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Resumo A investigação acerca da inteligência emocional tem demonstrado que esta se 

encontra associada a diversas variáveis de ajustamento psicológico, tais como; uma 

melhoria na gestão do tempo e, por consequente, uma maior produtividade, uma redução 

no uso de atividades de autodefesa, uma melhor capacidade de resolução de problemas 

do dia-a-dia, e mais eficientes competências ao nível da gestão emocional. O principal 

foco deste estudo foi investigar como funciona a inteligência emocional de um recrutador 

nos processos de recrutamento e seleção e perceber se este conceito interfere na qualidade 

dos processos de recrutamento, assim como entender em contexto real se este pode ser 

aplicado. Foi utilizada como metodologia uma pesquisa descritiva, na modalidade estudo 

de caso. O objeto de estudo incidiu sobre uma empresa do sector automóvel. O universo 

industrial, pós-taylorista, reativo e alicerçado numa visão mecanicista e de curto-prazo, 

funcionou como um obstáculo à prossecução de uma análise de pendor mais estratégico. 

Desse modo, procedeu-se a uma abordagem, qualitativa, que teve por base um estudo 

fenomenológico. A amostra de 6 colaboradores (relativamente escassa e à qual não é 

alheio o contexto pandémico) apenas serviu intentos meramente exploratórios, não se 

procurando qualquer representatividade ou inferência de alguma realidade. O seu 

espectro é idiossincrático e de curto alcance. Optou-se pela aplicação de uma entrevista 

semiestruturada a recrutadores que desempenham funções de recrutamento e seleção e 

são, essencialmente, formados em Recursos Humanos. Utilizou-se a análise de conteúdo 

como técnica e as características estão ligadas às categorias prévias da revisão da 

literatura. Tratou-se de um estudo não probabilístico e de cariz exploratório no norte do 

país. Relativamente aos resultados, vão ao encontro do pressuposto que postula que a 

inteligência emocional não constitui, de per se, uma técnica que utilizem deliberada e 

conscientemente. É intrínseca e inerente às suas práticas. 

Palavras-chave: Emoção, Inteligência Emocional, Recrutador, Recrutamento e Seleção. 

 

 

 

 

 



Abstract; Research on emotional intelligence has shown that it is associated with several 

psychological adjustment variables, such as improved time management and, 

consequently, increased productivity, reduced use of self-defence activities, improved 

ability to solve day-to-day problems, and more efficient emotional management skills. 

The main focus of this study was to investigate how the emotional intelligence of a 

recruiter works in the recruitment and selection processes and to understand if this 

concept interferes with the quality of the recruitment processes, as well as to understand 

in a real context where it can be applied. A descriptive research was used as methodology, 

in the case study modality. The object of study focused on a company in the automotive 

sector. The,post-tayloristic, reactive, with a shortterm mechanicist vision industrial 

universe, revealed itself as an obstacle to the pursuit of a more strategic analysis. Thus, a 

qualitative approach was used, based on a phenomenological study. The sample of 6 

collaborators (relatively scarce and not unrelated to the pandemic context) only served 

purely exploratory purposes, not seeking any representativeness or conclusion of any 

reality. Its spectrum is idiosyncratic and short in scope. We chose to apply a semi-

structured interview to recruiters who perform recruitment and selection functions and 

are essentially Human Resources graduates. Content analysis was used as a technique and 

the characteristics are linked to the previous categories of the literature review. This was 

a non-probabilistic and exploratory study in the north of the country. In regards to the 

results, they are in line with the assumption that emotional intelligence is not, per se, a 

technique that is used deliberately and consciously. It is intrinsic and inherent to their 

practices. 

Keywords: Emotion, Emotional Intelligence, Recruiter, Recruitment and Selection. 



Índice 

 

Introdução ....................................................................................................................... XI 

Parte I: Revisão de Literatura ........................................................................................... 3 

1.1 A Inteligência Emocional ........................................................................................... 3 

1.2.1 Importância da definição de Emoção ......................................................... 4 

1.2.2 Inteligência Emocional: Do conteúdo teórico à ação ................................. 6 

1.2.3 Tipologias da Inteligência Emocional ........................................................ 8 

1.2.4 Estratégias da Inteligência Emocional ...................................................... 11 

1.2.5 Inteligência Emocional nas Organizações ................................................ 13 

1.2.6 A inteligência emocional nas GRH- Panorâmica ..................................... 15 

1.2 O Recrutamento e Seleção ........................................................................................ 16 

1.2.1 Definição de Recrutamento ...................................................................... 17 

1.2.2 Tipologias de Recrutamento ..................................................................... 18 

1.2.3 Recrutamento Interno e Externo ............................................................... 19 

1.2.4 O papel do Recrutador na avaliação de competências ............................. 22 

1.2.5 A seleção: enquadramento conceptual ..................................................... 25 

1.2.6 Técnicas da Seleção .................................................................................. 27 

1.2.7 A entrevista ............................................................................................... 29 

1.2.8 A entrevista e as competências ................................................................. 31 

1.2.9 A inteligência Emocional no Recrutamento e Seleção ............................. 32 

1.2.10 A integração e o fechar do ciclo ............................................................... 33 

Parte II Estudo Empírico ................................................................................................ 36 

2.1 Prossupostos Metodológicos ............................................................................. 36 

2.2 Objetivo de Investigação e Hipóteses (questões) ............................................. 37 

2.3 Amostra e Universo .......................................................................................... 36 

2.3.1. Caracterização Socio Demográfica .............................................................. 38 



2.3.1.2 Idade ........................................................................................................... 39 

2.3.1.2Género ......................................................................................................... 40 

2.3.1.3 Qualificações .............................................................................................. 40 

2.4 Instrumento Metodológico ................................................................................ 41 

2.4.1Análise De Conteúdo ...................................................................................... 42 

2.5 Análise de Dados e Discussão de Resultados ........................................................... 45 

Conclusões ...................................................................................................................... 85 

Limitações do Estudo ..................................................................................................... 87 

Direções para Investigações Futuras .............................................................................. 88 

Referências Bibliograficas .............................................................................................. 88 

Anexos ............................................................................................................................ 96 

 

  

Índice de figuras 

Análise de Conteúdo                                                                                                         43 

.   



Índice de tabelas  

Tabela 1 - A Competência Emocional…………………………………………………………9  

Tabela 2- Categorias e Dimensões……………………………………………………………43  

Tabela 3- Categoria da Análise das Entrevista………………………………………………44 

Tabela 4-  Subcategorias de análise do conhecimento  que os técnicos GRH  tem sobre o 

construto de IE……………………………………………………………………………….......45 

Tabela 5- Subcategorias de análise do conhecimento  que os técnicos GRH  tem sobre o 

construto de IE…………………………………………………………………………………...46  

Tabela 6- Subcategorias de análise do conhecimento  que os técnicos GRH  tem sobre o 

construto de IE…………………………………………………………………………………...49 

Tabela 7- Valorização das competencias básicas num perfil de um candidato associado a 

um C.V………………………………………………………………………………….……......51 

Tabela 8- Conhecimento dos Processos de Seleção………………………………..……….54 

Tabela 9- Conhecimento dos Processos de Seleção………………………………………….56 

Tabela 10- Conhecimento dos Processos de Seleção………………………..…….………..58 

Tabela11- Valorização do construto de IE nas Organizações ………………….…………..62 

Tabela12- Valorização do construto de IE nas Organizações………………….…………...63 

Tabela13-Capacidade de identificar estratégias de IE..………………………….…………66 

Tabela14- Competências Básicas de Recrutador/Entrevistador…………….…..…………68 

Tabela15- Capacidade de Assumir sub Construtos da IE ………………………………….69 

Tabela16- Capacidade de Assumir sub Construtos da IE ……………………………..…..72 

Tabela17- Capacidade de Assumir sub Construtos da IE …………………………………..74 

Tabela18- Capacidade de Assumir sub Construtos da IE …………………………………..75 

Tabela19- Capacidade de Assumir sub Construtos da IE …………………………………..77 

Tabela20- Reconhecimento da Utilidade da Cultura Organizacional…………….……....78 

Tabela 21- Reconhecimento da Utilidade da Cultura Organizacional…………………….80 

Tabela 22- Guião de Entrevista……………………………………………...…………………96 

Tabela 23- Consentimento Informado………..,………………………………………….…...97 

  



 

Lista de abreviaturas 

C.V- Currículo Vitae 

DISC- Dominância, Influencia, Estabilidade, Conformidade 

GRH- Gestão de Recursos Humanos 

IE- Inteligência Emocional  

QI-Quociente de Inteligência 

 

 

  



Introdução  

 Rocha (1997) descreve que gerir pessoas de forma eficaz é uma condição necessária 

para o sucesso. Chiavenato (1999), na mesma linha de pensamento acrescenta que lidar 

com pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva para as 

organizações bem-sucedidas. Posto isto, o lado humano começou a ser valorizado nos 

processos de recrutamento e seleção uma vez que a principal finalidade passa por 

encontrar pessoas que serão enquadradas na visão da empresa. Assim o recrutamento 

consiste na procura e atração de candidatos para uma determinada função. Já a seleção 

passa pela tomada de decisão se o candidato ocupará ou não cargo disponível (Baylão & 

Rocha, 2014). 

Segundo Matosinhos (2012), os gestores de recursos humanos portugueses são 

essencialmente do sexo feminino e usam os portais de emprego e os websites como 

principais fontes de recrutamento. O gestor de Recursos Humanos, tem de elaborar um 

plano de seleção baseado nas competências necessárias para cada função. As 

competências podem dividir-se em duas categorias: As competências transversais /soft 

são aplicáveis e transferíveis em diversos contextos profissionais. Não estão diretamente 

associadas a uma profissão, local de trabalho ou função, são competências mais básicas 

(e.g., capacidade de comunicação, liderança e motivação para o desempenho de uma 

função). As competências específicas/hard estão diretamente relacionadas com as 

capacidades técnicas que um indivíduo possui para desempenhar uma determinada 

função, associadas às qualificações escolares e à experiência profissional. 

Apesar de recrutamento e seleção serem geralmente tidos como um só processo por 

encontrarem-se interligados, este é, na realidade, segmentado em dois momentos 

diferentes. Se, por um lado, é o momento de atrair candidatos (recrutamento), por outro é 

a altura de selecionar/ escolher o os candidatos de facto pretendidos (seleção). (Godoy, 

2018). A inteligência emocional tem um importante papel nas entrevistas de seleção, tanto 

na perspetiva do entrevistado como do entrevistador. (Barros & Faria, 2016).Gusso 

(2005), acrescenta que para existir uma seleção de qualidade, é fundamental realizar 

previamente uma boa análise do cargo, e em seguida, um bom recrutamento. 
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Esta investigação teve por base a perceção dos técnicos de recursos humanos, sobre 

até que ponto o conceito de inteligência emocional pode afetar os processos de 

recrutamento e seleção. Uma das principais conclusões, apontou que efetivamente este 

conceito está intrinsecamente ligado a qualquer indivíduo, o que por sua vez vai ter 

impacto nos processos de recrutamento e seleção e na organização. 

Vários tem sido os estudos sobre este conceito multidimensional, porém, neste estudo 

o que está em causa é o impacto nos processos de recrutamento e seleção. 

A inteligência emocional revela-se extremamente vital, essencialmente para a fase de 

seleção em caso específico a entrevista. No decorrer desta análise, foi comprovado que a 

Inteligência emocional é aliada em contexto de entrevista para o entrevistador. Pretende-

se que um bom técnico de recursos humanos tenta uma forte capacidade de gerir emoções. 

Assim, em contexto de entrevista este construto torna-se um aliado. É importante que se 

escolha um candidato alinhado com os objetivos da empresa. Desse modo, a única forma 

de garantir uma neutralidade é estabelecer-se um equilíbrio entre racional e o emocional, 

através das estratégias de inteligência emocional. Só assim é garantido uma tomada de 

decisão que poderá levar ao objetivo final, e posteriormente, alcançar o sucesso. 

De salientar que ao longo deste estudo assume-se a importância igualitária de emoção 

e razão. A literatura irá comprovar isso mesmo ao fazer a ponte entre a importância de 

competências não só técnicas como emocionais.  Para além disso, é importante que um 

indivíduo não se deixe levar pela razão na sua totalidade, pois uma organização é feita de 

pessoas, assim torna-se importante as pessoas sentirem empatia. Por outro lado, é 

importante que está emoção não nos deixe levar pelo sentido de desculpabilização ou 

pena. O ser demasiado emotivo ou demasiado racional pode ter efeitos nos processos de 

recrutamento e seleção quer a médio ou longo prazo. 

Para além dos factos descritos anteriormente, no decorrer deste estudo verificou-se 

subcomponentes da Inteligência Emocional que tornam-se imprescindíveis. 

Primeiramente de salientar a empatia, este conceito e definido de forma genérica mais a 

frente por vários autores como a capacidade de colocar se no lugar do outro e 

compreendê-lo. Desse modo, percebemos que é de extrema relevância nos processos de 

recrutamento e seleção que exista desde logo empatia entre o candidato e o entrevistado. 

Acaba por ajudar a selecionar o candidato certo para a organização certa. Desde logo 

através desta capacidade o entrevistador tenta entender a vontade do entrevistado, e faz a 

relação com o que este pode vir dar a organização.  



  A Inteligência Emocional de Um Recrutador: Um estudo Exploratório no Norte do País 

 

Tânia Raquel Araújo Areias 

2 

Não menos importante, mas mencionado neste estudo é o conceito de liderança mais 

uma vez este conceito tem de estar alinhado a inteligência emocional. Pretende-se que 

um bom gestor de capital humano, tenha a capacidade de liderar, mas sempre unido por 

características de inteligência emocional fortes. Para além disso, este conceito neste 

estudo vem demonstrar que em contexto de entrevista, a liderança tem de ser logo 

assumida pelo entrevistador, mas não de uma forma autoritária, mas sim como o fio de 

conduta para tentar fazer a ponte entre o candidato e o recrutador. 

De forma mais detalhada este estudo foi dividido pelo enquadramento teórico 

sendo que essencialmente na parte um, abordou-se a inteligência emocional. Iniciou-se 

com uma apresentação do conceito do qual, não se verificou uma definição linear. Sendo 

este conceito caracterizado como multidimensional. Posteriormente, tentou se percebe 

quais as estratégias de inteligência emocional, foi destacado vários modelos em que 

evidenciam estratégias de inteligência emocional, nomeadamente, o autocontrolo. Para 

além disso, tentou-se perceber a relevância neste contexto para as organizações e 

verificou-se que qualquer organização é feita de pessoas; as pessoas inevitavelmente 

possuem emoções. Assim, essas emoções quer voluntariamente ou involuntariamente 

geridas de forma adequada ou inadequada vão despoletar consequências. Para além dos 

aspetos mencionados anteriormente, é importante referir que este conceito acaba por 

permitir ao recrutador um maior autocontrolo o que o permite ao mesmo ser mais racional. 

De uma forma mais detalhada, permite ao técnico de recursos humanos um equilíbrio 

entre a vertente racional e emocional, consequentemente, ajuda lhe na tomada de decisão 

(e.g., escolha do candidato). Na fase de seleção; em contexto de entrevista vai despoletar 

involuntariamente ao entrevistado uma certa empatia, esta se não for controlada pode 

interferir drasticamente na qualidade do processo. O entrevistador pode deixar o lado 

emotivo e guiar-se apenas por o emocional e não selecionar o candidato que a própria 

organização necessita. Para além disso, tentou-se perceber a importância inteligência 

emocional no recrutador. Posteriormente, ainda na parte um, foi abordado os processos 

de recrutamento. Passou-se a explicar o que é o recrutamento, quais as suas técnicas. De 

seguida veio seleção e as suas técnicas, nomeadamente a entrevista. 

Na parte dois deste estudo, foi feita a recolha da amostra por entrevistas. 

Essencialmente, fez-se as entrevistas para extrair opinião dos entrevistados relativamente 

ao tema.  
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De salientar que o principal foco deste estudo era perceber se a inteligência 

emocional do recrutador afeta os processos de recrutamento e seleção.  

Por fim, foi feita a análise de resultados em que se acabou por afirmar que 

efetivamente a qualidade dos processos de recrutamento e influenciada pela forma que o 

recrutador gere as suas emoções ou seja a sua inteligência emocional. 

Parte I: Revisão de Literatura 

1.1 A Inteligência Emocional 

Atualmente, pode-se perceber que a inteligência emocional é indispensável para o 

sucesso. Não tem impacto somente na vida pessoal, mas com uma grande relevância na 

vida profissional (Sousa,2020). 

 O construto de inteligência emocional é um conceito multidimencional que acarreta 

várias teorias, do qual podem ser definidas de diferentes formas. Contudo, de uma forma 

generalista todas as definições passam pela ideia de que a inteligência emocional esta 

relacionada com a capacidade do individuo compreender as suas emoções e a dos outros. 

Para além disso, pode-se dizer que a inteligência emocional representa a capacidade para 

conciliar a emoção e a razão (Faria & Barros, 2015). Assim, a inteligência emocional em 

geral é caracterizada como utilizar as emoções de uma forma inteligente. Posto isto; é 

fazer com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar 

seu comportamento e seu raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados. A 

inteligência emocional pode considerada como a capacidade de ter autocontrolo das suas 

emoções, administrar sentimentos e expressá-los de forma adequada, permitindo um 

ambiente de trabalho produtivo, com o objetivo de atingir metas e alcançar o sucesso 

(Santos,2020). 

Durante anos este conceito foi desvalorizado, as emoções no local de trabalho eram 

praticamente ignoradas, uma vez que eram vistas com uma conotação negativa (e.g., 

afetavam a produtividade). Em contrapartida, atualmente, as organizações cada vez mais 

são caracterizadas como sendo lugares emocionais. Assim, começou-se a verificar nos 

dias de hoje uma conotação positiva, uma vez a inteligência emocional pode ajudar no 

aumento da produtividade dos colaboradores, outra das suas vantagens é que ajuda a 

ganhar mecanismos para lidar com stress e aumenta o compromisso organizacional (Faria 

& Barros,2015). 

Assim as organizações começaram a ter uma enorme aceitação por este construto, 

pois começou-se a aperceber que a inteligência cognitiva (e.g., competências técnicas) é 
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necessária, mas não suficiente pois é necessário competências transversais como iremos 

verificar nos próximos capítulos (Faria & Barros, 2015). 

Os gestores de recursos humanos, dado complexidade da sua função, desejam ser 

mais eficazes. Para que isso aconteça, procuram entender características que melhorem o 

seu próprio desempenho. Assim o conhecimento das suas próprias emoções e como estas 

podem influenciar no trabalho é relevante para o crescimento organizacional e pessoal. 

Consequentemente espera-se que um recrutador que monitoriza e regular suas próprias 

emoções, tendencialmente tenha uma maior eficácia no seu trabalho (Sousa, 2020).  

1.2.1 Importância da definição de Emoção   

Conforme salientaram Matthews (2002), para que possamos compreender a 

Inteligência Emocional é necessário compreender o conceito de emoção. Assim, Fortes 

D'Andrea (1996) considera que as emoções marcam factos importantes da nossa vida e, 

mas mais do que isso, elas influenciam a forma como reagimos a diversas experiências. 

Smith e Lazarus (1990), argumentaram que elas podem causar importantes impactos no 

bem-estar subjetivo das pessoas, na saúde física e mental, nas interações sociais, além de 

influenciar a capacidade de resolução de problemas.  

