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Há uns anos, a marca empregador ba-

seava-se, essencialmente, em anúncios 

nos jornais, em sites de recrutamento 

e em jornadas “open day”. Hoje, as em-

presas utilizam ferramentas e técnicas 

de marketing como se de uma das suas 

marcas comerciais se tratasse. Campa-

nhas para a divulgação da marca “cor-

porate”, ferramentas digitais, utilização 

das redes sociais para criar e manter 

uma comunidade de potenciais candi-

datos, tudo serve para atrair e seduzir 

potenciais talentos. 

stes clientes já não são 

só internos. A procura 

de talentos tornou os 

candidatos os primeiros 

clientes externos dos 

responsáveis de recur-

sos humanos. 

É para seduzir estes preciosos talentos 
que as empresas portuguesas refletem 
sobre a experiência que propõem aos 
candidatos que recebem nas suas 
organizações.

O “EMPLOYER BRANDING” É CADA VEZ 
MAIS FUNDAMENTAL
O conceito de “employer branding”, ou 

marca empregador, abarca desafios cuja 

importância as empresas já reconhe-

cem. Uma larga maioria dos profissionais 

que responderam ao estudo realizado 

pelo IIRH-Instituto de Informação em  

Recursos Humanos, em colaboração com 

a RHmagazine e o portal inforh.pt, reco-

nhece que a experiência do candidato é 

uma prioridade para a sua organização 

e pode ajudar a atrair mais e melhores 

candidatos. Quase todos os inquiridos 

afirmaram que as empresas onde traba-

lham deveriam investir mais na experi-

ência vivida pelo candidato a uma vaga 

na organização.

A abordagem que considera a direção de recursos humanos 
como estando ao serviço de clientes para os satisfazer 
e, desde logo, ao serviço dos colaboradores da empresa 
considerados os “clientes internos”, põe em causa alguns 
dos princípios clássicos da gestão das empresas. 

O E-MAIL AINDA É A VIA DE 
CANDIDATURA MAIS HABITUAL
Todas as plataformas são passíveis de 

ser utilizadas para promover e atrair 

mais candidaturas. A marca emprega-

dor está, também, nos ecrãs dos “smar-

tphones”, “tablets” e computadores, 

para mostrar a sua modernidade.

Ao ter um site de carreiras acessível 

a partir das redes sociais ou do telemó-

vel a empresa evidencia que adotou os 

hábitos digitais que o candidato usa no 

seu dia a dia. 

REDES 
SOCIAIS

46% 49% 

POR CARTA

Podem também candidatar-se presencialmente ou por referência interna

1. OS CANDIDATOS PODEM ASSIM CANDIDATAR-SE VIA:

FORMULÁRIO 
NO SITE DA 
EMPRESA

56% 

E-MAIL

91% 

LINKEDIN

66% 
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No seguimento lógico deste processo, 

marcado pelos sinais da modernidade, a 

experiência do potencial colaborador deve 

estar à altura das expectativas suscitadas.

DA CANDIDATURA DIGITAL AO APERTO 
DE MÃO, A IMPORTÂNCIA DE SER 
COERENTE 
A primeira oportunidade para mostrar 

aos talentos mais procurados a veracidade 

das promessas transmitidas na política de 

“employer branding” da empresa, tornou-

-se um desafio estratégico inserido nesta 

problemática da atratividade de talen-

tos, por forma a que a empresa obtenha  

mais candidaturas. 

Talvez por serem tratados como clientes 

externos, os talentos mais procurados têm 

atualmente comportamentos de consumi-

dor em relação ao potencial empregador. 

Podemos estranhar os comportamentos de 

“diva” de alguns candidatos, mas devemos 

recordar que alguns per*s especí*cos e va-

liosos são muito exigentes quando se trata 

de mudar de emprego e dedicam pouco 

tempo ao potencial novo empregador que 

conseguiu atrair a sua atenção. 

