e 
inovadoras como as B2C

Potencial de carreira – as empresas B2B estão conotadas 
com funções técnicas especializadas, o que pode ser visto 
como limitador de crescimento para algumas funções

Falta de Departamento de RH – a maioria não tem 
departamentos de Recursos Humanos para coordenar toda 
a gestão dos processos de recrutamento 

Não sendo especialista em Recursos Humanos, espero que 
estas 11 dicas que resumem a minha experiência possam 
ajudá-lo(a) a atrair e contratar as pessoas certas. 

Vamos a isso?

Há algumas dificuldades acrescidas que as PMEs B2B 
enfrentam na hora de contratar:
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Se quer as pessoas certas,
mostre-lhes porque é a

empresa certa para elas.

#1
PREPARE O

“ISCO” CERTO



Comecemos com um facto indiscutível: o talento é um bem 
escasso.

Mesmo assim, muitas empresas limitam-se a fazer “copy-paste” 
de uma lista de requisitos mais ou menos genérica e esperar que 
os candidatos apareçam.

É o mesmo que ir à pesca sem saber o que se quer pescar. 
Lançamos um isco ao calhas e esperamos para ver o que nos 
aparece 

Se o princípio for “tudo o que vem à rede é peixe”, até 
pode funcionar. Mas se queremos atrair pessoas boas e 
competentes temos que mostrar-nos atrativos para elas.

Fico doida com os anúncios em que se apresenta um rolo de 
papel higiénico de competências e experiência desejados, 
qual carta ao Pai Natal: “Formação académica XPTO”, 
“Experiência mínima de 5 anos em funções semelhantes”, 
“Elevada capacidade analítica”, “Capacidade de trabalhar sob 
pressão”, “Forte orientação para resultados”, “Dinamismo”, 
“Proatividade”, etc, etc, etc,...

Na sua extensa maioria são tão exagerados que têm o efeito 
contrário - o descrédito total - principalmente quando a seguir 
se vê a remuneração que oferecem.

Raros são os anúncios onde se explica o que o(a) candidato(a) 
tem a ganhar.

Alguns ainda se aventuram pelo descritivo de funções ou pelos 
benefícios mais ou menos tangíveis, como “salário base superior 
à média” ou “seguro médico”, mas pouco mais do que isso. 

#1 | PREPARE O “ISCO” CERTO
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Quanto mais claro for o “Como somos” da sua empresa, mais 
facilmente atrairá as pessoas certas, aquelas que realmente 
se sentem atraídas – porque estão alinhadas – pela sua cultura 
e valores.

FARFETCH exists for the love of fashion. Our mission is 
to be the global platform for luxury fashion, connecting 
creators, curators and consumers.

We’re a positive platform for good, bringing together an 
incredible creative community made up by our people, 
our partners and our customers. This community is at the 
heart of our business success. We welcome differences, 
empower individuality and celebrate diverse skills and 
perspectives, creating an inclusive environment for 
everyone. We are FARFETCH for All.

Se queremos as pessoas certas para a nossa empresa ou 
equipa, temos que mostrar-lhes porque é que a nossa é a 
empresa ou equipa certa para elas

Temos que explicar não apenas quem somos, mas como 
somos. Quais os valores e princípios pelos quais nos regemos. 
Como nos comportamos e o que valorizamos. O propósito 
daquilo que fazemos. A nossa visão para o futuro.

Deixo-lhe aqui um exemplo de anúncio da Farfetch que 
encontrei no LinkedIn, para inspiração.
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Atualize o seu “cartão de visita”
e crie um perfil no LinkedIn.

#2
MOSTRE O
QUE VALE!



Ponha-se nos pés de um potencial candidato ao lugar que está a 
divulgar: como é que ele ou ela vai saber como é a sua empresa?

Provavelmente, se estiver interessado(a), vai começar por ir 
ver o site e as redes sociais da empresa. 

O que é que vai encontrar?

Um site cinzentão com ar de não ser atualizado desde o 
século passado? Um perfil de LinkedIn sem imagem, sem 
publicações e com meia dúzia de seguidores?

Se for este o caso – e a não ser que a vaga seja para o 
Marketing, o que pode até motivar a pessoa a candidatar-se     – 
provavelmente não vai ficar particularmente entusiasmado(a) 
com a sua empresa.

Este é um problema muito comum entre os decisores de 
empresas B2B.