As emoções são um conjunto organizado de reações programadas no cérebro para 

enfrentar situações e problema que podem vir a ameaçar a sobrevivência do organismo. 

Desse modo, as emoções são respostas estruturadas que relacionam os vários subsistemas: 

psicológicos, fisiológicos, cognitivos, motivacionais e experienciais. As respostas 

emocionais são geradas a partir de um evento, podendo ser de carácter externo ou interno 

e possuindo significados positivos ou negativos para o indivíduo. Para além disso, 

podemos considerar que a emoção é a capacidade de o pensamento gerar emoções e a 

possibilidade de estas influenciarem o processo cognitivo (Mayer, Salovey 1990).   

As emoções podem ser responsáveis pelas relações da pessoa com o ambiente externo, 

bem como pela sua manutenção. Sendo assim, Smith & Lazarus, (1990): 

“a emoção corresponde a uma reação psicobiológica complexa, que envolve a inteligência, 

motivação, impulso para ação, além de aspetos sociais e da personalidade. Sob este prisma, a emoção 

para estes autores é parcialmente biologicamente determinada, e parcialmente o produto da 

experiência e do desenvolvimento humano no contexto sociocultural” (p.2). 

Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz & Salovey (2004), salientaram que as competências 

emocionais são essenciais nas interações sociais porque as emoções são funções 

comunicativas e sociais, além de conterem informações sobre os pensamentos e intenções 
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das pessoas. Segundo os autores, a ocorrência de uma interação social positiva e 

satisfatória leva a que os indivíduos percebam, processem a informação emocional de 

forma inteligente. 

Para Goleman (1996) a emoção trata-se de um sentimento, de estados psicológicos e 

também biológicos, com tendências para uma ação. Chabot & Chabot (2005), 

acrescentam que a palavra emoção, vem do  latino emovere o que remete para o si 

movimento,  movimentar-se.  De acordo com Maturana (2002 cit in. Mousinho, 2017), 

nada acontece, sem que a nossa ação seja definida por uma emoção, que nos leva a um 

determinado “movimento” / ação. 

Salovey e Mayer (1990) caracterizam as emoções como respostas organizadas de 

diversos subsistemas psicológicos, de caráter adaptador e que representam respostas do 

indivíduo a eventos internos, externos, positivos ou negativos.  Nesse sentido, as emoções 

podem ser divididas em positivas e negativas. Desse modo, as emoções positivas, como 

as negativas afetam todos os nossos processos mentais, desde a atenção, até os processos 

intelectuais e cognitivos mais complexos. As emoções desempenham diversas funções 

importantes para a sobrevivência e o bem-estar dos seres humanos. Algumas dessas 

funções mencionadas anteriormente, são por exemplo, o facto de servir como elo 

comunicador isto é; a condição interna da pessoa aos outros e provocar uma resposta, 

orientando e regulando o comportamento. 

Chabot e Chabot (2005) refere que identificar as suas emoções é uma das 

habilidades que surgiu muito cedo no ser humano, embora muitas pessoas têm dificuldade 

em identificar as suas próprias emoções. Para além disso, essa habilidade permite que 

desenvolvamos o conceito de empatia, imprescindível nas relações   interpessoais.   Outro 

aspeto a ter em conta segundo este autor é que não chega perceber as emoções, é 

necessário a habilidade de expressá-las. Assim como é necessário a habilidade de 

assimilar e gerar sentimentos quando estes facilitam os nossos pensamentos. Desse modo, 

é essencial compreender as emoções, uma vez que ajuda em determinadas situações a 

prever que tipos de emoções poderão estar a ser manifestadas. E por último a regulação, 

que é a habilidade mais complexa de todas as três anteriores. Inclui a capacidade de estar 

aberto às emoções positivas e negativas, refletindo sobre as mesmas, moderando as 

últimas e intensificando as primeiras 

Para Pacheco e Fernández-Berrocal (2003), a emoção afeta o sistema cognitivo 

servindo-se dos estados emocionais. Para além disso, pode facilitar a resolução de 
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problemas, a tomada de decisão e obter mais criatividade. Antigamente, as emoções eram 

consideradas fatores que não eram adaptativos da atividade cognitiva; no entanto, 

recentemente, os estudos da neurociência vieram a constatar o oposto, que as emoções 

agem de forma adaptativa, interferindo na cognição, tanto nos processos quanto nos 

conteúdos dos pensamentos. Para além disso, a emoção desempenha um papel essencial 

nas funções cognitivas e comportamentais do nosso dia-a-dia, incluindo a memória e a 

tomada de decisão, bem como em transtornos cognitivos, neurológicos e psiquiátricos. O 

conceito de inteligência e a emoção consistem em funções adaptativas do organismo e 

estão associadas aos comportamentos do cérebro, que auxiliam o organismo a se adequar 

ao meio (Primi, 2003). Durante algum tempo os gestores e especialistas das ciências 

sociais ignoravam a importância das emoções e a capacidade de lidar com a mesma (e.g., 

inteligência emocional) havendo mesmo uma tendência para tentar eliminar com as 

emoções no local de trabalho, uma vez que esta era vista como tendo uma influência 

negativa no desempenho dos colaboradores. Assim, as organizações eram vistas como 

lugares racionais e não emotivos. Em contrapartida, com o avanço do tempo as 

organizações passaram a ser vistas como lugares afetivos, incubadoras emocionais   

(Barros & Faria, 2016).  

1.2.2 Inteligência Emocional: Do conteúdo teórico à ação  

É fundamental que o sujeito seja capaz de promover a sua capacidade de interagir 

com as suas emoções e as dos outros de forma funcional. Não só para a obtenção de 

sucesso ou saúde psicoafectiva e pessoal, mas também por motivos do meio social e 

profissional, a qual é crucial ao bem-estar psicológico (Silva,2011). 

 Por muito tempo, falou-se sobre algumas habilidades tais como; competências, a 

empatia, liderança, trabalho em equipa etc. Atualmente esses conceitos foram agregados 

e ganharam um novo nome designado de “inteligência emocional” (Ramos, et al, 2011). 

Assim, começou a surgir o conceito de inteligência emocional na medida que este 

conceito comprova a importância de gerir emoções no processo de desenvolvimento 

humano, no bem-estar dos sujeitos e do seu papel enquanto fator crucial, no auxílio ao 

pensamento para a adaptação do indivíduo às situações de crise, como: conflitos intra ou 

interpessoais, doenças, acidentes ou catástrofes naturais (Silva, 2011). 

O conceito de inteligência emocional é recente na literatura internacional e 

ambiciona demonstrar que os indivíduos são orientados por aspetos cognitivos e pelas 

competências emocionais. A Inteligência Emocional é um conceito psicológico, uma vez 
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que dinâmica de mudança nas organizações atualmente, exige um melhor desempenho 

por parte dos trabalhadores o qual poderá ser conseguido através de um nível adequado 

de inteligência emocional (Candeias & Canhoto, 2019). Inicialmente, os primeiros 

estudos sobre a inteligência centravam-se em aspetos mais cognitivos tais como a 

memória, a perceção e a resolução de problemas. Neste sentido, investigadores referiram 

a importância de outros aspetos não cognitivos para a mesma, nomeadamente a 

aprendizagem, o desenvolvimento cognitivo e o desempenho. Para Mayer (1990), cada 

indivíduo apresenta uma capacidade (maior ou menor) em lidar com as informações 

emocionais, e isso é o que está na base da inteligência emocional, pois, a inteligência 

emocional refere-se à capacidade de processamento de informações emocionais de modo 

a utilizá-las de forma favorável no processo de adaptação. No ano de 1990, através de 

Salovey e Mayer (cit in. Ferrándiz, 2014) o termo inteligência emocional foi oficialmente 

implementado. A inteligência emocional é considerada como uma competência 

fundamental para o controlo e gestão das emoções, ao nível intra e interpessoal, está 

envolvida no processo de obtenção de determinados objetivos, na resolução de 

problemas, e de uma motivação face ao cumprimento de uma tarefa controlando os efeitos 

do stress desenvolvendo assim uma capacidade de resiliência. 

Assim, o termo Inteligência Emocional começou a ser ligeiramente discutido 

desde sensivelmente, 1985. Porém, o conceito, é atribuído a Mayer e Salovey, professores 

das Universidades de New Hampisre e Yale nos Estados Unidos, que no início da década 

de noventa a princípio definiram-na como a habilidade de perceber os nossos próprios 

sentimentos e emoções, bem como os sentimentos e emoções dos outros (Mayer & 

Salovey, 1990). 

No ano de 1997, Mayer e Salovey (1997), reviram a definição anterior com a 

finalidade de encontrar um maior suporte científico. Desse modo, propuseram o seguinte 

conceito de Inteligência Emocional, como a habilidade que permite perceber, apreciar e 

expressar de forma adequada as nossas emoções; a habilidade para gerar sentimentos 

quando estes facilitam nossos pensamentos; a habilidade para compreender as emoções e 

os conhecimentos emocionais; e a habilidade para regular as próprias emoções, no  intuito 

de favorecer o crescimento emociona e intelectual. Sendo assim, a Inteligência Emocional 

envolve a relação entre emoção e cognição. Para além disso, segue uma hierarquia através 

dos processos psíquicos básicos (e.g., perceção), para os mais complexos, como no caso 

da regulação e promoção do crescimento emocional e intelectual.  
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1.2.3 Tipologias da Inteligência Emocional     

Ao longo do tempo as investigações a acerca da inteligência emocional, tem 

demonstrado que este conceito está associado a diversas variáveis de ajustamento 

psicológico, tais como uma melhoria na gestão do tempo e por consequente uma maior 

produtividade, uma redução no uso de atividades de autodefesa, numa melhor capacidade 

de resolução de problemas do dia-a-dia, e melhores capacidades ao nível da gestão 

emocional. Para além da influência ao nível do ajustamento psicológico, a inteligência 

emocional assume um papel fundamental vários contextos, (e.g., laboral, aprendizagem 

e realização) (Ferrándiz et al., 2014). Desse modo, surgiram vários modelos e medidas de 

inteligência emocional capazes de avaliar a inteligência de uma forma mais confiável, e 

em encontrar associações com outras dimensões implícitas no desenvolvimento do 

indivíduo. 

Atualmente os modelos de inteligência emocional são designados de “modelos de 

habilidade” ou “modelos mistos”. Os modelos de habilidade referem se às idiossincrasias 

no processamento cognitivo, defendendo que a inteligência emocional constitui uma 

forma pura de capacidade mental. Os modelos mistos, utilizam a junção da capacidade 

mental com as variáveis da motivação, personalidade e estados afetivos (Ferrándiz et al., 

2014).  

Thorndike (1920 cit in., Ferrándiz et al., 2014), tornou possível a expansão da 

inteligência emocional, através da inteligência de cariz social. Já Gardner (1983 cit in., 

Ferrándiz et al., 2014), através da sua teoria sobre inteligências múltiplas, considerou o 

enquadramento da inteligência emocional dentro da inteligência social ao nível intra e 

interpessoal, que se baseava na capacidade do autoconhecimento por parte dos 

indivíduos, onde estes eram capazes de diferenciar os seus estados emocionais bem como 

o das outras pessoas. Neste âmbito, a inteligência emocional caraterizava-se pela 

capacidade de os indivíduos regularem as suas emoções permitindo um maior sucesso ao 

nível pessoal e social.  

Segundo Weisinger (1997) a inteligência emocional é simplesmente o uso 

inteligente das emoções, isto é, fazer intencionalmente com que as suas emoções 

trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu 

raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados. 

Goleman em 1995, diz que a Inteligência Emocional é a capacidade que o 

indivíduo tem de identificar os seus próprios sentimentos assim como o dos outros, se 
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motivar e gerir as próprias emoções e nos relacionamentos que vai efetuando ao longo da 

vida.). Para além disso, Goleman (1996), argumenta que muitos circuitos da mente 

humana são flexíveis e podem ser trabalhados, partindo de situações do quotidiano, 

demonstra como a incapacidade de lidar com as emoções pode comprometer as relações 

da vida. Não se ficou por aqui, e acrescentou a que a empatia é um dos sentimentos mais 

importantes para o convívio em sociedade.  

A empatia é, a capacidade de perceber os sentimentos de outra pessoa e agir de 

maneira correta. Controlar as emoções dos outros é a essência da arte de relacionar-se e 

viver em sociedade, porém exige amadurecimento de duas aptidões emocionais, o 

autocontrole e a empatia, assim amadurecemos também as aptidões pessoais, que são 

competências importantes e eficazes na relação com os outros. 

A falta dessas aptidões, pode fazer com que mesmo as pessoas consideradas 

excelentes no ponto de vista intelectual, muitas vezes prejudicam seus relacionamentos 

por parecerem arrogantes, nocivos ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem 

moldar em relacionamento, conhecer e influenciar, deixar os outros a vontade. 

De uma forma mais aprofundada, Golman,1996 , referiu a existência de cinco 

níveis de Inteligência Emocional: o autoconhecimento; o Controlo; a auto motivação; a 

empatia e os relacionamentos pessoais. Primeiramente o autoconhecimento diz respeito 

ao conhecimento de si próprio, dos seus sentimentos, intuição e autoconsciência. 

Seguidamente, destacou o controlo emocional como a capacidade de gerir as emoções, 

canalizando-as de uma forma adequada em cada situação. A auto motivação foi outro dos 

níveis, ou seja, diz respeito ao individuo direcionar as suas emoções no seguimento de 

objetivos estabelecidos, bem como ser capaz de colocar os sentimentos ao nosso serviço. 

Para além disso e já mencionada anteriormente, a empatia foi outra das dimensões. Esta 

permite reconhecer as emoções no outro, saber colocar-se no seu lugar e compreendê-lo 

com melhoria à gestão das relações. Por fim, a última dimensão, não menos importante 

do que as anteriores, diz respeito ao relacionamento pessoal, como a aptidão e facilidade 

de relacionamento; associado à capacidade empática.  

Tabela 1- A competência Emocional 

COMPETÊNCIA PESSOAL (determina como lidamos connosco)  

Autoperceção 

▪ Perceção emocional= Reconhecer as próprias emoções  

▪ Autoavaliação= Capacidade para conhecer os seus pontos fortes e limitações 
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▪ Autoconfiança= Certeza do seu próprio valor e capacidades 

Autoregulação 

▪ Autocontrolo= lidar com emoções e impulsos perturbadores 

▪ Confiança=manter padrões de honestidade e integridade 

▪ Ser consciencioso= assumir responsabilidade pelo desempenho 

▪ Adaptabilidade=flexibilidade pelo desempenho pessoal 

▪ Inovação=sentir-se a vontade e aberto a novas ideias 

Motivação 

▪ Vontade de realização=esforçar-se para melhorar ou satisfazer padrões de 

excelência  

▪ Dedicação=alinhar-se com metas do grupo ou organização 

▪ Iniciativa= estar pronto para agir perante as oportunidades 

▪ Otimismo= persistência no alcance de metas 

COMPETENCIA SOCIAL (determina como lidamos com relacionamentos) 

Empatia 

▪ Compreender os outros=pressentir os sentimentos e perspetivas dos outros e 

assumir um papel ativo pelas suas preocupações  

▪ Orientação para o serviço = reconhecer e satisfazer as necessidades dos clientes 

▪ Desenvolver os outros =pressentir as necessidades de desenvolvimento dos outros 

e melhorar sua habilitação 

▪ Incentivar a diversidade=cultivar oportunidades através de diferentes tipos de 

pessoas; 

▪ Perceção política =ver as correntes emocionais e os relacionamentos de poder de 

um grupo 

Aptidões Sociais 

▪ Influência =implementar táticas eficazes de persuasão 

▪ Comunicação =emitir mensagens claras e convincentes  

▪ Liderança =inspirar e guiar grupos e pessoas  

▪ Catalisador de mudanças =iniciar ou administrar as mudanças 

▪ Gerir conflitos =negociar e solucionar desacordos 

▪ Formação de vínculos=estimular os relacionamentos produtivos 

▪ Colaboração e cooperação =trabalhar com os outros, rumo a metas compartilhadas 
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▪ Capacidade de trabalho em equipa –criar uma sinergia de grupo, para atingir 

objetivos comuns 

▪ Fonte: Adaptado de Ferreira (2014) 

 

1.2.4 Estratégias da Inteligência Emocional 

Vários foram os autores a explicar os modelos de possíveis estratégias emocionais, 

dentro dos quais destacaremos os seguintes modelos. Primeiramente, o modelo de 

inteligência emocional Mayer & Salovey, (1997), onde o processamento de informações 

emocionais é explicado por meio de um sistema estruturado em quatro níveis.; a 

capacidade do individuo perceber as suas emoções, a capacidade de usar as emoções para 

facilitar o pensamento, o conhecimento emocional a e capacidade de regulação 

emocional. O primeiro nível diz respeito a perceção emocional, este nível engloba a 

capacidade de o sujeito identificar as emoções em si próprio e nos outros e a capacidade 

de expressar corretamente as emoções, bem como as necessidades intrínsecas. O segundo 

nível é intitulado como a “emoção como facilitadora do pensamento”. Esta dimensão 

refere-se à capacidade que o indivíduo tem de usar a emoção na mobilização da atenção 

e do pensamento para as informações internas e externas mais relevantes.  A capacidade 

de o sujeito gerar emoções em si mesmo pode contribuir para a tomada de decisão. 

Posteriormente, o terceiro nível remete para compreender as emoções. Este nível inclui a 

capacidade de classificar e identificar as emoções e suas variantes bem como a aptidão 

de compreender os padrões emocionais. Por fim, o quarto nível é a gestão emocional, esta 

dimensão diz respeito à capacidade do sujeito regular as suas emoções agradáveis ou 

desagradáveis, compreendê-las sem maximizá-las ou diminuí-las no seu significado. Em 

cada nível há uma organização hierárquica de acordo com a complexidade dos processos 

psicológicos envolvidos.  

Outro modelo proposto foi por Boccardo, Sasia e Fontela (1999 cit in. Silva), sugerem 

um modelo com cinco dimensões da inteligência emocional. A primeira dimensão, é a 

autoconsciência emocional. A utilização desta competência pode ajudar o sujeito a um 

melhor conhecimento das suas próprias emoções, com vista a uma tomada de decisões 

mais adequadas em momentos de grande tensão emocional, ao invés de se deixar arrastar 

pelo ambiente envolvente. Outra das dimensões propostas é o autocontrolo emocional, 

para lidar com as emoções e sentimentos de forma ajustada com o objetivo de superação 

ou resolução de qualquer problema. A automotivação foi outra das dimensões, uma vez 
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que esta ajuda a direcionar uma energia emocional na procura de soluções, não só na 

resolução de problemas, mas também na realização de objetivos. Para além dos fatores 

anteriormente mencionados, o reconhecimento das emoções dos outros é outra dimensão 

essencial, esta diz respeito á capacidade de colocarmo-nos no lugar dos outros e 

compreender as suas dificuldades e necessidades. Assim, trata-se sem dúvida de atitude 

empática fundamental para os bons relacionamentos. Por fim, a aptidão para as relações 

interpessoais é outra das características e diz respeito as relações sociais, capacidade de 

se relacionar e cativar afeição dos outros.  

Na mesma linha de pensamento, o modelo de Matineaud e Engelhartn (1996 cit in. 