Por esse motivo, o processo de recruta-

mento deve ser rápido e o "feedback" per-

sonalizado. Numa conjuntura que vive em 

55% DAS EMPRESAS ENVIA 
UM E-MAIL PERSONALIZADO A 
INFORMAR O CANDIDATO QUE 

NÃO FOI SELECIONADO APÓS UMA 
PRIMEIRA ENTREVISTA

33% FÁ-LO ATRAVÉS DE UM 
CONTACTO TELEFÓNICO

18% FÁ-LO ATRAVÉS DE UM 
EMAIL AUTOMÁTICO

2. PROCESSO DE RECRUTAMENTO:

55%
email

33%
telefone

18%
email 

automático

constante mudança, os candidatos no mo-

mento de encontrar um novo rumo para a 

sua carreira pro*ssional valorizam aspetos 

como, a segurança no trabalho a longo pra-

zo, o equilíbrio entre o trabalho e a vida pes-

soal e um ambiente de trabalho agradável. 

Procuram, também, uma empresa na qual 

poderão construir um percurso rico e de-

sa*ante ao mesmo tempo que lhes oferece 

possibilidades de desenvolvimento pessoal.

Face a estes “clientes” dif íceis de satisfa-

zer, as empresas apoiam-se cada vez mais 

nos códigos utilizados no mercado dos pro-

dutos de luxo para mostrarem a sua “melhor 

cara”: qualidade, durabilidade e compro-

misso mútuo. Estes elementos opõem-se 

imediatamente a alguns hábitos apontados 

no nosso estudo. Para mencionar apenas 

OS TALENTOS MAIS 
PROCURADOS 
TÊM ATUALMENTE 
COMPORTAMENTOS DE 
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO 
AO POTENCIAL EMPREGADOR

alguns: muitas empresas ainda informam 

os candidatos rejeitados via "emails" auto-

máticos, correndo o risco da sua marca vir 

a ser boicotada pelo candidato no futuro, 

não só para outras vagas mas também na 

sua vida pessoal.

Para o bom e para o mau, a qualidade da 

experiência do candidato é hoje um ele-

mento incontornável da política de recur-

sos humanos das empresas para dispor de 

um “pipeline” de potenciais candidatos. 

31% DAS EMPRESAS AINDA NÃO 
DISPÕE DE UM FORMULÁRIO 
“ONLINE” DE CANDIDATURA

3. PROCESSO DE CANDIDATURA:

31%31%
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A MARCA EMPREGADOR ARTICULA-SE À VOLTA DE TRÊS EIXOS PRINCIPAIS:

45% DOS CASOS NÃO CONSEGUE 
ACEDER ÀS OFERTAS DE EMPREGO 

VIA TELEMÓVEL

45%

7 conselhos práticos 
para melhorar a sua 
marca empregador e 
atrair mais talentos 

Crie uma página dedicada às 
carreiras na internet que seja 
possível aceder através do 
telemóvel e que seja visualmente 
atrativa,

1
Reescreva as suas ofertas de 
trabalho e acrescente mais 
informação, como: “5 coisas que 
deve saber sobre nós”, volume 
de negócios da empresa, número 
de colaboradores, etc.,

2

Informe os candidatos sobre 
o processo de recrutamento 
de forma completa e 
pormenorizada,

3
Seja transparente com os 
candidatos e não hesite em 
mostrar a realidade da sua 
empresa,

4
Tenha uma conta no Linkedin e 
alimente-a com regularidade,5
Peça aos colaboradores para 
colaborarem no recrutamento e 
divulgarem as vagas em aberto,6
Tenha em atenção o processo 
de saída dos colaboradores e 
mantenha boas relações com eles.7

Sobre o Estudo
Responderam ao estudo 225 entidades. 55% das 
empresas tinham mais de 250 colaboradores, 9% 
entre 150 e 250, 8% entre 100 e 150 colaboradores, 
7% de 50 a 100, 15% de 10 a 50 e 6% menos de 10 
colaboradores. 73% das pessoas que responderam são 
mulheres, 27 % homens. 

OFERTA RH DA EMPRESA
Trata-se dos valores e da cultura 
empresarial, das possibilidades de evolução 
e das oportunidades de progressão de 
carreira que propõe aos colaboradores, 
assim como as suas práticas de gestão.

IMAGEM INTERNA DA EMPRESA
Trata-se não só da sua comunicação interna 

(o que a empresa transmite aos seus 
colaboradores) mas também a percepção 
que os colaboradores têm da sua empresa.

IMAGEM EXTERNA DA EMPRESA
Trata-se da forma como a empresa é vista 
pelos seus parceiros, futuros candidatos e 
até pelo público em geral. Trata-se de certa 
maneira da reputação da empresa.

OFERTA  
RH IMAGEM  

INTERNA

MARCA
EMPREGADOR 

IMAGEM
EXTERNA
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