Estão tão focados no trabalho operacional - a desenvolver 
produto, a instalar uma nova máquina, a resolver os problemas 
dos clientes – que se esquecem totalmente de comunicar.

E quando comunicam, mostram O QUE fazem (a variedade 
e tecnicidade dos produtos, os serviços que prestam, os 
clientes que têm), mas não PORQUE o fazem nem COMO 
são enquanto equipa.

Infelizmente, a imagem que a maioria das empresas B2B 
passam para o exterior através do site ou das redes sociais fica 
muito aquém da realidade. 

#2 | MOSTRE O QUE VALE!
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Nada vende melhor a sua empresa do que a satisfação e o 
reconhecimento dos seus colaboradores!

Deixo-lhe um bonito exemplo da Grupel (empresa que 
fiquei a conhecer quando vi este vídeo no LinkedIn) na sua 
homenagem a um colaborador de saída para a reforma.

Hoje em dia, não é necessário fazer grandes investimentos 
para se ter um site apelativo, que fale da história, da cultura 
e da visão para o futuro, que mostre como é trabalhar na 
empresa e com a empresa (sim, é um 2-em-1 para potenciais 
candidatos e clientes     ).

O site de uma empresa é o seu cartão de visita.

Ter um bom perfil no LinkedIn (idealmente do dono/CEO) 
e dar a conhecer o dia-a-dia da empresa também é uma 
excelente estratégia de atração que só precisa de alguma 
dedicação e consistência. 

Publique coisas simples que ajudem a mostrar COMO é 
trabalhar na empresa: a sua cultura, as suas pessoas, as suas 
pequenas vitórias.
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A competência determinante, nos dias de 
hoje, é a capacidade - e a vontade - de 

aprender constantemente, ao longo da vida.

#3
PROCURE “A”
COMPETÊNCIA



Contratar alguém é como integrar um novo membro na família. 

Esta pessoa irá passar a fazer parte do dia a dia da empresa, 
pelo que investir em encontrar a pessoa certa, aquela que irá 
“encaixar” com a cultura existente, seja fundamental.

A maioria das empresas foca-se excessivamente nas 
competências técnicas: exigem a formação académica XPTO, 
5 anos de experiência na mesma indústria, o domínio da 
ferramenta X ou da metodologia Y.

As competências técnicas são importantes - mais numas 
funções do que noutras - mas não tão importantes como a 
atitude e os valores.

As competências técnicas treinam-se – a maioria terá que 
se treinar com elevada frequência, dados os rápidos avanços 
da tecnologia - a atitude e os valores já são bastante mais 
difíceis de mudar.

Ao “fechar” os critérios de contratação, as empresas estão 
a excluir pessoas que, não cumprindo a 100% os requisitos 
técnicos, seriam as pessoas certas do ponto de vista da atitude, 
dos valores e do “encaixe” com a cultura da empresa.

A competência determinante, nos dias de hoje, é a 
capacidade - e a vontade - de aprender constantemente, 
ao longo da vida.

Não faltam exemplos nas empresas de pessoas que, não 
tendo a formação ou as competências técnicas necessárias, 
têm a atitude e os valores alinhados e uma enorme vontade 
de aprender.

#3 | PROCURE “A” COMPETÊNCIA
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Muitas vezes estas pessoas são mais polivalentes, porque 
tiveram mais experiências diferentes ao longo da vida, e 
acabam por alargar o âmbito das funções e ir para além do 
que lhes é pedido.

Para além disso, estas pessoas darão tudo o que têm para 
demonstrar que mereceram a oportunidade que lhes foi dada.

No meu caso, posso dizer que raramente cumpri os requisitos 
de formação e de competências técnicas das funções para as 
quais fui contratada

Quando fui responsável pelo Marketing da Sport Zone, não 
tinha nem formação nem experiência em Marketing. O mesmo 
aconteceu quando fui responsável pelo Desenvolvimento de 
Produto.

O que fiz foi entregar-me de alma e coração a aprender tudo o 
que podia com as minhas equipas, com os meus fornecedores, 
com os meus colegas e antecessores, nos livros, online, etc.

Seja flexível e não feche demasiado os critérios – defina apenas 
os que são relevantes e apresente-os como “preferências” 
e não como “requisitos obrigatórios”, sempre que tal faça 
sentido. 