Silva, 2011) também contempla cinco dimensões que devem ser estimuladas e podem 

funcionar como boas estratégias. Desta forma salientou que, o autoconhecimento é 

fundamental para o reconhecimento da própria emoção. Acrescentou também que a 

capacidade para gerir o humor é outra ferramenta, pois permite diminuir a angústia, a 

depressão e a ansiedade. A automotivação foi outro dos aspetos em concordância, uma 

vez que considera ser uma ferramenta de uma abordagem otimista face a possíveis 

dificuldades e desafios. Não deixou de referir também que a capacidade para controlar os 

impulsos é outra das formas pois ajuda a gerir situações críticas.  Por fim, esta de acordo 

com uma atitude de abertura e aceitação dos outros, através de uma postura empática 

capaz de criar um clima amistoso.  

A proposta de Elias, Tobias e Friedlander (1999, cit in. Silva) apresenta quatro fatores 

da inteligência emocional. Passaremos a enumerá-los: O primeiro, diz respeito a ter 

consciência das suas próprias emoções e das dos outros. O segundo. remete para revelar 

empatia e compreensão pelos pontos de vista dos outros. Já o terceiro, salienta a ideia de 

controlar os impulsos emocionais. Por fim o quarto, realça para a importância definir 

objetivos positivos, elaborar planos para a sua realização e utilizar competências sociais. 

Posto isto, Rovira (1998, cit in. Silva, 2011) engloba doze competências da 

inteligência emocional. Este autor afirma que é importante valorizar mais os aspetos 

positivos do que os negativos. Para além disso, é importante ter capacidade de autoanálise 

para o reconhecimento das suas próprias emoções. Aptidão para expressar emoções, 

também é necessária para interações adequadas. O autocontrolo emocional é outra das 

estratégias, pois permite desenvolver a tolerância. A empatia é também uma competência 

relevante para estabelecer relações funcionais. Outro aspeto é a automotivacão para 

interessar-se por determinado objetivo. A autoestima é outra das competências 
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necessárias para o desenvolvimento da confiança na própria capacidade de resolver 

problemas ou desafios. Saber dar e receber é fundamental para o fortalecimento das boas 

relações, não só ao nível dos afetos, mas também da companhia e da atenção aos outros. 

Os autores ainda defendem que é importante ser resiliente e ter aptidão para integrar 

aspetos cognitivos e emocionais. Assim posto análise de revisão de literatura destes 

autores podemos verificar que tem em comum várias estratégias do que é necessário para 

um individuo ser emocionalmente inteligente. Estes autores reuniram possíveis 

estratégias como autocontrolo emocional, empatia, autoestima, que juntos podem levar o 

individuo a ter uma boa inteligência emocional (Silva, 2011). 

1.2.5 Inteligência Emocional nas Organizações  

As organizações nos dias de hoje, possuem uma visão mais abrangente do papel 

das pessoas. O capital humano deixou de ser visto apenas como simples recurso com 

determinadas competências para executar tarefas e alcançar objetivos definidos para a 

organização. Desse modo, começou a ser mais valorizado nas pessoas os seus 

conhecimentos, valores, crenças, atitudes, emoções e objetivos individuais. Assim, pode-

se afirmar que as pessoas passaram a ser um recurso fundamental e vital para todas as 

organizações, uma vez que asseguram a sua sobrevivência, desenvolvimento e o seu 

sucesso competitivo. Deste modo, o desenvolvimento dos recursos humanos envolve um 

processo de formação contínuo que faz com que as pessoas sejam capazes de realizar 

todas as tarefas necessárias e se mantenham o mais atualizadas possível, acompanhando 

todo o desenvolvimento existente nas empresas (Schwab & Mahl, 2017). 

Faria & Barros,2016, refutam a ideia anteriormente mencionada, salientando que 

existe cada vez mais uma interação ente a componente hard e soft, ou seja, entre aquilo 

que é a vertente estratégica de uma organização e a vertente desenvolvimento de potencial 

humano dentro da organização. De uma forma mais simples o objetivo das empresas é 

adquirirem para si mesmas uma força de trabalho diversificada (e.g,, através dos 

processos de recrutamento e seleção) para que a sua organização se torne independente, 

flexível de modo a criar desafios na sua globalidade bem como mercado que esta se 

insere. Fu (2014), considera que as empresas devem recrutar e reter os colaboradores com 

uma maior aptidão para a gerir as emoções, visto que estes têm uma maior capacidade de 

autorreflexão, o que consequentemente leva a uma melhor forma de gerir os seus 

impulsos. Na mesma linha de pensamento, Sy, Tram e O’Hara (2006), referem que os 

colaboradores que têm uma boa Inteligência Emocional, tem um maior desempenho 
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organizacional, visto que são mais aptos a utilizar as emoções. Wong e Law (2002) 

mencionam, ainda, que a IE tem um efeito desejável no comprometimento 

organizacional. Ou seja, os colaboradores que são emocionalmente inteligentes e o 

precisem de o ser no seu trabalho são mais comprometidos com a organização. 

Acrescentou também que a inteligência emocional permite identificar e regular as 

emoções o que é importante para o ambiente de trabalho. Boazinha, 2014, refuta a mesma 

ideia dizendo que os profissionais de sucesso possuem um enorme leque de competências 

nas áreas que compõem a Inteligência emocional. Destaca-se ainda a ideia de que o 

sucesso do profissional é tanto maior, quanto maior for o número de pontos fortes nas 

áreas de inteligência emocional. Podemos então afirmar, que os colaboradores talentosos 

deverão possuir pontos mais fortes nas áreas da inteligência. Porém, a inteligência 

emocional é um preditor do bom desempenho no trabalho, bem como nos diversos 

contextos da vida particularmente em trabalhos que envolvam elevados níveis emocionais 

A Greenidge, Devonish e Alleyne (2014) referem que a inteligência emocional 

deve ser uma competência utilizada pelos profissionais de recursos humanos nas 

organizações, nas práticas de Gestão de Recursos Humanos (GRH), (e.g., recrutamento e 

seleção, o acolhimento e integração, a formação, a gestão de carreira e a avaliação de 

desempenho) dado que é uma competência imprescindível.  

Nas organizações, a boa utilização de inteligência emocional por parte dos seus 

colaboradores, permite um maior sucesso e alcance dos objetivos, maior produtividade, 

maior equilíbrio entre os colaboradores, uma maior consciencialização da empresa dos 

sentimentos dos colaboradores. Assim, o desempenho do individuo esta cada vez mais, 

ligado a competências emocionais, posteriormente, estas ajudam as organizações mais 

facilmente a atingirem o seu objetivo. Por fim, uma vez que há uma constante interação 

entre os trabalhadores nas organizações, estas, tem de estar cada vez mais disponíveis e 

conscientes das emoções e sentimentos dos seus colaboradores. Desse modo, as empresas 

atualmente, estão mais abertas as emoções dos trabalhadores, uma vez que sem elas o 

futuro do individuo e organização pode ser posto em causa (Faria& Barros, 2016). 

A preferências por selecionar profissionais completos é intencional, é necessário 

pensar como as pessoas que estão a entrar nos quadros da empresa se irão adaptar. O 

ambiente de trabalho é um local onde por norma, um colaborador passa muitas das vezes 

mais tempo do que a sua própria residência. Assim, é importante existir um 

autoconhecimento das suas emoções para lidar com certas situações e rotinas. Outro 



  A Inteligência Emocional de Um Recrutador: Um estudo Exploratório no Norte do País 

 

Tânia Raquel Araújo Areias 

15 

aspeto é quando se trabalha em grupo é preciso estar atento as suas próprias emoções, 

sentimentos, vontades, mas não menos importante que estar atento as emoções alheias. É 

preciso ter uma autoconsciência para gerir conflitos e possíveis desentendimentos. As 

organizações devem estar atentas, sobre atitudes dos funcionários e rever alguns conceitos 

internos (e.g., insatisfação, falta de respeito) a existência destes conceitos podem criar 

desconforto e desmotivação para a equipa (Salgado & Poznyakov, 2020).  

O futuro de uma organização depende da forma como os seus gestores conduzem 

as pessoas que trabalham na sua organização. A eficácia do seu trabalho tem que 

funcionar sempre. Por este motivo é de extrema importância a inteligência emocional ser 

um traço forte na sua gestão.  Não é possível liderar alguém se o próprio líder não 

consegue lidar   com   suas   próprias emoções (Salgado &Poznyakov, 2020). 

Outro aspeto a salientar é que as organizações, tem cada vez mais que se focar em 

questões humanas. Exemplo disso é o enfoque na empatia ao próximo, e por isso é 

reforçada a questão do autoconhecimento e Auto conscientização para poder depois lidar 

com as emoções alheias (Salgado & Poznyakov, 2020). 

1.2.6 A inteligência emocional nas GRH- Panorâmica  

É necessário considerar que atualmente as pessoas, passam bastante tempo nas 

suas organizações, desse modo é necessário terem autoconhecimento das suas emoções, 

para lidar com as diversas situações. Desse modo, quando se trabalha em grupo mais 

importante é dar destaque as suas emoções como a dos outros (Salgado & Poznyakov, 

2020).  

A Gestão de Recursos Humanos foi se transformou-se ao longo do tempo, e desse 

modo as organizações sentiram a necessidade de acompanhar essas mudanças. Como foi 

referido anteriormente, a GRH foi sofrendo algumas mudanças existindo uma diferença 

entre a visão mais tradicional e a visão mais atual. Assim, a visão tradicional centrava-se 

com atividades relativas à função técnica, sendo uma gestão muito rígida. Em 

contrapartida na atualidade o seu principal foco é o capital humano, considerando mesmo 

ser essa a chave para o sucesso organizacional (Fernandes, 2017). A inteligência 

emocional é uma competência que ajuda o bem-estar A falta dessas aptidões, pode fazer 

com que mesmo as pessoas consideradas excelentes no ponto de vista intelectual, muitas 

vezes prejudicam seus relacionamentos por parecerem arrogantes, nocivos ou insensíveis. 

Essas aptidões sociais nos permitem moldar em relacionamento, conhecer e influenciar, 

deixar os outros a vontade. do individuo no ambiente profissional. Assim, as são pessoas 
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com alto poder de tomada de decisões de forma assertiva e eficaz conseguem controlar e 

equilibrar o lado racional e emocional (Salgado & Poznyakov, 2020). 

A inteligência emocional pode ter diferente impactos na GRH, desse modo, este 

tema foi dividido em duas categorias: a utilidade que o trabalhador tem enquanto 

indivíduo se for emocionalmente inteligente em contexto laboral (e.g., adaptabilidade, 

gestão de conflitos, estabilidade emocional e gestão de stress) e a utilidade que a empresa 

tem ao ter trabalhadores emocionalmente inteligentes (e.g., melhor trabalho em equipa, 

maior alcance de objetivos, maior produtividade) (Faria&Barros,2016). Na atualidade, 

são muitas as fontes de recrutamento disponíveis, exigindo aos técnicos de recrutamento, 

uma análise sistemática e uma flexibilidade para garantirem o sucesso (Schwab & Mahl, 

2017). 

1.2 O Recrutamento e Seleção 

Atualmente, quando se fala de recrutamento e seleção, podemos considerar que 

estamos a falar de uma das ferramentas mais essenciais na gestão de pessoas nas 

organizações. É através deste processo que as organizações entendem a importância do 

capital humano nas organizações. Desse modo, começam a deixar de ver as pessoas como 

meros funcionários, mas sim como possíveis parceiros. O recrutamento, assim como a 

seleção, são processos universais para todas as empresas. Contudo, cada empresa possui 

as suas próprias caraterísticas, isto é, depende de vários fatores, tais como; o tipo de 

empresa, número de funcionários e até a própria função para a qual se recruta (Araújo, 

2019).  

As organizações deixaram de ver as pessoas como meros funcionários, e sim 

começaram a visualizar os colaboradores como parceiros estratégicos, e esta visão 

permitiu que cada vez mais o processo de Recrutamento e Seleção fosse deveras 

valorizado, e altamente programado no sentido de minimizar os erros nas escolhas de 

colaboradores (Chiavenato, 2010) Tanto o recrutamento como a seleção fazem parte de 

um processo que deve ser capaz de munir e dotar a organização de talentos e competências 

necessários à sua continuidade de sucesso num ambiente altamente competitivo e 

dinâmico (Chiavenato, 2010)  

Tanto o recrutamento como a seleção fazem parte de um processo que promove a 

organização talentos e competências necessários à sua continuidade e sucesso num 

contexto altamente dinâmico e competitivo (Chiavenato, 2009). Apesar de recrutamento 

e seleção serem geralmente tidos como um só processo por se encontrarem interligados, 
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este é, na realidade, dividido em dois momentos diferentes. Se, por um lado, é o momento 

de atrair candidatos (recrutamento), por outro é a altura de selecionar os candidatos de 

facto pretendidos (Godoy, 2018). Chiavenato (2006) aponta que empresas de sucesso 

investem de forma massiva para recrutar e selecionar pessoas. 

Assim, o processo de recrutamento e seleção trata-se de uma das principais 

técnicas a serem desempenhadas pela área de recursos humanos nas empresas, com o 

objetivo de assegurar a qualidade de colaboradores que a empresa necessita e 

consequentemente garantir a sustentabilidade e rendimento da organização. Os processos 

de recrutamento e seleção podem ser aplicados de diversas formas, de acordo com os 

objetivos da empresa, as suas possibilidades ao nível económico, o tipo de função/carreira 

a preencher (Santos, 2018). 

Para além disso, o processo de recrutamento e seleção dentro da organização deve 

ser coerente com as restantes práticas de Gestão de Recursos Humanos e a sua alteração 

deve ser trabalhada no seio da própria organização. Para se iniciar o processo de 

recrutamento é necessário que a organização se aperceba de que existe uma necessidade 

de contratar pessoas para desempenhar determinadas funções (Santos, 2018). A decisão 

de recrutar alguém é muito importante para a organização e para o indivíduo, envolve 

custos de divulgação e elaboração e execução do processo de recrutamento e seleção (eg., 

testes, entrevistas) (Sakandumbu, 2018). 

Quando se fala de recrutamento e seleção podemos dizer que apesar de 

complementarem-se são conceitos que são abordados de uma forma distinta. Contudo, o 

recrutamento e seleção são procedimentos da gestão de recursos humanos 

imprescindíveis que visam atrair e selecionar as pessoas mais adequadas para 

desempenharem eficazmente as funções necessárias a organização (Sakandumbu, 2018).  

Em suma, a área de recrutamento e seleção é imprescindível para as organizações. O 

candidato à vaga precisa de estar devidamente qualificado, contudo, o entrevistador 

precisa de estar treinado para saber extrair do candidato pontos relevantes. O futuro da 

organização de forma geral são os colaboradores que a sustentam. Uma seleção mal 

elaborada pode comprometer tanto a função em si quanto o clima organizacional (Schwab 

& Mahl, 2017). 

1.2.1 Definição de Recrutamento 

Recrutamento consiste na procura e atração de candidatos. De uma forma 

simplista, o recrutamento é o processo que decorre entre a decisão de preencher um cargo 
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vago e o agrupamento dos candidatos que preenchem o perfil da função e reúnem as 

competências procuradas pela empresa (Câmara, 2003).  Taylor e Collins (2000) define 

o recrutamento como atividades que a empresa deve realizar para identificar possíveis 

candidatos, com objetivo de atraí-los e retê-los. Os procedimentos de recrutamento e 

seleção devem ser realizados conforme os objetivos da empresa. 

O processo de recrutamento é completo e desenvolve-se em várias fases que vão 

desde a recolha das candidaturas aos anúncios, e termina com preenchimento da vaga de 

emprego, e posteriormente realização do contrato. O objetivo do recrutamento consiste 

em atrair candidatos. Para que este processo seja eficaz, deve ser feito num número 

equilibrado, para fornecer o processo de seleção e assim permitir que este funcione. Trata-

se, pois, de um sistema de informação que visa a divulgação de oferta de oportunidades 

de emprego. Para além disso, devemos salientar que as fontes de recrutamento dependem 

do tipo de recrutamento que a organização pretende, isto é, um recrutamento externo ou 

interno (Chiavenato, 2000).  

Araújo e Garcia (2006), definem o recrutamento como o processo de identificação 

e atração de um grupo de candidatos. De uma forma mais simples, é uma função atrai 

pessoas para combater às necessidades da sua empresa. Em suma, com base em todas 

estas referências, pode resumir-se que o conceito de recrutamento é o conjunto de ações 

tomadas por determinada organização, cujo objetivo é atrair candidatos com 

competências específicas para ocupar um posto de trabalho. 

Recrutar implica a execução de técnicas e de procedimentos passíveis de se 

organizarem, para fazer uma análise rigorosa dos perfis dos candidatos. Para se iniciar o 

processo de recrutamento é necessário que a organização entenda de que existe uma 

necessidade de contratar pessoas para desempenhar determinadas funções (Santos, 2018). 

1.2.2 Tipologias de Recrutamento 

   É fundamental salientar que no recrutamento deve estar exposto um perfil adequado 

para a função a desempenhar na organização, e para que este perfil seja feito de uma 

forma eficaz, deve conter os seguintes requisitos que irão ser explicados de seguida. O 

primeiro requisito diz respeito à identificação da função do qual contém o título e o 

enquadramento organizacional. Já o segundo requisito deve conter a função a 

desempenhar e a oferta da organização. Este requisito faz referência as aptidões e as 

competências necessárias para o cargo e em relação à oferta da organização, engloba uma 

série de condições que é proporcionada pela organização, como por exemplo os salários, 
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oportunidades de formação, possibilidades de ascensão e desenvolvimento de carreira, o 

próprio local de trabalho e o horário (Câmara et al, 2003).   

O Recrutamento pode ser dividido em três formas: interno, externo ou misto. O 

recrutamento interno é feito na própria empresa. Quando surge uma vaga, o seu 

preenchimento é feito através de algum colaborador já existente na empresa, por meio de 

promoção ou transferência. Já o recrutamento externo é aquele feito fora da organização, 

isto é, a empresa procura candidatos disponíveis no mercado. Por fim, o recrutamento 

misto é a consequência de um recrutamento interno, que provavelmente irá gerar uma 

nova vaga desta pessoa transferida, devendo assim se fazer um recrutamento externo. 

Sendo as organizações muito diferentes umas das outras, e cada uma possuir uma 

realidade e uma estratégia muito própria, o tipo de recrutamento a ter em conta varia de 

organização para organização, e a escolha deve ser feita precisamente tendo a conta a 

visão e estratégia organizacional (Fernandes, 2017). 

Primeiramente o recrutamento interno é uma das formas da procura de candidatos 

dentro da própria organização para o preenchimento de uma vaga. Em contrapartida, o 

recrutamento externo, é o processo de atrair candidatos por meio de anúncios de jornais, 

televisão, internet, panfletos, agências de emprego, entre outros como a indicação feita 

por outros colaboradores. Por fim, o recrutamento misto é quando estes 2 mecanismos 

anteriormente mencionados são utilizados simultaneamente (Antunes et al.2016). No 

próximo capítulo será mais aprofundado estas tipologias de recrutamento anteriormente, 

mencionadas. 