É melhor contratar as pessoas certas – pessoas com a atitude 
e os valores certos - e depois treiná-las, do que contratar 
as pessoas erradas apenas porque têm a formação e as 
competências técnicas certas. 
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Teste novos modelos de trabalho
e reduza a barreira geográfica.

#4
SEJA FLEXÍVEL

NO MODELO



O facto de muitas empresas B2B, dado o seu cariz industrial, 
estarem localizadas fora dos grandes centros urbanos, 
constituiu desde sempre uma dificuldade na contratação de 
pessoas para determinadas funções.

As empresas tinham que se contentar com os recursos 
disponíveis na sua área geográfica, muitas vezes aquém do 
ideal.

Hoje em dia - e muito mais agora, após o período de pandemia 
que  atravessámos e durante o qual fomos forçados a 
transformar a forma como trabalhamos – a localização 
geográfica deixou de ser a barreira intransponível que era, 
pelo menos para algumas funções.

Naturalmente, se estivermos a falar de um operador de uma 
máquina ou de um condutor de camião, não existe opção – o 
trabalho tem que ser presencial.

Mas quando falamos de funções como o design, o marketing, 
as vendas ou o serviço ao cliente, só para dar alguns exemplos, 
já não é bem assim.

Desde a flexibilidade de horário a modelos híbridos, com 
alguns dias presenciais, e até remotos, várias são as opções 
possíveis para atrair e reter talento para além das fronteiras 
geográficas do concelho ou da região.

As novas gerações valorizam cada vez mais esta flexibilidade, 
e empresas que a ofereçam conseguirão ser mais atrativas e 
capazes de reter talento.

Naturalmente estas mudanças são difíceis e implicam uma 

#4 | SEJA FLEXÍVEL NO MODELO
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curva de adaptação e de aprendizagem, mas é necessário 
começar a fazê-las, porque farão parte dos modelos de trabalho 
no futuro.

Estas mudanças implicam a existência de sistemas de 
gestão, a definição de objetivos claros e a implementação de 
indicadores de performance – desenvolvimentos cruciais para 
a sobrevivência dos negócios no longo prazo, seja em que 
modelo for.

Antecipar as dificuldades de deslocação dos potenciais 
candidatos(as) e propor soluções à cabeça – como fazem as 
imobiliárias na venda de casas - também é uma boa opção. 

Por exemplo, se a zona for servida por transportes públicos 
rápidos, como o metro ou o comboio, pode dizer “A 30 minutos 
de metro/comboio da cidade X”.

Ou pode permitir horários flexíveis, dando a oportunidade às 
pessoas para fugirem às horas de maior trânsito de entrada e 
saída da cidade.

Seja qual for a localização da sua empresa, pondere sempre 
os vários modelos e seja o mais flexível possível, de forma a 
ganhar poder de atração para além da sua zona geográfica.
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Não delegue a função mais importante
do líder: escolher as pessoas certas.

#5
INVISTA TEMPO
NO PROCESSO



A maioria dos decisores das PMEs B2B são os chamados 
“bombeiros de serviço”.

A sua vida é um apagar de fogos constante, sem tempo 
para pensar e muito menos para dedicar a entrevistas de 
recrutamento, que vêm como altamente consumidoras de 
tempo.

Muitas vezes recorrem a referências de amigos, de clientes 
ou pedem a pessoas da sua confiança para identificarem 
potenciais candidatos dentro das suas redes de contactos.

Assim que aparece alguém que que cumpre os requisitos 
mínimos para a função, nem hesitam e contratam 
imediatamente.

O que acontece, não raras vezes, é que ao fim de alguns meses 
se torna evidente que aquela pessoa não “encaixa bem” na 
cultura da empresa. A própria pessoa não se sente satisfeita 
e motivada, não corresponde às expectativas ou não foi bem 
acolhida pelo restante grupo.

Como disse anteriormente, contratar alguém é como integrar 
um novo membro na família – no caso de muitas empresas 
familiares, literalmente 

Esta é geralmente uma decisão de longo prazo que implica 
não apenas um enorme investimento (na contratação, 
integração e formação da pessoa) mas também um enorme 
custo de oportunidade (quanto poderíamos ter ganho se 
tivéssemos contratado a pessoa certa).

Se adicionarmos a este cocktail a lei do trabalho em Portugal, 

#5 | INVISTA TEMPO NO PROCESSO
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percebemos que cada minuto passado a garantir a entrada 
das pessoas certas na empresa é o melhor investimento de 
tempo que qualquer líder pode fazer.