1.2.3  Recrutamento Interno e Externo  

Dentro do recrutamento existem dois tipos, o recrutamento interno e o externo. O 

recrutamento interno remete para quando a empresa procura preencher uma determinada 

vaga ou oportunidade consoante os seus próprios funcionários através de promoção (e.g., 

movimentação vertical), transferidos (e.g., movimentação horizontal ou lateral) ou 

transferidos com promoção (e.g., movimentação diagonal). Em geral, o recrutamento 

interno pode envolver a transferência de trabalhadores de uma posição para outra, 

transferências com promoções de trabalhadores, programas de desenvolvimento pessoal 

e planos de carreira (Chiavenato, 2009). Na mesma linha de pensamento, Cunha (1996), 

define que estamos perante um tipo de recrutamento interno quando um colaborador da 

empresa pode vir a ser promovido ou transferido para outro cargo dentro da empresa. Já 

Vilas Boas e Andrade (2009 cit in Godoy, 2018) acredita que o processo de recrutamento 
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interno geralmente está associado ao planeamento de gestão de carreira e serve de 

incentivo para os seus colaboradores uma vez que estes acabam por ser motivados para o 

crescimento ao nível organizacional. 

Já o recrutamento externo, é o oposto, visa atrair talentos no mercado de trabalho 

com o objetivo de preencher uma necessidade da empresa e que não pode ser satisfeita 

dentro da mesma ou seja, o recrutamento externo, consiste em optar por candidatos 

externos (Marras, 2005). Dentro do recrutamento externo podemos verificar que existem 

dois tipos de abordagem: a direta e a indireta. Assim o recrutamento externo direto é 

realizado pela empresa sendo ela própria que recorre ao mercado através dos mídia (e.g., 

meios de comunicação) através dos quais a divulgação será efetuada podendo a empresa 

ser identificada ou não (Câmara, 2003).  Já o Recrutamento externo indireto é quando o 

direto não é eficaz e a empresa não possui recursos próprios para efetuar recrutamento e 

seleção ou ainda quando pretende distanciar-se do processo, a organização opta pelo 

contato com empresas especializadas e consultores de recrutamento (Câmara, 2003). 

Por fim, Chiavenato (2004) defende a existência de um terceiro tipo de 

recrutamento, o recrutamento misto, que envolve o recrutamento interno e o externo. Este 

tipo de recrutamento surge sempre que um só tipo de recrutamento anteriormente 

mencionado, não é suficiente para corresponder as necessidades da empresa neste âmbito.  

Na realidade, uma empresa nunca faz apenas um recrutamento interno ou externo, 

ambos se complementam surgindo o recrutamento misto, pois ao se fazer um 

recrutamento interno, o indivíduo deslocado para a posição (vaga) precisa ser substituído 

em sua posição atual. Se for substituído por outro colaborador, o deslocamento produz 

uma vaga que precisa ser preenchida (Murini & Coradini, 2009). 

O recrutamento interno deve ser contínuo e atual. Para além disso, deve envolver 

todas as áreas e níveis da organização no sentido de retratar as suas necessidades. Desse 

modo, a pesquisa interna constitui o ponto de partida de todo o processo de recrutamento 

e orienta todas as ações no sentido de recrutar candidatos internos ou externos necessários 

para o processo de seleção (Baylão & Rocha, 2014). Seguidamente, a fase pesquisa 

externa de mercado, diz respeito a uma pesquisa de mercado, concentrando-se em “alvos 

específicos”, ou seja, o seu principal foco é o mercado de candidatos para direcionar as 

técnicas de recrutamento. De uma forma mais simplista, consiste decompor o mercado 

em diferentes segmentos ou em classes de candidatos de acordo com os interesses 

específicos da organização e localizar as fontes (e.g., meios de comunicação) de 
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recrutamento que permitem à organização: aumentar o rendimento do processo de 

recrutamento, reduzir o tempo do processo de recrutamento e reduzir os custos 

operacionais de recrutamento, estes são os aspetos que assumem uma importância na 

pesquisa externa.  Por fim, a última fase são as técnicas de recrutamento. Feita a pesquisa 

interna e a externa a próxima prioridade é escolher as técnicas de recrutamento que 

constitui a última fase do planeamento (Baylão & Rocha, 2014).    

Posto a definição do que é cada tipo de recrutamento passaremos a destacar as 

vantagens e desvantagens de recrutamento interno. O recrutamento interno tem inúmeras 

vantagens passando a destacar; a redução de possíveis custos, uma vez que a própria 

empresa evita anúncios em meios de comunicação ou empresa de recrutamento. Outra 

das vantagens é que se torna mais rápido admitir candidatos ao nível interno, enquanto 

no recrutamento externo é mais demoroso (e.g., a espera dos candidatos, no processo de 

admissão). Outra das vantagens é que proporciona uma motivação dando a possibilidades 

de ascensão na organização e oportunidades de evolução na carreira. Outro dos aspetos é 

o candidato já é conhecido, não necessita de período experimental, de integração e 

indução à organização (Baylão & Rocha, 2014).  Em contrapartida, este tipo de 

recrutamento, apresenta desvantagens, nomeadamente, pode gerar conflitos de interesses 

(e.g., conflitos entre colaboradores com os mesmos interesses e nas mesmas condições). 

Outra das desvantagens é que pode provocar uma rotatividade excessiva caso não existam 

normas claras como restringir as candidaturas a colaboradores que não tenham 

permanência de pelo menos um ano no cargo atual (Baylão & Rocha, 2014). 

Relativamente ao recrutamento externo, este apresenta algumas vantagens dentro 

das quais, traz novas pessoas e experiências novas para a organização. Desse modo, ajuda 

a renovar e enriquecer os recursos humanos da organização. Outro dos aspetos positivos 

é que permite comparar competências novas que a organização não tem tempo suficiente 

para construir internamente. Contudo, existem algumas desvantagens como um período 

mais longo, despendido com a escolha e aplicação de técnicas, (e.g., fontes de 

recrutamento, atração e apresentação dos candidatos). Para além disso, revela-se um 

método mais caro e exige despesas imediatas em técnicas de recrutamento (e.g., envolve 

anúncios, jornais, honorários de agências de recrutamento). Outra das desvantagens, 

remete para o facto de não ser tão seguro que o recrutamento interno, uma vez que os e 

trajetórias profissionais dos candidatos são desconhecidas, a empresa não tem forma de 

verificar a exatidão a priori dessas informações. Este método pode provocar conflitos 
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internos, uma vez que a oportunidade oferecida pela empresa pode limitar os 

colaboradores que já permaneciam na empresa para o desenvolvimento da sua carreira 

(Baylão & Rocha, 2014). 

Em suma, Gusso (2015), considera que um bom processo de recrutamento deve 

começar por identificar se existem profissionais qualificados dentro da organização; 

posteriormente avaliar os benefícios de fazer recrutamento (e.g., interno, externo ou 

misto)  avaliar o cenário do mercado de trabalho relacionado com o cargo; seguidamente 

definir os melhores locais e meios para divulgação da vaga; decidir o que divulgar acerca 

da vaga; estruturar o material de divulgação; divulgar a vaga; fazer a triagem dos 

candidatos; e por fim, avaliar os resultados do processo e propor melhorias no mesmo.  

1.2.4  O papel do Recrutador na avaliação de competências  

Com o passar do tempo, o departamento de recursos humanos tem vindo a sofrer 

transformações. Desse modo o perfil de um profissional de recursos humanos tem de ser 

em constante evolução e não perder oportunidades.  Antigamente as principais atribuições 

de um profissional de RH eram voltadas para a gestão de competências nas áreas, na 

gestão e benefícios, legislação trabalhista. Contudo, o profissional de RH passou por 

muitas mudanças. A responsabilidade de gerir pessoas numa organização tem se tornado 

uma tarefa bastante complexa.  Esse acontecimento deve-se ao fato de que os 

colaboradores são considerados parceiros da empresa e responsáveis pelo que acontece. 

Desta forma, um gestor de recursos humanos assume o papel fulcral desde 

responsabilidades pertinentes ao cargo de RH assim como responsabilidade de preparar 

os chefes de linha para gerir as suas próprias equipas (Prediger, 2018). 

Posto isto, parte-se do princípio de que um técnico de recursos humanos tenha três 

competências básicas; a técnica, humana, conceitual. A competência técnica é o 

conhecimento e os métodos necessários para desenvolver tarefas específicas do cargo. É 

adquirida através de experiência profissional. Posteriormente, a competência humana, 

refere-se á refere à capacidade de compreender as pessoas, administrar o clima 

organizacional, ter empatia, motivar e liderar a equipa, para alcançar os resultados 

esperados. Por fim, a competência conceitual, que remete para que o profissional tenha 

uma visão sistêmica, é a capacidade de compreender a organização, formulando 

estratégias que direcionem as decisões (Lacombe, 2005 cit in. Prediger, 2018). 

Para além das competências mencionadas anteriormente, um técnico de recursos 

humanos, tem como principal finalidade formar indivíduos eficazes nas tarefas que lhes 
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são propostas. Desse modo, os gestores dos recursos humanos, são os responsáveis por 

avaliar o desempenho dos colaboradores, de forma a perceber quais os indivíduos que se 

diferenciam pela sua capacidade de trabalho e contribuição para o bom funcionamento da 

organização. (Rodrigues, 2020). O recrutador tem um papel insubstituível no 

recrutamento, uma vez que cabe a este não só possuir as competências necessárias para 

fazer face às exigências do mercado, como também canalizar essas competências para a 

atração e posterior seleção do colaborador que melhor desempenhará as funções 

necessárias. Na mesma linha de pensamento (Cunha et al., 2012 cit in. Quintela, 2016) 

afirma que o papel do técnico de Recursos Humanos (RH) e do recrutador em particular 

é fundamental para atrair bons talentos. 

O gestor de RH deve-se posicionar como um aliado fundamental para a empresa 

que o contratou, exercendo a sua função de forma assertiva e eficaz, para além disso, 

defender os interesses dos seus colaboradores. Deve optar por um equilíbrio entre a 

relação entre as partes e apelar ao seu entendimento ou desentendimento, se isso for o 

resultado mais favorável para o contexto e organização. Para além disso, por vezes pode 

ser necessário o gestor de RH interno chamar um especialista externo para levar a cabo 

determinadas ações, sensibilizações, análises ou formações, prestando-lhe todo o 

acompanhamento, informação e apoio necessários à melhor execução possível dos 

objetivos. Os profissionais da área de recursos humanos precisam estar atentos as 

mudanças atuais. Não basta apenas gostar de trabalhar com pessoas, é necessário ter 

perfil, isto é ter habilidades, conhecimentos, boa comunicação e principalmente ter uma 

visão geral de toda a organização para que possa desenvolver um plano adequado e 

realista (Huzek, Stefano, & Grzeszczeszyn, sd). 

Os papéis do gestor de Recursos Humanos são múltiplos, e devido a isso, deve 

possuir um perfil profissional bastante amplo, para conseguir dominar suas tarefas e 

auxiliar nas demais áreas da organização (Prediger, 2018). 

1.2.4.1 Técnicas  

As técnicas de um gestor/técnico de recursos humanos são diversificas tais como 

a seleção e recrutamento dos candidatos, os planos de cargos e salários. Desse modo, o 

recrutador deve ser responsável por diversas ações, tais como; recrutamento, seleção, 

contratação, remuneração e deve ainda adotar por medidas para desenvolver talentos e 

criar um ambiente de trabalho aberto a novas ideias (Avanci & Cruz, 2014).  
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 Segundo Bosi (2014, cit in Avanci, & Cruz (2014), considera que é da 

responsabilidade da administração de recursos humanos (e.g., gestor de recursos 

humanos, recrutador) várias tarefas, nomeadamente, a administração de salários: que é o 

conjunto de normas e procedimentos que visam estabelecer salários justos na 

organização.  O recrutamento é outras das técnicas, corresponde a um conjunto de 

técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes 

de ocupar cargos na organização. Seguidamente outra das técnicas, é a seleção, esta 

corresponde o momento da escolha entre os candidatos recrutados através de técnicas pré-

definidas de acordo com o cargo.  Para além disso, outra das funções é a contratação: isto 

é, a partir da escolha do candidato mais apto efetuar os procedimentos legais para a 

contratação. Outra das suas responsabilidades passa por assegurar a integração do novo 

colaborar no ambiente da organização, sendo informado seus direitos e seus deveres, ser 

introduzido no seu novo local de trabalho e apresentado aos demais colegas. As técnicas 

não ficam por aqui, o treino e desenvolvimento é outra das tarefas uma vez que consiste 

em ensinar o novo colaborador em executar suas tarefas conforme a sua organização, de 

forma que os empregadores possam obter novos conhecimentos, modificar atitudes e 

comportamentos e libertar a sua criatividade. Por fim, a última técnica de um recrutador 

passa pela avaliação de desempenho, esta diz respeito a técnicas utilizadas com a 

finalidade de obter informações sobre o comportamento profissional do funcionário, face 

ao posto de trabalho que ocupa na empresa, pois os empregados são avaliados de forma 

continua, seja formal ou informalmente, nas organizações. Estes processos de 

administração de recursos humanos devem contemplar as políticas e estratégias 

estabelecidas de acordo com a realidade e necessidade de cada organização. As políticas 

definem a forma com que cada processo deve ser executado e as estratégias a serem 

utilizadas. 

1.2.4.2 Emocionais 

Os gestores de RH nos processos de recrutamento e seleção avaliam num 

candidato; as habilitações, experiência, características demográficas e as soft skilks. 

Dentro destas habilidades as que se destacaram mais pelos gestores de GRH são 

habilidades que valorizam a sua experiência (e.g., competências emocionais). A 

competência emocional pode ser considera uma capacidade adquirida, baseada na 

inteligência emocional, que resulta em um desempenho destacado no meio laboral. Assim 

a Inteligência Emocional pode ajudar a discriminar o potencial de um indivíduo para 
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aprender as habilidades práticas que estão baseadas nos seguintes itens: autoperceção, 

motivação; autorregulação; empatia; e aptidão natural para os relacionamentos. (Corrêa, 

2015). Assim a inteligência emocional assume uma importância na gestão de recursos 

humanos. Desse modo, os técnicos de Recursos Humanos, cada vez mais, valorizam as 

competências emocionais, uma vez que as suas empresas incutem isso nos seus processos 

de recrutamento e seleção, mais especificamente, no modo como selecionam os 

funcionários, assim como a capacidade de lidar com a frustração e a resolução de 

problemas. Para além disso, podemos realçar que muitas são as vantagens destas 

habilidades emocionais no próprio recrutador, como a gestão de stress, dado que nos dias 

de hoje é importante que as empresas tenham colaboradores mais tolerantes face a 

situações de stress e de controlarem os seus impulsos e serem mais saudáveis. Outro 

aspeto a considerar é a resolução de problemas, dado que indivíduos com esta 

competência emocional mais desenvolvida tem mais facilidade em resolver problemas. 

Assim, podemos verificar que as emoções podem ter um efeito contagioso porque pode 

influenciar os membros de uma equipa de trabalho quer positivamente ou negativamente. 

Assim a inteligência emocional acaba por ser uma competência imprescindível no 

trabalho em equipa e quer no entrevistador como no entrevistado dado que ajuda a ajustar 

esses possíveis efeitos “contagiosos” (Faria& Barros, 2016). 

1.2.5 A seleção: enquadramento conceptual 

Relativamente à seleção, é um processo realizado para a empresa escolher os 

candidatos que nela virão a trabalhar, sendo extremamente importante selecionar bons 

candidatos (Godoy, 2018). Após o recrutamento, vem a seleção. Desse modo, é 

importante perceber que o homem, faz parte deste processo e muitas vezes, seleciona sem 

perceber. Assim, o processo de seleção merece uma atenção cuidada, já que é ele que vai 

definir, por diferentes modos e com diferentes estratégias, qual candidato vai ficar com a 

possível vaga. A seleção de pessoas implica uma comparação entre as características de 

cada candidato com um padrão de referência e uma escolha feita pelo chefe imediato com 

a finalidade de manter ou aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a 

eficácia da organização (Chiavenato, 2009). A seleção tem o objetivo de pesquisar, suprir 

e identificar profissionais qualificados sempre com objetivo de selecionar o dos melhores 

profissionais. Quando este processo é feito de forma eficaz, pode resultar em 

produtividade, e como o retorno do investimento despendido, ajudando a empresa atingir 

seus planos e objetivos (Murini & Coradini,2009). É importante salientar que o processo 
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de seleção tem como objetivo chegar a uma conclusão de análise de conhecimentos, 

habilidades, atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na 

organização. 

Para Martins (2007): “A seleção consiste em primeiro lugar, na comparação entre perfis 

dos candidatos e as exigências do cargo ou função, o ideal é que o perfil e a 

função se ajustem. Assim, é necessária uma escolha da pessoa certa para o cargo 

certo, ou seja, entre candidatos recrutados aqueles mais adequados aos cargos 

existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência e desempenho 

do pessoal” (p.6). 

Guimarães & Arieira (2005) caracterizam: “Todo processo de seleção é único e dever ser 

entendido como uma ferramenta de marketing interno e externo que a empresa 

pode utilizar a seu favor, dependendo da maneira como é realizado. Ele não 

termina com a contratação do profissional, pois o mesmo precisa ser 

apresentado, integrado e acompanhado nos seus primeiros dias ou meses na 

empresa” (p.204). 

O processo de seleção de pessoas é uma atividade de escolha, de opção e decisão. 

É um processo de comparação entre os requisitos exigidos pela função em aberto e as 

competências e características do candidato (Barros & Faria, 2016). A seleção envolve 

todo um recurso de definições, nomeadamente dos critérios de seleção, ou seja, as 

caraterísticas pessoais que os candidatos devem possuir para desempenharem a função 

com sucesso, e dos métodos de seleção que se definem por métodos que medem os 

candidatos, podendo ser através de entrevistas ou testes específicos (Gomes et al., 2008). 

A seleção, inicia-se quando o recrutamento termina, nesse processo é feita uma 

seleção dos candidatos mais adequados as necessidades do cargo e da organização. Nessa 

etapa são avaliadas as competências, o potencial e o conhecimento de cada candidato 

assim, a seleção de pessoas não deve ser feita apenas pela avaliação da experiência e dos 

conhecimentos técnicos que o trabalho a ser realizado exige, mas sim, deve incluir o 

conhecimento de aspetos que estão relacionados com a personalidade do indivíduo, de 

maneira a garantir uma contratação positiva tanto para a organização com para o futuro 

colaborador (Antunes et al. 2016). 

A seleção de pessoas funciona como um filtro que permite que apenas as pessoas 

que apresentem características desejáveis à organização possam ingressar na mesma. É, 

sem dúvida, uma importante ferramenta de gestão de pessoas, com a finalidade de 
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identificar as pessoas que possuam o perfil desejado pela análise e descrição de cargo 

(Sakandumbu, 2018). Outro dos aspetos a considerar é que a seleção de candidatos tem 

por objetivo assegurar o equilíbrio de interesses entre o indivíduo e a organização de 

forma a satisfazer as expectativas de ambos e gerar lucro. A fase da seleção começa com 

o objetivo de reduzir um elevado número de candidatos para um número razoável com o 

objetivo de selecionar o melhor ou os melhores candidatos para o cargo (Fernandes, 

2017). 

1.2.6 Técnicas da Seleção  

Há várias técnicas que podem ser aplicadas para que um processo de seleção seja 

bem feito e para que se escolha o candidato mais adequado. Esta fase é uma das mais 

importantes no processo de recrutamento de seleção, permite através de provas ou testes 

conhecer de uma maneira mais profunda os candidatos, tanto a nível dos conhecimentos 

como da personalidade. Os requisitos da qualidade dos métodos de seleção devem ser 

práticos, confiáveis, objetivos e válidos. Contudo, é imprescindível que se respeitem os 

padrões éticos, assegurando a privacidade e confidencialidade dos colaboradores, e 

seguindo os requisitos legais.  (Raimundo, 2016). 