Encontrar a pessoa certa (ou a mais certa possível) pode não 
acontecer à primeira, à segunda ou à décima entrevista. É 
necessário investir o tempo necessário até encontrarmos a 
pessoa que “encaixa” na função e na cultura da empresa.

Uma sugestão é, quando encontrar uma ou duas pessoas 
com potencial, pedir a pessoas chave da sua empresa que 
conversem um pouco com ela(s). Desta forma terá perspetivas 
diferentes e relevantes sobre o potencial de “encaixe” da 
pessoa na empresa.

Deixo-lhe o exemplo da Procter & Gamble, a primeira empresa 
onde trabalhei em Portugal: no final de um extenso processo 
de recrutamento, o candidato é entrevistado por 4 pessoas 
- a futura chefia e outras 3 pessoas chave da empresa – e só 
fica se as 4 pessoas estiverem de acordo.
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Faça perguntas que lhe permitam verdadeiramente 
conhecer a pessoa que está a entrevistar.

#6
FAÇA BOAS
PERGUNTAS



Chegámos, então, ao momento crucial do processo: a 
entrevista.

É muitas vezes com base nesta curta interação que tomamos 
a importante decisão de convidar alguém para fazer parte da 
nossa “família” profissional.

É também um momento decisivo para o(a) candidato(a) 
ponderar se quer ou não trabalhar connosco.

As primeiras impressões contam… muito!

Quem contrata tem que estar consciente da importância 
desta primeira impressão: desde a forma como a pessoa é 
recebida na receção, a pontualidade da entrevista, o local 
onde é entrevistada, a atitude e as perguntas do entrevistador, 
tudo são sinais da cultura da empresa.

Situações como ser deixada horas à espera, ser recebida 
numa sala sem condições ou ter um entrevistador mais 
interessado no telemóvel do que nela, são evidências claras 
do que a espera se aceitar aquela proposta.

Dito isto – e partindo do princípio que as regras básicas do 
respeito pelas pessoas são cumpridas - creio que o principal 
problema da maioria dos entrevistadores é não fazer boas 
perguntas.

Se queremos boas respostas, temos que fazer boas 
perguntas.

Uma das razões para que isto aconteça é a falta de preparação 
para a entrevista – não leram o CV, não viram o perfil de LinkedIn 

#6 | FAÇA BOAS PERGUNTAS
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- e por isso gastam o tempo da entrevista a fazer perguntas 
óbvias que só consomem tempo e não acrescentam nada.

Uma segunda razão - muito comum no B2B - é o foco excessivo 
nas competências técnicas. 

O entrevistador procura testar o conhecimento técnico da 
pessoa – o que está absolutamente correto – mas acaba por 
focar-se apenas nestas questões, não sobrando tempo para 
avaliar o caráter e a atitude do(a) candidato(a).

Uma terceira razão é a previsibilidade das perguntas. Hoje 
em dia as pessoas já vão preparadas para responder a 
determinadas questões, como “Quais são os seus pontos 
fortes e fracos?” ou “Porque é que se candidatou a este lugar?”, 
tornando difícil distinguir o que é real do que é ensaiado.

Boas perguntas são aquelas que nos permitem perceber a 
personalidade da pessoa, a forma como pensa e age, a sua 
abertura à aprendizagem, a sua atitude perante os problemas 
e os desafios.

No final do dia, e apesar de estarmos a contratar para uma 
determinada função, é a atitude e o caráter da pessoa que 
determinará, em larga medida, se é a pessoa certa para a nossa 
empresa.

Deixo-lhe algumas sugestões de perguntas pensadas para 
revelar a natureza das pessoas que entrevista e que poderá 
adotar ou adaptar de acordo com o contexto e o(a) candidato(a).