Algumas das técnicas de seleção são; análise curricular; testes psicológicos; testes 

de personalidade; testes de aptidão física; testes de competências específicas, testes de 

simulação e por fim, entrevistas. Assim é muito importante a combinação destas técnicas, 

uma vez que, de forma individual, estes testes não permitem avaliar profundamente um 

candidato ou fornecer uma visão ampla do seu profissionalismo. Desse modo, análise 

curricular é um passo inicial crucial na escolha do candidato. Este método permite ter 

uma ideia do candidato desde o seu percurso pessoal, ao profissional e académico. Para 

além disso, permite ter uma ideia geral acerca das suas competências e serve para fazer 

uma pré-seleção dos candidatos, eliminando os que não tenham os pré-requisitos 

desejados pela organização. Após feita uma pré-seleção, deve ser feita uma análise 

cuidadosa do currículo de cada candidato para que as próximas fases sejam direcionadas 

sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes de cada um (Raimundo, 2016). 

      Sousa et al. (2006), refuta a ideia anteriormente mencionada, afirmando que a análise 

do C.V é geralmente a primeira forma de contacto que o candidato tem com o empregador 

ou a empresa externa de recrutamento e seleção. Este método permite ao técnico de 

recursos humanos analisar e avaliar os dados biográficos, não implica a presença do 
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candidato, permitindo ter uma ideia geral, partindo do pressuposto que os 

comportamentos e experiências passadas são bons para o desempenho da futura função.   

Por outro lado, o teste psicológico refere-se a um conjunto de provas que se 

aplicam para avaliar o desenvolvimento mental, as aptidões, habilidades (e.g., raciocínio 

verbal, raciocínio abstrato, raciocínio mecânico, etc. (Raimundo, 2016). Os testes de 

personalidade, por sua vez, permitem analisar os diferentes traços de personalidade dos 

candidatos, nomeadamente traços determinados pelo carácter (e.g., traços adquiridos) ou 

pelo temperamento (e.g., traços inatos) (Raimundo, 2016). Quanto aos testes de aptidão 

física, permitem avaliar a aptidão para o desempenho da função. Dizem respeito a 

aptidões particulares para uma determinada função, por isso permitem obter dados exatos 

(Raimundo, 2016).  No caso dos testes de competências especificas, são estruturados em 

torno de competências exigidas para o desempenho da função, que as organizações 

consideram geralmente necessário testar (Raimundo, 2016). Os testes de simulação têm 

como ponto de partida o drama. No fundo, os exercícios baseiam-se em problemas reais 

de desempenho e visam proporcionar a expressão de comportamentos importantes para a 

função (Santos et al., 2003; Sousa et al., 2014). 

Assim os testes são um conjunto de exercícios que servem para avaliar aptidões 

necessárias para o cargo, os testes complementam as informações importantes que não 

são transmitidas através do currículo ou de questionários. Alguns tipos de testes são: 

testes de inteligência, testes de personalidade, testes de aprendizado, testes biológicos ou 

fisiológicos, testes de valores (Antunes et al., 2016).  

Para além das técnicas mencionadas anteriormente, os Assessment Centers podem 

ser um complemento excecional para um programa de seleção. Os Assessment são 

procedimentos uniformizados de avaliação das competências de pessoal, conhecimentos, 

habilidades e características, com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho e eficácia dos 

colaboradores, métodos e níveis organizacionais. De uma forma mais generalista os 

Assessment Center permitem obter uma informação clara, sobre competências atuais ou 

potenciais dos indivíduos, para o desempenho de uma dada função. Este conceito, permite 

avaliar comportamentos baseados em performances onde os participantes são avaliados 

através de vários exercícios e/ou simulações (Schwab & Mahl, 2017). As dinâmicas de 

grupo podem ser outro instrumento de seleção, caracterizam-se pelas técnicas grupais que 

podem ser utilizadas nos processos de seleção, as quais podem possibilitar o levantamento 
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de hipóteses de como determinado candidato pode se comportar dentro de um grupo 

(Campo & Lima, 2008).  

1.2.7 A entrevista 

Todas as etapas que envolvem um processo de recrutamento e seleção são de 

extrema importância, mas nenhuma delas é mais importante que a etapa das entrevistas. 

Nesta etapa os intervenientes são expostos a situações imprevistas, a constrangimentos, a 

emoções e uma série de outros sentimentos. Desse modo, é a etapa que o entrevistador 

quanto os candidatos devem estar preparados (Murini & Coradini, 2009).  

A entrevista é o processo mais utilizado na seleção, pois permite o contacto direto 

entre o recrutador e o candidato.  Desse modo, é importante que o recrutador organize um 

guião de questões, e deve estar preparado para diversos tipos de respostas e reações dos 

candidatos, é necessário ainda que seja observador para analisar cada detalhe e cada 

resposta do candidato. Relativamente ao candidato, é necessário que este esteja preparado 

para responder perguntas pessoais e profissionais. Para além disso, deve compadecer de 

alguns deveres, nomeadamente, deve comparecer no local da entrevista sem atraso, de 

maneira apresentável, é importante saber como a empresa funciona, deve ser honesto em 

tudo que diz, e deve-se expressar com clareza e de forma objetiva. (Antunes et al., 2016). 

 Atualmente, existem três tipos de entrevista, a entrevista estruturada, não 

estruturada e comportamental. Primeiramente, a entrevista estruturada caracteriza-se por 

obedecer a um perguntas previamente definidas, que devem ser adequadas às 

características próprias da função em causa. A sua principal finalidade consiste em 

confirmar e recolher informações adicionais constantes no CV do candidato. Este método 

é dos mais utilizados em processos de Recrutamento e Seleção. Já a entrevista não 

estruturada: é efetuada sem qualquer tipo de guião, pode ser presencial ou feita por 

telefone, tem um carácter mais informal. Outra das suas características é que se baseia em 

experiências passadas do candidato com o objetivo de fazer ima projeção do seu 

desempenho futuro (Sakandumbu, 2018). 

Por fim, na entrevista comportamental o entrevistador regista ou foca os 

comportamentos que o candidato teve numa situação passada em ambiente laboral e 

baseia-se no princípio de que comportamentos passados permitem prever situações 

semelhantes e futuras. Após as questões terem sido colocadas, o entrevistador classifica 

o entrevistado numa escala comportamental e dá uma classificação final à entrevista, as 

perguntas abertas fazem com que o candidato descreva ações, comportamentos e 
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sentimentos em diversos momentos da sua carreira, permitido detetar o provável 

comportamento em caso de contratação do candidato (Sakandumbu, 2018). 

A entrevista constitui-se uma ferramenta essencial para verificar as experiências 

nos empregos anteriores, ajuda numa primeira impressão a analisar o interesse do 

candidato e seus aspetos pessoais relacionados com o cargo a ser preenchido. As 

entrevistas são o método mais conhecido e utilizado por parte de todas as organizações. 

Trata-se de um momento de avaliação em que o entrevistador questiona o candidato, 

enquanto este se dá a conhecer (Cunha et al., 2010). Existem diversos tipos de entrevistas, 

mas as individuais são as mais comuns. Este tipo de entrevista é protagonizado apenas 

pelo entrevistador e pelo entrevistado. Existem também as entrevistas sequenciais (o 

candidato é questionado sucessivamente por diferentes entrevistadores), entrevistas duo 

(realizadas por dois entrevistadores), painéis de entrevistadores (o mesmo candidato é 

questionado por vários entrevistadores alternadamente e em simultâneo) e as entrevistas 

em grupo (um conjunto de candidatos é abordado por um ou mais entrevistadores). As 

entrevistas podem ainda ser estruturadas, semiestruturadas e não estruturadas. A distinção 

entre estes três tipos anteriormente, mencionados, é a forma em que se apoiem muito 

(e.g., estruturado), pouco (e.g., semiestruturadas ou nada (e.g., não estruturadas) num 

guião previamente elaborado de perguntas (Cunha et al., 2010). No processo de seleção 

são utilizadas na maioria dos casos, entrevistas semiestruturadas, havendo processos 

específicos em que as metodologias estruturadas e não estruturadas possam ser 

privilegiadas, dependendo da forma como quer o entrevistador conduzir o processo 

(Fernandes, 2017).A entrevista apresenta várias vantagens em relação a outros métodos 

de seleção, pois permite avaliar vários aspetos não avaliados por outros, como a 

motivação, a capacidade de comunicação e de expressão, qualidades sociais. Com a 

entrevista, é possível ainda confirmar os dados obtidos através de outros processos de 

avaliação e até corrigi-los e completá-los. Este método de seleção também possui algumas 

limitações e dificuldades, sobretudo quando na maior parte das vezes estamos perante um 

número elevado de candidatos, e a entrevista torna-se assim um processo demoroso e um 

pouco dispendioso. A entrevista também pode não se tornar muito eficaz na avaliação de 

conhecimentos muito específicos, e depende sempre da interpretação dos entrevistadores, 

o que torna um processo um pouco subjetivo (Fernandes, 2017). 

A entrevista tornou-se, nos últimos anos, um instrumento bastante usado por 

profissionais das áreas das ciências sociais e psicológicas. Estes profissionais recorrem à 
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entrevista sempre que têm necessidade de obter dados que não podem ser encontradas 

através da fonte documental. Existem áreas que não podem ser abordadas com facilidade 

nos formulários e testes de emprego (e.g., avaliação da motivação, a capacidade de 

trabalhar sob pressão) e então a entrevista pode ser eficaz a avaliar estes aspetos não 

avaliados a priori (Murini & Coradini, 2009). 

 Assim, a entrevista trata-se de uma técnica simples e direta, que pode ser usada 

em qualquer situação A entrevista qualitativa oferece uma maior compreensão 

profundidade, fornecer também uma informação contextual valiosa para explicar alguns 

acontecimentos específicos. Para além disso, proporciona ao entrevistador uma 

oportunidade de esclarecimentos, uma vez que a sua essência é de perguntas e respostas, 

o que leva a uma interação mais direta, personalizada, flexível e espontânea. A entrevista 

pode assumir diferentes formas como já tratamos anteriormente, mas, independente da 

forma, cada uma delas exige do entrevistador habilidade e diversos cuidados na sua 

condução. Por este motivo, torna-se difícil determinar qual é a melhor maneira para se 

conduzir uma entrevista, porque dependerá sempre dos seus objetivos, assim como das 

circunstâncias que a envolvem (Júnior & Júnior, 2011). 

1.2.8 A entrevista e as competências  

O conceito competência pode ser definido, segundo Camara ( et al., 2007), como 

o conjunto de qualidades técnicas e comportamentos profissionais que mobilizam o 

profissional para agir na solução de problemas. Gerir competências nem sempre é uma 

tarefa simples, porque elas não são tangíveis nem facilmente mensuráveis. As 

competências podem ser divididas em competências básicas, críticas e 

especificas/técnicas e genéricas/ transversais. As competências básicas são características 

essenciais que todas as pessoas devem ter, de modo, a mostrarem um desempenho 

minimamente eficaz no seu trabalho. As competências críticas, ajudam diferenciar as 

pessoas com desempenho superior das que têm um desempenho médio. Já as 

competências específicas/técnicas (e.g., saber fazer), são aquelas que a pessoa deve 

possuir para desempenhar uma função com eficácia. Por fim, as Competências 

genéricas/transversais (e.g., saber ser): são aquelas que podem ser transferidas de uma 

função para outra; de um contexto para outro. (Sousa et al., 2006). 

 Contudo, as competências transversais assumem atualmente, um papel bastante 

relevante na hora de recrutar colaboradores, sendo estas competências um importante 

fator diferenciação entre possíveis colaboradores e são consideradas fulcrais para o 
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sucesso da organização e para eficácia do recrutamento e seleção (Robles, 2012). Para 

além disso, Robles, 2012, acrescenta que as competências transversais são tão 

importantes como as competências cognitivas. Exemplo disso, é recrutar indivíduos com 

competências transversais dado que estes podem fazer a diferença na sua contratação para 

um emprego na sua área. Desse modo, devemos salientar a importância que a competência 

transversal tem para as organizações, uma vez que as necessidades da organização se 

modificaram. Os recrutadores deixaram de procurar apenas pessoas só com os 

conhecimentos técnicos, mas passaram também a recrutar colaboradores com 

competências transversais fortemente desenvolvidas (Fernandes, 2010). Assim as 

competências transversais são mais valorizadas pelos recrutadores, são características 

como por exemplo; saber comunicar sob diferentes formas e para diferentes audiências, 

saber trabalhar em equipa na resolução de problemas, a criatividade e inovação a 

facilidade de relacionamento interpessoal e empatia a disponibilidade e flexibilidade, a 

proatividade e iniciativa a resiliência e disponibilidade para aprender, a responsabilidade 

e a polivalência, versatilidade e  por fim, a capacidade de adaptação (Fernandes, 2017).  

Para além disso, nos dias de hoje, verifica-se que a maioria de gestores de RH que 

foram promovidos como bem-sucedidos possuem tanto excelentes competências técnicas 

como transversais, especialmente a vontade e a capacidade de trabalhar positivamente 

com outros (Robles, 2012). 

A competência refere-se às características de um individuo, (e.g., conhecimentos, 

habilidades, capacidades e personalidade) que por sua vez, podem vir a afetar o individuo 

no desempenho do seu trabalho (Huzek , Stefano, & Grzeszczeszyn, Sd),.  

Posto o conceito de competência, torna-se imprescindível utilizar o instrumento 

entrevista para explorar e avaliar estas competências. Assim esta técnica permite ao 

pesquisador obter informações a respeito das atitudes, sentimentos e valores subjacentes 

ao comportamento do entrevistado. O papel do entrevistador em todo o processo de 

análise e avaliação é crucial. Assim o entrevistador deve ser responsável por proceder a 

uma profunda avaliação, classificar e categorizar as respostas, e organizando-as de acordo 

com o conteúdo e com o tema, selecionar as palavras e solicitar às vezes esclarecimentos, 

através de novos questionamentos, quando acha que é necessário (Junior & Junior, 2011). 

1.2.9 A inteligência Emocional no Recrutamento e Seleção 

Os recursos humanos diferem de outros departamentos organizacionais, (e.g., 

financeiro) dado que assentam uma combinação de caraterísticas especificas.  



  A Inteligência Emocional de Um Recrutador: Um estudo Exploratório no Norte do País 

 

Tânia Raquel Araújo Areias 

33 

Este departamento permite o que as pessoas expressem o que sentem acerca das suas 

condições de trabalho. Para além disso, destacam-se pelas relações com as suas 

organizações uma vez que podem influenciar profundamente o seu comportamento, 

consequentemente acaba por gerar formas diferentes de gestão. Assim a gestão de 

recursos humanos, na sua gestão pode ser particularmente desafiadora e de grande valor 

para a organização. 

Vários são os estudos de investigação que têm mostrado que a Inteligência emocional 

é um fator chave para o sucesso entre os gestores de recursos humanos. Assim as 

organizações em todo o mundo, começaram a descobrir as capacidades essências 

desempenho eficaz são competências as emocionais (Wasylyshyn, 2010). Posto isto, para 

atingir a excelência no trabalho é necessário saber administrar sentimentos e não somente 

possuir conhecimentos técnicos. Assim ser emocionalmente inteligente é muito mais que 

conhecer a nós mesmos, é lidar com nossas emoções e nos colocar no lugar das outras 

pessoas para pensar e sentir o que elas sentem para poder evitar conflitos e resolver 

situações de forma eficaz.  Assim é expectável que um gestor de recursos humanos sinta 

paixão pelo que faz. Para além disso, que saiba gerir emoções, que treine e desenvolva a 

sua equipa e que tenha a capacidade em lidar com situações na procura de solução de 

problemas. Estes fatores em conjunto acabam por trazer harmonia no trabalho e um bom 

relacionamento interpessoal, satisfação pessoal, consequentemente, com excelência no 

que se faz pode levar ao aumento da produtividade, levando a organização e chegar ao 

objetivo pretendido. Em suma a IE é importante para o aumento do desempenho das 

organizações, pelo que os seus responsáveis têm de procurar recrutar pessoas com essa 

competência e desenvolvê-la ao longo do percurso das mesmas na organização (Ramos, 

et al, 2011). 

1.2.10 A integração e o fechar do ciclo 

As organizações vivem num cenário muito competitivo, e isso exige uma enorme 

capacidade de adaptação, para além disso, exige profissionais mais desenvolvidos e mais 

produtivos. De certa forma, as empresas precisam de pessoas qualificadas, motivadas e 

produtivas para conseguir atingir os seus objetivos, e para conseguir isso, as empresas 

precisam de técnicos de recursos humanos para que esta função ocorra de forma eficaz 

(Prediger, 2018). 

A atribuição de valor no local de trabalho, tem exigido cada vez mais, tanto dos 

colaboradores como dos recrutadores e organização.  Atualmente, na hora de contratar 
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alguém; não conta apenas o grau de escolarização, quantidade de especializações e 

conhecimentos, assim como não é somente a questão salarial que atrai um candidato. Por 

esse motivo muitas das empresas, já investem na qualidade de vida e satisfação de seus 

colaboradores, dando benefícios diferenciados e proporcionando o bem-estar aos seus 

colaboradores com atividades de lazer (e.g., aulas de ginástica, atribuição de prêmios). 

Estes incentivos fazem com que o individuo tenha mais motivação para trabalhar para 

aquela identidade e posteriormente pode fazer aumentar a produtividade. Esta 

produtividade pode ser maior quando se faz um trabalho em equipa do que quando se faz 

um trabalho de forma individual. Assim “a capacidade para perceber a si mesmo e aos 

outros, o saber respeitar o limite de cada um e as diferenças torna-se mais importante 

do que o tamanho do intelecto” (Silva, 2016 p.7). 

Segundo Silva (2016) o autoconhecimento é o principal atributo na inteligência 

emocional, quanto mais desenvolvido for o conhecimento de si próprio, com mais 

facilidade o indivíduo poderá se valer destes recursos nas relações sociais. As pessoas 

emocionalmente inteligentes lidam melhor com a sua vida quer ao nível profissional e 

pessoal. Para além disso, tendem a tomar decisões mais adequadas para cada situação, 

conseguem gerir bem suas emoções, gerir conflitos, são mais confiantes, tem uma maior 

capacidade de promover o trabalho em equipa, persistem numa meta e por isto tendem a 

ser mais produtivas. Uma das principais características da inteligência emocional é a 

autoconsciência, com ela é possível compreender melhor as situações que ocorrem ao seu 

redor no ambiente de trabalho, possibilitando rever a melhor forma de falar, tomar 

decisões e ter atitudes, agindo então para benefício próprio (Silva, 2016). 

O mercado de trabalho está a sofrer alterações na forma de avaliar pessoas. As 

empresas antigamente no processo de recrutamento e seleção, tinham como foco a 

inteligência intelectual, hoje em dia direcionam a sua preocupação para a capacidade do 

colaborador em lidar com outro e consigo mesmo, tornando assim, a inteligência 

emocional como principal meio de avaliação no momento de contratar um colaborador. 

Para além disso, a inteligência emocional pode ser aprendida, desenvolvida e 

aperfeiçoada ao longo da vida com experiências acumuladas, diferentemente do QI que 

após a adolescência pode tornar-se inalterável (Silva, 2016). O autor vai mais alem e 

acrescenta que o grau de QI não garante o sucesso profissional, pois seria como ter uma 

competência que nunca foi desenvolvida. Para obter sucesso é preciso ter competências 

emocionais desenvolvidas, capacidade esta, que é adquirida a partir da inteligência 
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emocional. De uma forma mais simples é preciso saber como e quando usar competências 

e por isso é importante ser assertivo para ser competente emocionalmente. 

Estar consciente de suas emoções e atento às emoções dos outros pode facilitar os 

relacionamentos evitando os conflitos e contribuir para o mesmo objetivo no grupo e 

consequentemente, o aumento de produtividade.  

A gestão de recursos humanos é bastante importante para as organizações e as 

organizações portuguesas estão a começar a dar-lhe essa devida importância. Posto isto, 

sem a gestão de recursos humanos uma empresa não faria sentido, obviamente, é com os 

recursos humanos que se entra e que se sai numa empresa e para além disso que nos 

mantém ligados à empresa.  É de salientar que as pessoas estão a começar a aprender o 

que é que é a função dos recursos humanos, nomeadamente o papel do recrutador. Outro 

aspeto a considerar é que começa a haver cada vez mais uma sensibilidade para esta área 

e função e as empresas de topo estão cada vez mais sensibilizados para a importância dos 

Recursos Humanos. Outro aspeto a realçar é que a inteligência emocional, torna-se uma 

competência importante na gestão do dia-dia das organizações para melhorar as relações 

laborais e para melhorar o ambiente organizacional (Ramos, et al, 2011).  Na mesma linha 

de pensamento Salgado, Poznyakov, 2020, consideram que o mercado de trabalho está 

cada vez mais seletivo. Desse modo, os recrutadores têm cada vez que ser mais seletivos, 

selecionarem candidatos com mais qualificações. Essas qualificações não passam, apenas 

por competências técnicas, atualmente parte-se do princípio de que diplomas, cursos, e 

outros afins são os requisitos básicos para a seleção e o candidato tem que ter um 

diferencial. Essa característica diferenciadora que o mercado tem procurado é a 

inteligência emocional. As organizações, cada vez mais tem investido no 

desenvolvimento desta competência nos seus colaboradores, com vista em retorno para 

um melhor desempenho produtividade. Assim, verifica-se que a pessoas com esta 

competência desenvolvida, são pessoas que criam bem-estar no seu desenvolvimento 

corporativo, são pessoas com alto poder de tomada de decisões de uma forma assertiva, 

eficaz, pois conseguem equilibrar o lado racional e emocional.,  

Relativamente aos recrutadores um fator diferenciador é ter uma vertente 

emocional equilibrada. Posto isto, são capazes de influenciar pessoas, liderar melhor 

equipas e direcionar tarefas.  Nos processos de seleção nomeadamente nas entrevistas, os 

recrutadores estão a tentar explorar ao máximo característicos pessoais, nomeadamente 
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perceber se o candidato trabalha em equipa, a sua capacidade de adaptação, (Salgado & 

Poznyakov, 2020 ). 

Parte II Estudo Empírico  

2.1 Prossupostos Metodológicos   

Ao logo desta dissertação foram vários os estudos consultados sobre esta temática. 

Contudo, salienta-se o artigo científico intitulado por “Inteligência Emocional Na Seleção 

De Pessoas: Um Estudo Com Técnicos Dos Recursos Humanos” produzido por Faria e 

Barros, em 2015. Este estudo ajudou na análise de conteúdo, uma vez que clarifica as 

ideias de como organizar a informação e dividir por categorias. Foi com base neste estudo 

que foram criadas as tabelas e começaram a despoletar ideias para agrupar a informação 

em categorias. Este estudo explora os conhecimentos que têm os técnicos de recursos 

humanos sobre o tema da inteligência emocional, isto é, se a aplicam na prática e de que 

forma, e se as empresas onde trabalham têm implícito ou explícito este construto. 

Não menos importante, foi a dissertação de Moreira publicada em 2010 com a 

temática” Poder e Gestão de Recursos Humanos em Portugal: análise sobre a 

importância da negociação inter e interdepartamental” Este estudo teve por base numa 

das suas partes uma análise qualitativa, ou seja, baseou-se na análise de entrevistas 

(realizadas a 20 diretores de outros departamentos) do qual serviu de exemplo para 

perceber como proceder a discussão de resultados.  

Posteriormente, para a revisão de literatura. dificilmente destacarei algum artigo 

como sendo o mais essencial. Nesta fase, todos os artigos utilizados foram de enorme 

relevância para explorar diferentes construtos; desde o que é a inteligência emocional, ao 

recrutamento e seleção.  

Outra das razões da qual dificilmente destaco um artigo específico, é que existem 

muitos estudos a explorar o construto de inteligência emocional. Porém, nenhum desses 

estudos aborda e relacionada estes conceitos no seu conjunto (e.g., inteligência 

emocional, liderança, empatia, gestão de stress) no âmbito do recrutador. 

Posto isto, foi necessária uma pesquisa árdua em que teve por base mais que um 

estudo de modelo, para poder relacionar e desenvolver estas temáticas de uma forma mais 

detalhada. 
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2.2 Objetivo de Investigação e Hipóteses (questões) 

O presente estudo tem como objetivo perceber de que forma a Inteligência 

Emocional de um recrutador pode influenciar os seus processos de recrutamento e 

seleção. Desse modo, este objetivo geral da presente investigação centra-se na aferição e 

análise das opiniões e perceções sobre a possível relação entre inteligência emocional do 

recrutador e os processos de recrutamento e seleção. Quanto a objetivos específicos 

ressaltam-se: 

- Estudar a importância da IE nos processos mentais dos gestores e técnicos de 

GRH; 

- Explorar quais as principais estratégias de IE, conscientes ou inconscientes, 

usadas pelos recrutadores; 

- Desenvolver um quadro mental que permite aferir como se processa o 

recrutamento do ponto de vista das competências técnicas e emocionais dos seus 

técnicos. 

Este estudo desenvolve-se tendo como mote a pergunta de partida: A IE influência 

a eficiência dos processos de recrutamento? 

Como se trata de um estudo qualitativo não podemos falar de hipóteses, mas de 

questões fundadoras que resultam da questão de partida enunciada. As quatro questões de 

investigação (QI) que poderão ser estudadas neste presente estudo são: QI.1: A empatia 

influencia a escolha dos candidatos no processo de recrutamento? QI.2: A capacidade de 

relativizar ou de ler pontos de referência influência a avaliação dos CV? QI.3: O stress e 

a ansiedade podem ser fatores que influenciam a forma como atua um recrutador nos 

processos de recrutamento e seleção? QI.4: A inteligência Emocional é uma estratégia 

utilizada nos processos de recrutamento e seleção? 

2.3 Amostra e Universo  

O processo de amostragem foi intencional, uma vez que foi necessário recolher 

dados junto de um grupo de participantes com experiência de trabalho no sector dos 

recursos humanos. Para além da seleção ser intencional, o processo de amostragem foi de 

conveniência sendo que foi selecionada empresa Salvador Caetano.  A mesma desenvolve 

soluções no sector automóvel a nível internacional, tendo um basto leque de profissionais 

nesta área. A amostra foi constituída por 6 elementos num universo >500. 

Participaram neste estudo seis técnicos de recursos humanos, com funções de 

recrutamento e seleção de pessoas, de ambos os géneros (1 homem e 5 mulheres) com 
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idades compreendidas entre os 25 anos e os 38 anos, dos quais são licenciados em gestão 

de recursos humanos(n=5) e em Psicologia (n=1) com o mínimo de experiência de dois 

anos em processos de recrutamento e seleção de pessoas.  

As principais conclusões resultantes da análise apresentada são que a maioria dos 

entrevistados possui qualificações de nível superior; Licenciatura. O que poderá traduzir-

se em perfis que devido à complexidade das suas tarefas, exigem a melhoria contínua das 

suas capacidades técnicas 

As áreas mais comuns são psicologia e o desenvolvimento de recursos humanos, 

podendo traduzir-se numa relação entre estas e as funções exercidas pelos técnicos de 

recursos humanos. Podemos ainda levantar a hipótese que estas áreas podem manifestar 

a valorização do pessoal, desenvolvimento de inteligência emocional. das competências 

emocionais nos processos de recrutamento e seleção. 

A maioria dos entrevistados relatou que ocupava o cargo em diferentes áreas 

dentro da mesma empresa. No entanto, o facto destes especialistas terem um lugar 

específico na organização, poderá traduzir-se numa aposta de uma gestão de recursos 

humanos estratégica e integrada. Torna-se relevante este tipo de cargo, nesta área 

específica, porque são eles que conhecem as necessidades do cliente interno e externo, 

dos candidatos e das empresas concorrentes, possibilitando a facilidade de uma maior 

retenção de talentos.  

Verificamos que a maioria dos entrevistados tem pelo menos dois anos 

experiência o que poderá significar que existe pouca rotatividade na empresa em concreto 

destes. E que já contem uma experiência nesta função  

2.3.1.1 Caracterização Socio Demográfica 

Neste estudo realizou-se uma amostra exploratória de conveniência recaiu sobre 

uma empresa de renome no mercado internacional no sector automóvel. Foram realizadas 

6 entrevistas com o propósito de se analisarem as perspetivas sobre se a inteligência 

emocional do recrutador afeta a qualidade dos processos de recrutamento. Para além 

disso, este estudo teve sempre em consideração as diferentes expectativas, preocupações 

e perceções dos entrevistados; técnicos de recursos humanos de diferentes 

Departamentos/Unidades.  
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2.3.1.2 Idade 

 

Segundo a análise dos dados sobressai uma incidência na faixa etária quase 

homogenia não havendo uma disparidade, que vai em idades compreendias entre os 26 

aos 38 anos, o que demonstra que atualmente existe uma maior aposta numa faixa etária 

jovem o que acaba por acompanhar uma progressiva subida na carreira mais cedo do que 

noutros tempos. O motivo pela qual pode explicar esta faixa etária, é que a os indivíduos 

nos dias de hoje estão em constante aprendizagem, o que acaba por acompanhar uma 

progressiva subida na carreira mais cedo do que noutros tempos. Para além disso, a 

empresa em questão, investem no desenvolvimento de tecnologias e de políticas de 

inovação, dai poder ser outra das explicações, uma vez que procuram constantemente 

jovens talentos.  
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2.3.1.2Género   

O grupo dos entrevistados foi constituído por seis participantes, cinco do sexo 

feminino e um do sexo masculino, confirmando-se que o género feminino corresponde a 

(99%) enquanto o género masculino a (1%), significando que a maioria dos entrevistados 

é do género feminino. 

2.3.1.3 Qualificações 
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Quanto às qualificações dos indivíduos entrevistados, verificou-se que o nível de 

escolaridade predominante é o curso em Gestão de Recursos Humanos o que acompanha 

o perfil de exigência de competências das atividades e de Gestão de Recursos Humanos. 

Esta profissão acaba por ser constituída por funções que acarretam conhecimentos 

transversais em contextos de gestão de recursos humanos. O que poderá traduzir-se em 

perfis que devido à complexidade das suas tarefas, exigem a melhoria contínua das suas 

capacidades técnicas. O gráfico exposto revela ainda que as áreas mais comuns são 

psicologia e o desenvolvimento de recursos humanos. Assim, podemos ainda levantar a 

hipótese que estas áreas podem manifestar a valorização das competências emocionais 

nos processos de recrutamento e seleção. 

2.4 Instrumento Metodológico 

A metodologia utilizada é de natureza qualitativa e baseia-se na análise de entrevistas 

(realizadas a técnicos de Recursos Humanos) A metodologia qualitativa, ajudará na 

descrição e explicação dos fenómenos, numa perspetiva dinâmica, fenomenológica e com 

especial atenção aos significados e aos contextos (Almeida & Freire, 2007, cit in Moreira, 

2012), possibilita uma riqueza analítica expressiva. 

Desse modo, optou-se pela aplicação de uma entrevista semiestruturada a 

recrutadores que desempenham funções de recrutamento e seleção e sejam 

essencialmente, formados em Recursos Humanos. A técnica usada para interpretar será a 

análise de conteúdo. Trata-se de um estudo não probabilístico e de cariz exploratório no 

norte do país. 

Foi utilizado um guião de entrevista semiestruturado, o que significa que existiu um 

guião prévio com determinadas questões, contruído com base nos objetivos sobretudo na 

revisão de literatura, contendo dezoito perguntas, (ver Tabela 22) o que permitiu uma 

maior exploração do tema e uma maior interação entre o entrevistado e entrevistador. 

Estas questões não pretendiam constituir uma grelha rígida, mas apenas um ponto de 

referência  

Cada entrevista realizou-se de forma individual, sendo conduzida a partir da 

interação resultante do contexto situacional. A maioria das questões eram abertas para 

todos os entrevistados devido à flexibilidade e à liberdade que estas fomentam 

Na entrevista usada neste estudo foram abordados diversos tópicos, que consistiram 

em explorar se os técnicos de recursos humanos conheciam o constructo de inteligência 

emocional e se utilizavam esta estratégia, nos seus processos de recrutamento e seleção. 
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Para além disso, foi abordado a importância que os técnicos de recursos humanos, 

atribuem ao constructo de inteligência emocional e a valorização deste conceito por parte 

das organizações de forma geral.   Posteriormente, através de constructos derivados da 

inteligência emocional como a empatia, liderança, emoção tentou-se perceber de que 

forma estas podem interferir no recrutador e posteriormente afetar os processos de 

recrutamento e seleção. 

As entrevistas foram realizadas em junho de 2021, no contexto de formato online 

pela plataforma Microsoft teams, por precauções de segurança face a situação pandémica 

atual- Covid 19.  Para além disso, certificou-se que todos os participantes desenvolviam 

o seu trabalho em funções baseadas em recrutamento e seleção. Antes da gravação da 

entrevista clarificou-se os participantes quanto ao objetivo geral da investigação, 

recolheu-se o consentimento informado e foram garantidas todas as recomendações éticas 

de confidencialidade dos dados, assim como proteção da sua identidade/anonimato. 

Assim, foi ainda reforçada a ideia que os dados só seriam utilizados unicamente para esta 

investigação.  

No decorrer das entrevistas foi dada a total liberdade ao entrevistado de expressar 

devidamente a sua opinião e conhecimentos sobre o tema. As entrevistas foram registas 

em formato de vídeo, após o a autorização de todos os entrevistados. Relativamente ao 

seu período de duração, estas entrevista tiveram um período mínimo de 45 minutos e um 

período máximo de uma hora, dependendo do candidato, da sua predisposição e 

capacidade de desenvolvimento de resposta. 

2.4.1Análise De Conteúdo 

No desenho metodológico desta investigação que se baseou na realização de 

entrevista recorreu-se à análise do conteúdo como técnica de tratamento de dados. A 

análise de conteúdo caracteriza-se como uma das técnicas de tratamento de dados para 

uma análise qualitativa. 

Segundo o autor Bardin (2011), a análise de conteúdo já era utilizada desde muito 

cedo para interpretar os livros sagrados. Contudo, Bardin em 1977, publicou a obra de  

“Analyse de Contenu”, na qual o método foi configurado nos detalhes que servem de 

orientação atualmente. 

O mesmo autor definiu “o termo análise de conteúdo designa: um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
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que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin,2011 p. 47). 

Bardin, 2011, vai mais longe e evidencia que existe três etapas da análise de conteúdo 

 

Imagem1- Análise de Conteúdo 

Fonte; Adaptado de Bardin,2011. 

A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. 

Ainda nesta fase é estabelecido um esquema de trabalho com objetivos e procedimentos 

bem definidos. Deste modo, nesta fase organiza-se o material a ser analisado, tornando 

as ideias iniciais mais sistematizadas com o objetivo de o material de estudo ficar 

operacional. Podemos dividir esta fase em quatro etapas, primeira etapa diz respeito à 

leitura. Esta etapa de leitura estabelece o contacto com os documentos da recolha de 

dados, e o momento em que se começa a conhecer o texto. Posteriormente surge a etapa 

da escolha dos documentos; isto é, consiste na demarcação do que será analisado. Outra 

das etapas não menos importante é a formulação das hipóteses e dos objetivos. Por fim a 

quarta etapa diz respeito, referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que 

envolve a determinação de indicadores por meio de recortes de texto nos documentos de 

análise (Bardin, 2006). 

A segunda fase é a exploração do material, esta consiste na exploração do material 

com a definição de categorias (sistemas de codificação) A exploração do material consiste 

numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não a riqueza das interpretações e 

inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz respeito um estudo 

Análise de
Conteúdo

Pré-
analise 

Exploração
do material

Tratamento
dos
resultados;
Inferência e
interpretação
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aprofundado, orientado pelas hipóteses. Dessa forma, a codificação, a classificação e a 

categorização são básicas nesta fase (Bardin, 2006). 

A terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Esta etapa é destinada ao tratamento dos resultados; ocorre nela a condensação e o 

destaque das informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o 

momento da intuição, da análise reflexiva e crítica (Bardin, 2006). 

sobre o construto de inteligência emocional 

Tabela2 Categorias e Dimensões 

CATEGORIAS 

Emoção  

 

 

Inteligência Emocional 

 

 

Tipologias de Inteligência Emocional 

 

 

 

Estratégias de Inteligência Emocional 

 

 

Inteligência Emocional nas organizações  

 

Inteligência Emocional na GRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES 

Importância das emoções na saúde física e 

mental, nas interações sociais 

 

Gestão de emoções a nível Intra e interpessoal  

Autoconhecimento, 

 

Automotivação 

Empatia 

Relacionamentos pessoais 

 

Perceção Emocional 

Emoção facilitadora do pensamento, 

 Compreender emoções 

 

Gestão Emocional,  

Interação entre as componentes hard e soft 

Contexto Laboral. 

Adaptabilidade 

Gestão de conflitos 

Estabilidade Emocional 

Gestão de Stress 

Trabalho em Equipa  

Produtividade 
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2.5 Análise de Dados e Discussão de Resultados  

Tabela3 

Categoria da Análise das Entrevistas  

Conhecimento da inteligência emocional  

Valorização de Competências básicas num perfil de um candidato associado a um c,v 

Conhecimento dos processos de seleção 

Valorização do construto de inteligência emocional numa organização  

Capacidade de identificar estratégias de inteligência emocional  

Competências básicas num recrutador/ entrevistador   

 Capacidade de assumir sub construtos de inteligência emocional (empatia, emoções, liderança) nos 

processos de recrutamento e seleção  

Reconhecimento da utilidade da Cultura organizacional  

 

A tabela 2 mostra as sete categorias que foram agrupadas as entrevistas.  

Tabela 4 

Subcategorias de análise do conhecimento que os técnicos de recursos humanos têm 

sobre o construto de inteligência emocional 

 

Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

                                            O que entende por inteligência emocional? 