Qual foi a última vez que mudou de ideias em relação 
a algo importante e porquê?
(revela humildade e abertura à mudança) 

1 |
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Em que é que a sua anterior empresa se diferenciava 
e quais eram os principais concorrentes? 
(revela entendimento do negócio)

Conte-me sobre os melhores e os piores dias no 
trabalho.
(revela o que gosta mais e menos de fazer)

Se eu ligasse ao(à) seu(sua) anterior chefe, o que é 
que ele(a) me diria sobre si? (revela caráter e o tipo de 
relação que tinha com a anterior chefia)

O que é que o(a) interessa fora do trabalho? 
(revela vontade de crescimento / desenvolvimento 
noutras áreas) 

Qual foi o último conflito relevante que teve no 
trabalho e como lidou com ele?
(revela autoconhecimento, autorregulação e caráter)

Se não tivesse que trabalhar, o que faria?
(revela motivação para lá do dinheiro)

Qual é o seu livro, série ou filme favorito? Porquê? 
(revela interesses e alguns traços de personalidade, ao 
explicar o porquê)

Qual foi a lição mais importante que aprendeu na vida 
e com quem? (revela os valores)

Há algo que eu não lhe perguntei e devia ter 
perguntado? (revela aquilo de que gostaria de falar 
sobre si próprio(a) e que não teve oportunidade)

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |
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Pinte um cenário realista e nunca prometa 
algo que possa não conseguir cumprir.

#7
FAÇA UMA

BOA GESTÃO DE
EXPECTATIVAS



A nossa satisfação está diretamente relacionada com as 
nossas expectativas.

Se as nossas expectativas forem altas e não forem cumpridas 
– por exemplo, se formos a um restaurante caro e formos mal 
servidos – ficamos muito insatisfeitos. Pelo contrário, se as 
nossas expectativas forem baixas e forem ultrapassadas – por 
exemplo, se formos a um restaurante de fast food e o serviço 
for excelente – ficamos muito satisfeitos.

O mesmo acontece nas entrevistas de emprego.

Fazer promessas que não estamos certos de poder cumprir, 
pintar cenários pouco realistas ou omitir problemas que 
sabemos que a pessoa terá que enfrentar, constituem, para 
além de maus princípios, má gestão de expectativas. 

Também não faz sentido pintar um quadro mais negro do que 
realmente é, sob pena de assustar a pessoa e fazê-la desistir, mas 
é importante garantir que, se entrar, não se vai sentir enganada.

Pode antecipar algumas das dificuldades e até usá-las para 
perceber qual seria a abordagem da pessoa para as resolver, 
fazendo-a sentir-se útil e dando-lhe a si a oportunidade de 
perceber a sua reação.

Conheço vários casos de má gestão de expectativas por parte 
de quem contrata e que invariavelmente acabaram mal.

Pessoas que entraram para desempenhar uma função e 
acabaram a desempenhar outra muito diferente (e geralmente 
muito menos interessante e desafiadora).

#7 | FAÇA UMA BOA GESTÃO DE EXPECTATIVAS
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Pessoas que entraram com uma promessa de mudança ou 
de promoção num determinado prazo – para assim aceitarem 
um salário inicial mais baixo ou um desafio menor - que nunca 
se concretizou.

Estas pessoas sentiram-se enganadas, e com toda a razão

Algumas delas saíram passado pouco tempo (o tempo 
necessário para encontrarem outra solução) e outras 
acomodaram-se, com uma dose permanente de desconfiança 
e ressentimento – o pior dos casos.

Estas pessoas nunca darão o seu melhor nem nunca “vestirão 
a camisola” da empresa. Por isso, é importante vender a função 
e a empresa de uma forma realista. Explique o que se espera 
da função, quais são as principais responsabilidades e qual 
será o papel da pessoa e o seu contributo para os objetivos da 
empresa.

Enquadre-a sobre os principais desafios que irá enfrentar e os 
recursos de que poderá dispor para os resolver.

Em resumo: seja transparente e realista, não omitindo a 
realidade que a pessoa irá enfrentar nem prometendo nada 
que não tenha a certeza que pode cumprir.
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Pedir referências não é falta de confiança, muito pelo 
contrário. É uma boa forma de, com a ajuda do(a) 

candidato(a), perceber se é a pessoa certa para o lugar.

#8
PEÇA SEMPRE
REFERÊNCIAS



Contratar alguém com base numa entrevista é como pedir 
alguém em casamento depois de um primeiro encontro.

Até pode correr bem, até podemos achar que encontrámos a 
pessoa certa, mas o potencial para correr mal é enorme.

Enquanto nos relacionamentos existe a fase do namoro, durante 
a qual temos a oportunidade de conhecer a pessoa antes de 
assumirmos um compromisso maior, no trabalho, embora 
exista o chamado período experimental, esse compromisso é 
assumido logo à partida.

Ninguém contrata a pensar que vai despedir dali a 6 meses – 
o investimento feito no processo de recrutamento, formação 
e integração é demasiado alto para isso. 