Recrutamento 

 

 

Papel do recrutador na avaliação de 

competências  

 

Tipologias de Seleção 

Objetivos 

 

Competências Técnicas 

Competências Humanas 

Competências Conceituais 

 

Análise curricular 

Testes Psicológicos 

Entrevista 
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    Tem definição (n=4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tem definição (n= 2) 

Conceito complexo 

 

 

 

 

 
Capacidade que nos temos de lidar com sentimentos quer as nossas quer das outras pessoas 

que nos rodeiam” (entrevista 1) 

 

Inteligência emocional é um conceito que me é bastante familiar, a minha formação de 

base é psicologia e por isso sei alguns autores que estudei e que foram trabalhando esse 

tema. Se bem recordo-me foi Darwin que trabalhou os primeiros passos.   Muito 

basicamente a inteligência emocional é a capacidade que ser humano tem de perceber 

emoções e trabalhá-las e agir sobre isso.  Trabalhar emoções quer em nos quer nos outros.  

Pode muitas vezes ser confundido com empatia apesar de não ser. Apesar de os conceitos 

estarem relacionados, quando falamos de inteligência emocional falamos de emoções core  

e também  estamos a falar de processos mentais. No fundo a inteligência emocional acaba 

por ser a capacidade de perceber emoções quer em nos quer nos outros, trabalhá-las e 

moldá-las no nosso pensamento, dirigi-las e atuarmos com elas no nosso comportamento 

que em nos quer também nos outros” entrevista 3. 

 

” é gerir da melhor forma, os sentimentos, emoções, das pessoas e de que forma estes 

sentimentos e emoções podem afetar o dia a dia deles ou não. É uma coisa que até acho 

que no tempo que estamos a vier de pandemia é mesmo uma capacidade fundamental para 

os dias que estamos a viver e nos processos que estamos inseridos” entrevista 4. 

 

A Inteligência emocional a meu ver esta relacionada com a forma como nos lidamos com 

as nossas emoções e os nossos sentimentos relativamente a várias situações da nossa vida 

como contexto pessoal e profissional” entrevista 6 

 

“Nós podemos ir por vários caminhos. Para exemplificar, o que é a inteligência emocional. 

O conceito base da inteligência emocional. Parte da psicologia que descreve a capacidade 

que há em conhecer e avaliar e os nossos sentimentos dos outros e a capacidade de lidar 

com eles. Como é obvio vários fatores, liderança do ser humano, a nossa capacidade de 

decisão, tudo isto engloba várias componentes, mas o conceito base parte da psicologia e 

obvio que faz parte do nosso dia a dia. Acho que não esta assim tao presente na maioria 

das pessoas acho que ainda não tem essa consciência que a inteligência emocional esta 

presente nas nossas vidas, mas quem acaba por estudar estas áreas acaba por perceber 

correlação que existe entre as varias áreas profissionais e mesmo as nossas vidas pessoais 

e também a correlação que existe com inteligência emocional “entrevista 5 

 

“Acredito que é uma competência em que existe pessoas que tem mais inteligência 

emocional devido as soft skills que fazem parte delas, por outro lado acredito também que 

há pessoas que tem que a trabalhar esta competência, por exemplo saber ser saber estar  

a capacidade de lidar com conflitos, como lidamos com pressão . Dai este conceito ser 

importante em diversas áreas, dai achar que não existe uma definição preto no branco de 

que é a inteligência emocional, é complexo “entrevista 2. 
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Todos os participantes assumiram conhecer o conceito de inteligência emocional 

(n=6). Para além disso, é de salientar que a maioria dos participantes (n=4) considera que 

existe uma definição concreta do que é a inteligência emocional e descrevem-na de forma 

geral como a capacidade de gerir as nossas próprias emoções quer dos outros. Tal como 

a literatura comprova que a inteligência emocional é considerada como uma competência 

fundamental para o controlo e gestão das emoções, quer ao nível intrapessoal e 

interpessoal. Na mesma linha de pensamento Mayer & Salovey, (1990), definiram a 

inteligência emocional, como a habilidade de perceber os nossos próprios sentimentos e 

emoções, bem como os sentimentos e emoções dos outros.  

Contudo, uma minoria (n=2), considera que não há uma definição concreta do que 

é a inteligência emocional, uma vez que este construto é bastante complexo.  

Assim como Woyciekoski & Hutz (2009) defendem que um dos principais aspetos 

problemáticos relacionados com conceito de inteligência emocional é às dificuldades 

teóricas encontradas em defini-la e, portanto, medi-la. Assim, consideram que definir este 

conceito é desafiador, na medida em que abrange um campo conceitual complexo e 

multidimensional sobre as inter-relações entre emoção e cognição, e das competências 

daí decorrentes, especialmente o que se refere à capacidade de regulação emocional para 

adaptação.  Por fim, a prova disso é que existe vários distintos que têm procurado definir 

e explicar a inteligência emocional (e.g., o modelo cognitivo (Mayer, Caruso, et al., 2000; 

Mayer, Salovey, et al., 2000) e o modelo misto (Bar-On, 1997; Goleman, 1995/1996). Na 

mesma linha de pensamento o Ferrándiz et al., 2014, considera que a inteligência 

emocional tem influência ao nível do ajustamento psicológico, mas assume um papel 

fundamental em mais que um contexto (e.g., laboral, aprendizagem e realização) o que lá 

esta pode comprovar a existência de um conceito multidimensional e complexo.  

Posto isto, podemos verificar quem em geral o conceito de inteligência emocional 

é um conceito complexo, do qual existem vários modelos, e pode ser aplicado e diversos 

contextos. Contudo existe de certa forma, uma definição geral “como capacidade que nós 

temos de gerir os sentimentos e emoções quer os nossos quer das outras pessoas que nos 

rodeiam” tal como a entrevistada 1 referiu. 

Tabela 5 

Subcategorias de análise do conhecimento que os técnicos de recursos humanos têm 

sobre o construto de inteligência emocional 
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Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Considera a I.E uma competência essencial no recrutador nos processos de recrutamento 

e seleção 

Capacidade lidar com 

emoções e sentimentos 

forma consciente (n=4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidade lidar com 

emoções e sentimentos de 

forma inconsciente (n=1) 

 

 

 

 

” Sim, sem dúvida que sim, se nos não conseguirmos perceber isso, fica difícil levar a 

cabo o que fazemos “entrevista 1.  

 

 ““Sem duvida alias e das coisas que neste momento valorizamos mais, o saber fazer 

nos aprendemos, mais devagar ou mais depressa aprendemos, o saber estar e o saber 

fazer acho que já vai muito para além da nossa educação, mas do ambiente em que 

estamos expostos. Ou tu tens ou vais demorar muito tempo a ter ou até podes não ter.… 

para mim isso é primordial “entrevista 2 

Sem dúvida a inteligência emocional é algo que apesar de maior parte dos seres 

humanos não a perceberem esta presente em todas as nossas relações interpessoais. 

Dado que a função de recrutamento é em grande parte trabalho de competências 

interpessoais é sem dúvida uma ferramenta nos, apesar de alguns recrutadores não 

saberem, ou aplicarem esse tema, é algo que nos trabalhamos no dever dessas funções 

e extremamente crucial que o recrutador tenha. Inteligência emocional toda a gente tem, 

ok. Portanto e fundamental que as pessoas que trabalhem em recrutamento e seleção 

tenham uma inteligência emocional mais evoluída entrevista 3 

 

sem dúvida, por exemplo nos tempos de pandemia, passamos a viver tempos ansiosos e 

temos que saber gerir muito bem as nossas emoções. Por exemplo, no nosso caso, 

estamos, maioritariamente, em teletrabalho, portanto, é algo que entre aspas para umas 

pessoas “cai mal”, algumas pessoas ficam deprimidas, mais tristes e, portanto, a 

inteligência emocional funciona um bocadinho como o teatro.  Nós podemos estar muito 

tristes, podemos estar a passar por um dia terrível, mas a inteligência emocional ajuda 

nos a atingir na mesma os nossos objetivos, a fazer na mesma as nossas tarefas e saber 

distinguir ok eu estou mal, mas não posso deixar que aquilo que estou a sentir afete o 

meu trabalho ou que passe para a outra pessoa” entrevista 4 

sim sem dúvida, nos recrutadores temos que ter uma frieza, não sei se e o conceito 

mais indicado, mas sermos um pouco mais cautelosos nas nossas entrevistas a 

inteligência emocional tem alguma influência. Temos que separar no fundo algumas 

coisas, não podemos deixar nos levar pelas emoções e sermos mais focados” 

entrevista 6  

“Como em tudo na vida acho que sim. Repare quer no processo de recrutamento ou 

noutras vertentes, nos quando estamos a recrutar estamos a avaliar quem esta do outro 

lado, estamos a tirar um conjunto de detalhes que vão ser fundamentais nas nossas 

decisões e escolhas. Portanto sem dúvida alguma, nos como recrutadores temos a 

capacidade de perceber quem esta do outro lado, como a pessoa gere as emoções como 

eu própria giro essas emoções quando estou a recrutar alguém, fazer aqui a 
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segmentação e separação das águas sem dúvida que isto esta sempre presente, embora 

por vezes inconscientes. “entrevista 5. 

 

Todos os participantes (n=6) afirmam que o conceito de inteligência emocional é 

fundamental no recrutador tal como nos processos de recrutamento e seleção. Assim 

como a literatura nos diz que a inteligência emocional é de grande importância para se 

adequar às mais diversas situações, tanto na vida pessoal como na profissional. Sendo 

assim, lidar com a pressão e com o controlo das emoções é uma tarefa primordial no 

âmbito organizacional, tal como a maioria dos entrevistados referiu que essa competência 

tem que estar sempre presente no recrutador. Segundo Garcia (2006), a inteligência 

emocional é uma nova competência que pode fazer a diferença para os profissionais de 

recursos humanos, pois interfere na qualidade dos relacionamentos, no equilíbrio das 

emoções e na capacidade de lidar com conflitos. Por isso, saber lidar com conflitos é 

essencial para o recrutador, pois ele é o elemento fundamental entre as hierarquias de uma 

organização, além de fazer parte de tomada de decisões (Silva, 2006). 

Porém uma minoria da população (n=1) afirma que a inteligência emocional é a 

capacidade de lidar com emoções e sentimentos de forma inconsciente. O que a literatura 

acaba por contradizer dado que alguns autores tal como Goleman (1995, 2002), defendem 

que uma das principais habilidades será a autoconsciência, gerir as emoções, motivação, 

empatia e habilidades sociais. Desse modo o processo não é assim tão inato, dado que se 

prossupõem que o individuo tenha autoconsciência e geria e controle as suas próprias 

emoções. Tal como Goleman et al. (2002), refere que a autoconsciência é a capacidade 

de perceber o que cada um está a sentir em cada momento da vida. Ter consciência é ser 

capaz de compreender-se, monitorar-se e observar-se em ação para que se possa 

influenciar as próprias emoções ajudá-las a funcionarem de forma benéfica. Para além 

disso, acrescentou que além desta consciência emocional é necessário controlar as 

emoções significa algo bastante diferente de sufocá-las; significa compreendê-las e usar 

essa compreensão para modificar a situação para o benefício.  

Tabela 6 

Subcategorias de análise do conhecimento que os técnicos de recursos humanos têm 

sobre o construto de inteligência emocional 

 

Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 
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Considera que a falta de inteligência emocional por parte do recrutador pode afetar 

negativamente os processos de recrutamento e seleção? Se sim, dê exemplos 

 

 

Afeta diretamente (n=4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Sem duvida, o entrevistador tem que saber comunicar tem que deixar a pessoa a vontade 

e tem que perceber a pessoa que esta comigo, se é jovem uma pessoa com mais idade, todas 

estas avaliações que tenho que fazer em primeira mão, dão para perceber a inteligência 

emocional. Se o entrevistador por exemplo não quiser saber esta desvincular o processo e 

não esta a ser imparcial. Por exemplo o facto de uma pessoa responder sim ou não, não 

quer dizer que não seja boa, pode ser tímida, então vamos explorar outra área, se nos não 

tivermos essa capacidade de contornar essas situações e nos adaptarmos, sem dúvida que 

afeta o processo e somos incompetentes na função “Sem dúvida a inteligência emocional 

é algo que apesar de maior parte dos seres humanos não a perceberem esta presente em 

todas as nossas relações interpessoais. Dado que a função de recrutamento é em grande 

parte trabalho de competências interpessoais é sem dúvida uma ferramenta que apesar de 

alguns recrutadores não saberem, ou aplicarem esse tema, é algo que nos trabalhamos no 

dever dessas funções e extremamente crucial que o recrutador tenha. Inteligência 

emocional toda a gente tem, ok. Portanto e fundamental que as pessoas que trabalhem em 

recrutamento e seleção tenham uma inteligência emocional mais evoluída “entrevista 2 

 

“com certeza, o caso que te falava a pouco da pessoa que precisa desesperadamente de 

um emprego, se tu viveres aquilo, isso pode afetar brutalmente um processo de 

recrutamento. Estas a entregar ao teu cliente/ organização uma pessoa que ele não vai 

precisar. Se tivermos uma inteligência emocional muito bem apurada podemos prevenir 

estas situações, porque se não o fizeres podes estar a meter em cheque médio e longo 

prazo a posição desse colaborador na empresa, isso é mau.  Isto é do género se não 

fizeres bem a tua função vai ter impacto, se não fores apurado neste sentido vai ter 

impacto “entrevista 3 

 

“Vai, eu posso estar a entrevistar uma pessoa que é fantástica, mas se eu não estiver a ser 

racional e não meter as minhas emoções negativas de lado, eu posso entender mal o 

entrevistado posso não lhe dar atenção necessária e isso obviamente vai prejudicar 

bastante o processo “entrevista 4 

“Sim claro, se o recrutador se não conseguir gerir bem essa questão com os candidatos 

essencialmente nas entrevistas, certamente a entrevista não vai correr assim tao bem e o 

candidato vai sentir isso. Por norma os candidatos já vão um pouco nervosos para a 

entrevista e isso vai agravar a sua situação. No fundo nos recrutadores somos um espelho, 

tudo aquilo que transmitimos no fundo vai ser recebido pela outra pessoa, na entrevista 

isso pode refletir-se” entrevista 6. 

 

” Pode não afetar porque ele vai decorrer normalmente, mas no futuro quando a pessoa 

estiver a exercer funções naquela organização claro que vai afetar o funcionamento. Se 

nos não detetarmos logo a partida algum défice na pessoa, depois ela entrando vai 

destabilizar algum nível “entrevista 1. 
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Pode não afetar diretamente 

(n=2) 

 

 

“Tem de haver uma separação muito racional e emocional da nossa parte, ou seja, uma 

coisa e eu não estar bem e não ter quem me substitua e ter que fazer aquele processo de 

recrutamento e isso das duas uma; ou eu sou uma pessoa que consegue separar muito as 

águas e consigo estar de corpo e alma, embora que nem sempre é fácil todos temos uma 

vida pessoal e ela impacta na nossa vida pessoal, mas há que ter a capacidade de pedir 

ajuda. Posso dizer que isso já me aconteceu, na minha vida profissional, ocorreu naquele 

preciso momento e tive de ter a capacidade de pedir ajuda. Do género, olha não estou bem, 

porque acabou de acontecer X acontecimento na minha vida por favor faz a entrevista por 

mim. Até pode não influenciar na totalidade o processo de recrutamento, mas a partir do 

momento que não estamos a 100% nos processos, também não vamos estar a 100% para a 

dar a nossa opinião. Desse modo, considero que pode ter algum tipo de influência, ainda 

que a parte profissional tem de vir sempre ao de cima, só se eu não tivesse mesmo quem 

me substituísse, então ai sim teria que ter um grande capacidade psíquica de separar as 

aguas e perceber que, ok esteve evento ocorreu na minha vida, mas não vou agora olhar 

para ele, vou focar.me primeiro nisto, só apos terminar entrevista com o candidato é que 

posso mergulhar nesse problema. Isto vai se adquirindo com o tempo, não é algo de início 

de carreira que seja fácil, de ter essa perceção e essa capacidade de pedir ajuda, mais uma 

vez vai ao encontro da pessoa que és e das competências emocionais que também tens. Eu 

se calhar até posso ser uma pessoa mais fria, e conseguir avançar e ok consigo por de lado 

o que se esta a passar neste momento e não ter qualquer tipo de barreira. Por outro lado, 

posso ser uma pessoa mais emocional e ter as emoções a flor da pele e isso vai colidir com 

o processo de recrutamento. É como fazer 10 entrevistas seguidas é mais cansativo do que 

fazer 10 entrevistas com as pessoas ao mesmo tempo é consegues estar alerta durante uma 

hora e consegues perceber os mecanismos corretos para passar a segunda fase. É uma 

questão de muitas vezes fazermos as nossas decisões e gestões no momento. entrevista 5 

 

 

Todos os entrevistados assumem a falta de inteligência emocional vai afetar 

negativamente os processos. As opiniões dividem-se é relativamente ao facto de este 

conceito poder afetar diretamente (n=3) ou indiretamente (n=2). Contudo, a literatura não 

é percetível essa distinção, mas afirma claramente a importância deste conceito no âmbito 

dos processos de recrutamento e seleção e que afeta sempre qualquer processo. Um 

recrutador encontra-se dentro de uma organização, em que tem que tomar decisões 

independentemente da importância do seu cargo. Portanto, o profissional precisa de estar 

preparado emocionalmente para lidar com a pressão que a função, exige.  Para além disso, 

deve possuir um autocontrolo, a postura ética, entre outros, são aspetos relevantes 

inerentes a sua profissão (Brun, et al. 2012). 

Posto isto, podemos verificar que a inteligência emocional esta muito ligada ao 

sucesso no trabalho. Deste modo, a literatura argumenta que pessoas emocionalmente 
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inteligentes podem ser mais bem-sucedidas no meio profissional. De uma forma mais 

simples, as pessoas que tem este conceito mais desenvolvido, são as mais capazes de 

avaliar as suas emoções e regulá-las e posteriormente ter mais sucesso profissional. Para 

além disso, a inteligência emocional contribui para os comportamentos organizacionais, 

especialmente ao que se refere ao desempenho do indivíduo no seu trabalho, bem como 

às relações interpessoais estabelecidas neste ambiente (Woyciekoski & Hutz, 2009) 

Deste modo, podemos verificar que a inteligência emocional tem um forte impacto 

no âmbito organizacional. Assim a forma como o recrutador utiliza a sua inteligência 

emocional vai afetar sempre os processos quer positivamente quer negativamente. Dado 

que por si só a inteligência emocional tem um brutal impacto nos processos de 

recrutamento e seleção. 

Tabela 7 

Valorização de Competências básicas num perfil de um candidato associado a um c,v 

 

Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Se recrutar é atrair colaboradores quais as competências básicas mais importantes num 

perfil de candidato associado a um CV, independentemente do lugar ao qual se candidata? 

Elenque, de forma instintiva, competências gerais das quais não abdicaria? Se tiver até 

pode dar algum exemplo elucidativo? 

 

Humilde e trabalho em 

equipa  

 

 

Comunicação trabalho em 

equipa, ambicioso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através de C.V. não se 

avalia personalidade   

 

 

 

 

“Depende sempre muito da função para o qual se esta a recrutar porque é sempre avaliado 

mais umas competências do que outras, mas em traços gerais o compromisso para a 

empresa a qual se esta a candidatar, sinceridade, trabalho em equipa em traços gerais são 

as competências gerais que avaliamos num todo entrevista 1”. 

 

“Muito passa pela Linguagem não verbal a forma como ele está durante a entrevista, a 

comunicação, objetivos definidos não queremos pessoas passivas que se acomodem aquilo 

que fazem, portanto, estas questões também são importantes dão sugestões de melhoria. 