E o que pode substituir a fase do “namoro” antes do “casamento” 
com o(a) candidato(a)? Saber como correram os anteriores 
relacionamentos 

Em Portugal não existe o hábito de pegar no telefone e ligar a 
anteriores empregadores, colegas ou subordinados para pedir 
referências.

No entanto, quando feito com total transparência e 
envolvimento do(a) candidato(a) – recorrendo às suas próprias 
sugestões de contactos – dificilmente existe melhor forma de 
perceber se estamos ou não a contratar a pessoa certa para a 
nossa empresa.

Não se trata apenas de não confiar cegamente no que 
está escrito no CV ou no que é dito na entrevista. Na minha 
experiência, muitas vezes as divergências não se devem a má 
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intenção mas sim à falta de autoconhecimento da pessoa.

Falar com as referências permite-nos acima de tudo perceber 
se, a nível de atitude e personalidade, existe um bom fit com 
a cultura da nossa empresa. 

Por exemplo, se a nossa é uma cultura de elevada pressão 
e um anterior empregador diz que a pessoa em questão é 
competente mas não reage bem à pressão, provavelmente 
acabará por não se conseguir adaptar, e é melhor para todos 
saber antes do que depois de contratar.

Conto pelos dedos de uma mão as vezes que fui contactada 
para dar referências sobre alguém que tenha trabalhado 
comigo (e foram quase todos head hunters para validação de 
candidatos).

Mas os dedos de uma mão já não chegam para contar os erros 
de casting que cometi (e a que assisti) por não ter pedido 
referências.

Calculo que possa pensar: Mas se é o(a) candidato(a) a dar 
as referências, não vai dar só de pessoas que vão dizer bem 
dele(a)?

A questão é que não vamos falar com as referências para que 
nos digam bem ou mal, mas sim para conhecer melhor aquela 
pessoa e perceber se poderá encaixar bem na cultura da nossa 
empresa.

Deixo-lhe alguns exemplos de perguntas que pode fazer:

Como descreveria o(a) (nome)? (pergunta aberta 
e genérica, para iniciar conversa e recolher alguma 
informação)

1 |
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Quais são os seus pontos fortes e fracos, da sua 
perspetiva? (provavelmente também terá feito esta 
pergunta na entrevista, pelo que pode comparar e 
perceber se a autoavaliação coincide com a de outros)

Recorda-se de algum momento em que o(a) (nome) 
tenha ido além do esperado? (a diferença entre um bom 
candidato e um excelente candidato pode estar aqui)

Em que tipo de ambiente de trabalho acha que o(a) 
(nome) seria mais produtivo e porquê? (perceber qual 
o tipo de cultura onde a pessoa pode encaixar melhor)

Que competências acha que o(a) (nome) deveria 
desenvolver para atingir o seu potencial? (perceber 
quais são as prioridades de desenvolvimento da pessoa)

Recomendaria o(a) (nome) para esta função? Porquê?
(pergunta direta para uma resposta direta)

2 |
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4 |

5 |

6 |

| 30



Evite a tendência para selecionar pessoas parecidas 
consigo. Vai perder a oportunidade de trazer diversidade 

de ideias e de perspetivas à sua equipa ou empresa.

#9
EVITE OS
“CLONES”



Um dos enviesamentos mais comuns dos seres humanos 
é o chamado Viés da Afinidade: a tendência para 
sobrevalorizarmos as pessoas parecidas connosco.

Esta não é uma situação fácil de detetar – e muito menos 
de ultrapassar – porque ocorre a um nível subconsciente. 
No entanto, este enviesamento traduz-se muitas vezes na 
incapacidade de identificar e valorizar aquilo em que nós 
próprios não somos bons e que nos poderia complementar.

Se, por exemplo, quem está a entrevistar é extrovertido e 
intuitivo, vai sempre sobrevalorizar, de forma subconsciente, 
candidatos com essas características. 

Mas se, por exemplo, a função para a qual está a contratar exige 
pensamento analítico e atenção ao detalhe, provavelmente 
um candidato introvertido e racional poderá ser o ideal para a 
executar.

O problema é que, na entrevista, um candidato extrovertido 
pode mais facilmente “vender-se” e criar uma ligação imediata 
com o entrevistador do que um candidato introvertido, que 
precisa de mais tempo para se dar a conhecer e estabelecer 
uma ligação.

Recentemente cruzei-me com um conceito muito engraçado: o 
da incompetência articulada     . Refere-se àquelas pessoas que 
sabem vender-se muito acima das suas competências porque 
conseguem exprimir-se de uma forma extremamente articulada.

Estas pessoas, geralmente extrovertidas, constituem um 
enorme perigo para os entrevistadores.
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Nesta situação – em que a esmola parece ser tanta que o 
pobre desconfia – devem procurar ainda mais referências 
e evidências de que as palavras correspondem realmente a 
ações.

Também faz sentido explorar ativamente o conceito oposto: 
o da competência mal articulada. Muitas vezes as pessoas 
são muito boas no que fazem, mas por humildade, falta de 
confiança ou até timidez não são capazes de vender bem o 
seu trabalho.

Ao fim de muitas entrevistas e vários erros de casting, posso 
dizer que algumas das melhores contratações que fiz vieram 
do grupo da competência mal articulada. 

E muitas foram pessoas que não podiam ser mais diferentes de 
mim, em personalidade, em idade, em percurso profissional e 
em experiência de vida. 

Forçar-nos a ver para lá das primeiras impressões, fazer as 
perguntas certas, conversar com as referências e evitar os 
estereótipos é a melhor forma de encontrar estas “pérolas 
escondidas”.

Construir equipas diversas e evitar os “clones” permite-nos uma 
maior abrangência de perspetivas, a redução dos “ângulos 
cegos” e uma maior segurança na tomada de decisões.
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Dê a mesma ponderação às competências técnicas 
(as chamadas hard skills) e às competências 
comportamentais (as chamadas soft skills).

#10
ESCOLHA 50% 

HARD, 50% SOFT



Chegámos ao momento da seleção. Já entrevistou alguns (ou 
muitos    ) candidatos, já eliminou a maioria, e agora tem que 
decidir.

Tenha um, dois ou até três finalistas – o que seria um excelente 
sinal – como é que vai decidir com quem vai ficar?

Ninguém é bom em tudo e é preciso ponderar os trade offs. 

Não se esqueça que está a integrar alguém na sua “família” 
profissional, e que, por isso, deve ter em consideração todos 
os fatores relevantes.

Um dos que mais pesa na hora da decisão é, seguramente, 
a expetativa de remuneração. Neste ponto, tenho duas 
recomendações:

Se a questão da remuneração não for decisiva, a maioria 
escolhe com base nas competências técnicas e na experiência. 

#10 | ESCOLHA 50% HARD, 50% SOFT

Avalie a remuneração na proporção do valor – Warren 
Buffet, o maior investidor de todos os tempos, diz que 
“Preço é o que pagamos, valor é o que obtemos”. Pondere 
o valor que cada pessoa pode aportar vs. o preço a pagar, 
e decida com base nisso.

Não perca a pessoa certa por causa da remuneração – se 
realmente não puder pagar, procure em conjunto com 
a pessoa soluções alternativas (ex: um bónus indexado a 
resultados, um regime de part-time ou de freelancing, ...) 
mas não a deixe fugir, porque irá arrepender-se.

1 |

2 |
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A minha recomendação é que dê a mesma ponderação às 
competências técnicas (as chamadas hard skills) que dá às 
competências comportamentais (as chamadas soft skills).

Porquê? Porque as competências técnicas treinam-se, mas a 
atitude e os valores são muito mais difíceis de mudar. 

A pessoa que vai entrar não vai trabalhar sozinha. Vai ter 
que se integrar num grupo e o grupo terá que a receber. Vai 
ter que se adaptar a uma nova cultura e a novas regras de 
comportamento.

Se os seus valores e as suas atitudes não estiverem alinhados 
com os valores e a cultura da empresa, ela nunca será aceite 
pelo grupo e, consequentemente, nunca entrará no círculo de 
confiança das pessoas nem vestirá a camisola da empresa.

Eu já vi boas equipas desfeitas pela entrada da pessoa errada, 
normalmente para um lugar de liderança – é uma visão 
assustadora e as correções raramente são feitas a tempo de 
as salvar.

Por isso, não menospreze a importância da atitude e dos valores 
do(a) candidato(a) e do seu potencial encaixe com a cultura 
da empresa. Esse é um erro terrível e que se paga muito caro 
no longo prazo.
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Todas as pessoas que querem fazer parte da 
sua “família” profissional merecem o máximo 

respeito pelo tempo que lhe dedicaram.

#11
RESPONDA

A TODOS



A forma como uma empresa trata os(as) candidatos(as) – 
principalmente após a(s) entrevista(s) - diz muito sobre ela.

Respeitar o tempo das pessoas e mantê-las informadas ao 
longo do processo são os mínimos olímpicos que deviam 
pautar os processos de recrutamento.

Infelizmente, casos de empresas que deixam as pessoas 
“penduradas” semanas a fio, sem qualquer informação, e 
quando as pessoas ligam para perguntar o estado do processo 
lhes dizem que a vaga já foi preenchida há semanas, são 
extremamente comuns.

As pessoas que se candidatam a um emprego, se o fizerem 
de forma séria, vão dedicar tempo a pesquisar a empresa, a 
preparar a entrevista, a deslocar-se ao local onde será feita, já 
para não falar no investimento emocional. 

O mínimo que qualquer empresa deve fazer é respeitar esse 
esforço, dando-lhe feedback – positivo ou negativo - de forma 
atempada.

O feedback positivo é relevante para que o(a) candidato(a) 
perceba que continua em jogo e que será acompanhado(a) e 
informado(a) ao longo do processo. Se o feedback for negativo 
– não é a pessoa certa para aquele lugar – quanto mais cedo 
for dado à pessoa melhor, de forma a libertá-la para outras 
oportunidades.

Quando falamos de PMEs B2B normalmente não estamos 
a falar de centenas de candidatos (provavelmente nem de 
dezenas), pelo que um telefonema para dar feedback negativo 
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– e ajudar a pessoa a perceber o motivo de não ter ficado – é 
muito melhor do que um e-mail.

A pessoa irá sentir que foi respeitada e ficará com uma boa 
impressão da empresa, ainda que não tenha conseguido o 
lugar – irá certamente falar bem dela a outras pessoas.

Pelo contrário, se não for dado qualquer feedback, a pessoa 
sentirá que foi desrespeitada – porque efetivamente foi – e 
passará a ser uma detratora da empresa.

Todos sabemos que as más experiências – e ainda mais nos 
dias de hoje, com as redes sociais – se propagam muito mais 
rapidamente do que as boas.

Desculpas como a falta de tempo não são aceitáveis. 

Estas pessoas quiseram fazer parte da sua “família” profissional, 
dedicaram-lhe tempo e esforço. 

O mínimo que pode fazer é agradecer-lhes e ajudá-las a 
prosseguirem o seu caminho.
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A atração e seleção das pessoas certas para a sua equipa ou 
empresa deveriam ser a prioridade de qualquer líder.

As pessoas certas são aquelas que têm a atitude e os valores 
alinhados com os da empresa e que estão dispostas a aprender 
e a dar o seu melhor todos os dias.

Podem não ter o percurso académico ou profissional que 
desejaríamos, o que, muitas vezes, é uma coisa boa – irão trazer 
novas perspetivas e ideias frescas, sem os filtros da experiência 
e dos (maus) hábitos adquiridos.

O recrutamento também é uma enorme oportunidade de 
diversificação de talento. 

Se formos capazes de olhar para além da primeira impressão, 
dos estereótipos, da afinidade e formos capazes de explorar o 
verdadeiro potencial das pessoas – principalmente daquelas 
que são mais diferentes de nós – podemos descobrir verdadeiras 
“pérolas”.

Na hora de escolher, devemos lembrar-nos que estamos a 
integrar um novo membro na nossa “família profissional”, e que 
a “família” deverá estar disposta a recebê-lo de braços abertos.

Depois de todo este processo, começa o verdadeiro trabalho – o 
de integrar, formar e acompanhar a pessoa, dando-lhe tempo 
para que também ela possa adaptar-se à sua nova realidade.

CONCLUSÃO

| 40



A má gestão de expetativas também acontece do lado de 
quem contrata, colocando por vezes demasiada pressão sobre 
a pessoa e esperando milagres desde o primeiro minuto.

Todas as pessoas precisam de um período de adaptação ao 
novo ambiente e à nova cultura, e esse período pode e deve 
ser facilitado através de um bom processo de integração.

Quanto melhor ele for, melhores serão as hipóteses de sucesso.

Como disse no início, nada acelera mais o crescimento rentável 
e sustentável de uma empresa do que ter as pessoas certas, 
nos lugares certos a fazer as coisas certas.

E tudo começa com as pessoas certas.
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