Gosto de perceber na avaliação de um currículo hobbies que tenhas feito, voluntariado isto 

vai dizer muito mais sobre ti, mais do que aquilo que escreveste lá a nível de tarefas. 

Destacaria então comunicação, trabalhar em equipa acho que estamos todos conectados 

ainda para mais com esta história do covid, em terceiro lugar a competência / foco é 

importante sermos focados entrevista 2. 

 

Das coisas que valorizo num C.V. é a apresentação, não se o C.V. esta bonito ou não ou se 

esta com cor ou sem cor, mas a forma como a informação esta la apresentada. Eu tenho 

que olhar para um currículo e ver facilmente onde esta a Área da formação académica, 

formação da experiência profissional e área de outros dados que possam completar a 

informação do candidato sem antes o conhecer. Isto para mim é um critério extremamente 

valioso. Muita gente utiliza os europasses muita gente faz C.V. no canvas mais bonito. Isso 

já me diz algo sobre a pessoa ou não. Depois. o é muito, ambíguo não é algo linear de facto 

ter a informação detalhada por secções, datas direitinhas, isto para é fundamental, tenho 

que olhar para um C.V. e saber logo ok formação adapta-se…  a primeira coisa que 

procuro logo é saber se a formação académica corresponde logo a função, portanto tento 

perceber qual é a base da pessoa e qual foi o caminho que ele foi tomar ao longo do tempo. 

Imagina que estou a procura de um engenheiro eletrotécnico se chegar a um C.V. e a 

pessoa ter de formação de base de letras ou de tradução aqui já te alerta para 1 

irregularidade, porque que pessoa que tirou curso de línguas esta a candidatar se a uma 

vaga de engenheiro eletrotécnico. E essa informação tu vais complementar nas formações 
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Trabalho em equipa, 

proactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humilde, ambicioso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitude, 

ou na pós-graduação ou mestrado ou na sua formação que essa pessoa foi tirando ao longo 

do seu percurso profissional e vais complementar também com experiência profissional.  

Depois vejo percurso profissional da pessoa para se ver se se enquadra ou não, depois 

mediante se enquadra muito ou pouco eu passo o C.V. para o responsável da vaga, que e 

ele que toma decisão se quer ou não que se avance com processo de entrevista dessa 

pessoa. Relativamente a esses pontos a que estas a querer perceber, através de um C.V. é 

difícil perceber quaisquer traços de personalidade. Posso colocar no papel o que eu quiser, 

no fundo 1 papel no C.V. e expressão de nada… eu posso até dar erros de C.V. e ter feito 

numa altura de cansaço extremo, ou até posso ser a pessoa mais desligada do mundo, que 

mais erros da, e se calhar posso ter pedido a um colega para fazer um C.V. por mim. Eu 

através do C.V. não consigo avaliar personalidade em lado nenhum, as pessoas dizem ah 

eu tenho comunicação de 0 a 5, 4 trabalho de equipa 5. Essa informação vai apenas servir 

efetivamente para eu confrontar a pessoa na entrevista. Olha porque que tu de 0 a 5 

consideras 5 em trabalho em equipa? Consegues dar me alguns exemplos que comprovem 

isso? O C.V. apenas vai dar pistas para eu confrontar na entrevista, mas não consigo julgar 

nenhuma personalidade através de um C.V.” entrevista 3. 

 

“Eu estou responsável pelo programa de talento jovem, que é um programa de estágios, 

ou seja, muitas vezes recebo C.V. de pessoas que não tem experiência profissional o que 

valorizo muito nessas pessoas…. Experiências de voluntariado atividades 

extracurriculares, portanto eu acho que as pessoas as vezes veem um currículo como algo 

profissional, algo em que colocamos lá o nosso curso etc… Eu gosto muito de um C.V. que 

tenha muito resumidamente, nem que seja por tópicos; as características mais fortes de um 

candidato para nos conhecermos um bocadinho aquilo que é além do papel. O C.V. é um 

bocadinho ingrato porque nos não estamos a falar com a pessoa, só estamos a ver a foto 

dele a idade etc.  E acho que é muito importante essas atividades extracurriculares, nem 

que seja um trabalho de verão ou escuteiros ou algum grupo de música. Acho que isso 

ajuda-nos a perceber quem é o candidato e aquilo que gosta de fazer. A partida devemos 

ser uma pessoa autodidata e proativa.  Gosto de candidatos que demonstram ser eles 

mesmos, que tem uma atitude muito correta, quando mostram humildade e criam empatia 

comigo, fator essencial por exemplo no trabalho em equipa “entrevista 4. 

 

“Nos temos que separar 2 situações, quando estou a avaliar um C.V. para ir entrevistar a 

pessoa e o momento que já estou a entrevistar a pessoa. A nível de c-v e fundamental que 

C.V. seja claro, de preferência 1 página máximo 2 e que tenha a informação consolidada 

e bem organizada. Ao longo dos anos o C.V. foi evoluído, lembro-me que a uns anos toda 

gente usava o Europass, mas depois temos de ter a capacidade de analise, porque nos 

recebemos centenas de C.V. Portanto quando estamos a recrutar primeiro temos que saber 

para o que estamos a recrutar, quais as competências que queremos que essa pessoa tenha, 

isso e fundamental que venha no C.V.  porque isso e que vai alimentar a pessoa que eu vou 

criar para a próxima fase. Quando olhamos para fase mais de entrevista ai vai pesar muito 

mais que um C.V. Alias nas minhas entrevistas maioritariamente das vezes digo ao 

candidato esqueça o seu currículo, a partir de agora já não preciso de ler o que aqui esta, 

só preciso que fale-me sobre sim. Isto muda por completo muitas vezes o que esta num C.V. 

É fundamental que um C.V. seja atrativo que seja visivelmente saudável, não vale a pena 

que o C.V. tenha letras engarrafas ou com berrante, isso vai fazer com que a vista fuja. 

Tem que passar uma mensagem clara porque só assim vamos perceber o que aquela pessoa 

nos vai dizer. A nível de entrevista avalio num candidato a postura, a primeira fase do 

contacto, havendo ali a partida um impacto que não seja tao positivo pode logo desvincular 

o processo de recrutamento. A nível competências mais pessoais procuro um candidato 

humilde, capacidade demonstrar que consegue lutar e ir para entrevista preparado, saber 

o que aquela empresa faz, ter lido bem o anúncio para perceber quais as questões que 

podem ser necessárias fazer, para perceber se é o que efetivamente procura. As 

competências técnicas, vão ser sempre avaliadas mais pelo cliente quer seja através de 

testes quer seja numa vertente mais pratica vai acabar por ser avaliado. Costumamos dizer 

aqui no grupo, que as competências técnicas nos conseguimos comprá-las, ensiná-las, as 

competências pessoais tu não compras a vida e que te ensina “entrevista 5 

Informação ser objetiva e os candidatos quando tem interesse de alguma oportunidade de 

recrutamento devem adaptar o seu currículo aquela oportunidade, ou seja, se estas a 

candidatar te à área das vendas tu deves destacar mais essa área que te estas a candidatar. 

Portanto o c.v deve ser objetivo, direcionado para experiência profissional que o candidato 

tem para a função que se esta a candidatar.  

Para mim num candidato destacaria atitude, comprometimento com empresas, experiência 

profissional estável” entrevista 6. 
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Relativamente a esta questão, as opiniões foram bastante dispares. Uma vez que 

foram enumeradas várias competências. Assim, podemos verificar que não há 

competências centrais a serem avaliadas quer no CV ou em modo de entrevista. 

Apesar de alguns entrevistados apontarem aspetos mais ligados ao tratamento de 

informação, e a competências mais técnicas, verifica-se que atualmente, denota-se uma 

maior preocupação com as competências transversais, tais como; as relações 

interpessoais, comunicação, trabalho em equipa, proatividade etc. Deste modo, a maioria 

dos entrevistados (n=5) relatou que quando está a fazer uma triagem curricular, avaliam 

primeiramente competências mais do âmbito comportamental. Há exceção do 

entrevistado três. O mesmo considera que na avaliação de um currículo não se avaliada 

este tipo de competências comportamentais. O primeiro foco na avaliação de um currículo 

deve estar ligado a competências mais técnicas, como a experiência profissional na 

função. As competências transversais mencionadas num currículo segundo o entrevistado 

três, apenas vão ajudar a sua congruência em fase de entrevista. Isto é perceber se o que 

candidato colocou a nível de competências comportamentais corresponde ao seu perfil. 

Assim este entrevistado menciona que através de uma triagem curricular não se ve 

competências transversais, dai nessa fase optar por avaliação de competências mais 

técnicas.  

Contudo, a literatura não vê uma resposta exata para isto. De uma forma em geral 

a   avaliação de competências dependem sempre do recrutador e dos objetivos e valores 

da empresa. Outros dos aspetos a ter em conta é que o CV é um dos documentos mais 

importantes da vida de um profissional. Independente da opção laboral que o individuo 

realizar, este documento é a carta de apresentação que irá ajudar os recrutadores a 

perceber informações importantes sobre sua história profissional e educacional. Para além 

disso, é através dele que o quem recruta identifica quais os objetivos profissionais do 

candidato e através disso, tenta alinhá-los com os objetivos estratégicos da empresa 

(Kessler et al, 2004).  

  Em suma, podemos denotar que a avaliação curricular numa fase inicial é de 

extrema importância uma vez que é o primeiro contacto com entrevistador e entrevistado. 

A informação deve estar sempre clara, objetiva. Contudo, as competências que são mais 

avaliadas através de um currículo é que depende sempre do entrevistador e dos objetivos 
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da empresa para corresponder as necessidades especificas da vaga. Contudo é importante 

perceber que as competências transversais apesar de não visíveis em contexto de 

avaliação curricular, cada vez mais os entrevistados focam-se nas mesmas para tentar 

idealizar o tipo de candidato e tentar alinhar com os valores da sua organização.  

Tabela 8 Conhecimento dos processos de seleção  

Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

                                     Na sua opinião qual o instrumento de seleção mais eficaz? 

          assessments ( n=3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          assessments  e disc  

(n= 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alguns são muito mais direcionados mais que outros, no nosso caso os mais 

direcionados no inicio do processo são assessments , se nos tivermos a falar de uma 

entrevista, acaba  por não ser tao direcionado, porque depende das questões que  iremos 

fazer . Acabam uns por ser mais eficazes que outros e os assessments acabam por ser 

mais certeiros nesse sentido “entrevista 1 

 

.”Nesta fase não trabalho com todos, porem nesta fase trabalho com DISC é uma 

plataforma que eu gosto bastante e faz uma leitura mais aprofundada por exemplo do 

teletrabalho, não faz só avaliação do perfil, mas do perfil de pessoas que a pessoa se vê a 

trabalhar. Contudo, ainda não comecei a trabalhar com outro tipo de instrumentos para 

fazer essa distinção. Temos assessments também, não só por áreas, portanto o que 

avaliamos em pessoas em questões de fábrica e diferente daquilo que avaliamos num 

chefe de equipa. Portanto temos assessments desenhados a medida da empresa e a 

medida das funções”entrevista 2. 

 

 “Para além da parte da inteligência emocional e conhecermos bem a vaga para o qual 

estamos a trabalhar.  Conhecer bem as competências que o responsável do processo esta 

a procura e também dar a oportunidade ao candidato de explorar estas valências. Para 

sabermos se efetivamente é um candidato forte para o processo ou não. Por exemplo, os 

assessements usamos e la esta é este match entre o candidato e a vaga” entrevista 4. 

 

“Nos temos alguns instrumentos de avaliação, há um instrumento de avaliação que 

adorava utilizar mas e incomportável de se fazer num recrutamento que  é a disc teste de 

personalidade mais completo do mundo, mas é um  teste de personalidade de duas horas, 

é impossível estares a fazer isso num  recrutamento, isso faz se mais no âmbito de avaliação 

psicológica.  Se isso fosse aplicado no recrutamento seria incrível. Por exemplo, os 

assessements são muito bons porque no fundo acabam por ser mini testes, que te ajudam 

a avaliar algumas componentes do colaborador e nos fazemos isso. Muitas vezes fazemos 

a entrevista, gostamos da pessoa em algum ponto e dizemos olhe vamos enviar 

assessements para preencher para ver algumas coisas.  Temos outras ferramentas que é o 

DISC que basicamente avalia o teu modo comportamental no trabalho, e isso também é 

bom para perceber a forma como tu trabalhas e isso vai ajudar, imagina que tens 1 equipa 

em que toda a gente é influenciadora. Outras ferramentas são entrevistas em inferido, que 

agora na pandemia deu muito jeito. São plataformas eu que tu colocas questões ao 

candidato e o candidato tem de gravar em vídeo. Isto ajuda, na medida em que em 

processos volumosos de recrutamento tornem-se num curto de espaço de tempo menor. 

Porque alem de estas a ver um c.v consegues em 10 mints ouvir a pessoa a responder-te a 

8 perguntas, sem estares a despender do tempo do candidato nem do teu tempo.  Envias o 

link para o candidato e o candidato tem 3 a 5 dias para fazer entrevista inferido. Tu tens 

vantagens e desvantagens no processo, a vantagem é que o candidato tem acesso a 

pergunta antes de responder é um facto, mas tem um tempo limite para responder a essa 

pergunta.  Tens apenas 60 Segundos para dares o melhor de ti. Não substitui uma 

entrevista, presencial ou digital é mero indicador inicial” entrevista 3. 

 

“Depende nos no aqui no grupo, temos alguns testes psicotécnicos que podemos utilizar, o 

disc que avalia a pessoa na vertente pessoal e vertente profissional, e o disc representa por 

cada letra uma dimensão, o D representa a dominância I a parte da emoção, Se a parte da 

estabilidade e o C a parte da conscienciosidade.  Eu através destas dimensões eu consigo 

perceber, o tipo de função que estou a recrutar, se é uma pessoa muito emotiva e com 

influencia com os outros, se vai conseguir vender melhor os projetos, ou se vai ter por  sua 

vez uma enorme dominância e vai condicionar todo o processo” entrevista 5. 
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“Utilizamos o disc que é uma ferramenta que nos ajuda a perceber o perfil comportamental 

dos candidatos. Através de um questionário eles preenchem algumas questões que vão 

resultar no fundo no perfil que ele tem, se são mais ativos, mais passivos mais empáticos 

mais direcionados para objetivos, direcionados para relacionamentos interpessoais etc. 

Acaba por ser uma ferramenta que ajuda os nossos processos de recrutamento e seleção” 

entrevista 6 

Três dos participantes (n=3) destacaram a Disc como sendo um instrumento mais 

eficaz, dado que é uma ferramenta que ajuda a determinar o perfil comportamental de 

uma pessoa unindo a vertente mais pessoal com a vertente profissional. Assim, William 

Marston na década de 1920, elaborou a teoria DISC, subdividindo-a em quatro tipos 

comportamentais. A DISC é uma sigla para quatro perfis de comportamento:  dominância, 

influência, estabilidade e conformidade. De uma forma geral, o DISC mede quatro fatores 

do comportamento de um indivíduo: Dominância, Influência, Estabilidade e 

Conformidade. Para além disso, o DISC pode ser usado para descrever a forma de agir 

geral de uma pessoa, incluindo suas motivações, forças e fraquezas, e a forma como ela 

interage com outras pessoas. O DISC pode até ajudar a prever como uma pessoa vai reagir 

a um conjunto específico de circunstâncias. Uma série de outras informações pode ser 

retirada dos relatórios DISC que podem ajudar as pessoas e suas organizações a serem 

mais produtivos e motivados no ambiente laboral (Matos,2008). 

A Dominance (dominância): remete para o controlo, poder e assertividade. Já a 

Influence (influência) está relacionada à comunicação e às relações sociais. Outro 

conceito representado pela letra S é a Steadiness (estabilidade): diz respeito à paciência e 

persistência. Outra característica é a Conscientiousness (cautela): relativa à organização 

e à estrutura. Este instrumento está bastante presente no recrutamento e seleção, já que 

muitos técnicos de recursos humanos o utilizam, para traçar um perfil do candidato. Para 

além disso, através de este instrumento acaba-se por prever padrões de comportamento, 

o que remete para uma certa assertividade isto é; a pessoa certa esta no lugar certo, o que 

leva a uma retenção de talentos e posteriormente produtividade. (Ribeiro,2020).  

Porém o entrevistado três revelou que a disc é um instrumento que por mais que 

seja bastante eficaz é demoroso, o que se torna impossível por vezes aplicar nos processos 

de seleção. O entrevistado três, foi mais além e salientou a importância de assessemnt. 

Desse modo (n= 3) participantes destacaram os asssements centers como uma ferramenta 

de mais facilidade de acesso dado que são mini-testes (entrevista 3), podem ser adaptados 

a medida de empresa e das funções (entrevista 2). 

Segundo a literatura assessment center é uma metodologia de avaliação das 

competências identificadas como essenciais para o desempenho da função, durante o 
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qual, um grupo de participantes realiza um conjunto de provas, sendo observados por uma 

equipa de técnicos especializados. Este conjunto variado de provas tem de ser consonante 

com as competências que se quer avaliar, e pode incluir entrevistas de avaliação de 

competências, provas psicométricas/inventários e provas situacionais. Em Portugal, este 

método tem se revelado uma ferramenta de enorme importância nos processos de seleção. 

Os motivos para a utilização do método de assessment center podem ser variados, e 

podem servir os objetivos e necessidades de qualquer organização (Cunha,2008). 

 Uma característica comum a todos os assessment centers é que num conjunto de 

exercícios, estes auxiliam o recrutador a observar e a medir comportamentos relevantes 

para o desempenho. Este aspeto anteriormente mencionado, representa uma importante 

diferença em relação a outros procedimentos mais tradicionais de seleção,   

Assim podemos afirmar que “distintivo, nesta metodologia é o facto da avaliação 

se fundamentar em comportamentos observáveis em que os avaliadores possuem, 

evidências que suportam a sua avaliação.” ( Ceitil,2006,cit in. Cunha,2008 p.6) 

Posto isto, podemos denotar tanto a literatura como os entrevistados estão em 

conformidade ao destacar tanto a DISC como assessment center como sendo instrumentos 

de seleção eficaz. Contudo, o mais usual no nosso país como anteriormente foi 

mencionado, foi os assessment center. A DISC apesar de ser um instrumento muito 

valorativo nos processos de seleção, acaba por ter desvantagem de ser um instrumento 

demoroso, tal como refere o entrevistado três “Nos temos alguns instrumentos de 

avaliação, há um instrumento de avaliação que adorava utilizar mas e incomportável de 

se fazer num recrutamento que é a disc teste de personalidade mais completo do mundo, 

mas é um teste de personalidade de duas horas, é impossível estares a fazer isso num  

recrutamento”.  

Tabela 9 

Conhecimento dos processos de seleção  

Subcategorias               Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

            Numa entrevista quais os aspetos que considera   determinantes          

para selecionar um candidato? 

          

Competências 

comportamentais  

(N=6) 

 

 

““Mais uma vez vai depender em traços gerais a capacidade que ele tem de se relacionar 

com o outro e isso conseguimos ver logo através da entrevista da empatia que ele 

demonstra, se é uma pessoa que consegue facilmente criar uma relação a experiencia que 

tem na área, a questão  de mostrar compromisso ou não, as motivações  o que o faz querer 

trabalhar ca, neste caso se tiver empregado em algum sitio e quiser mudar perceber o 

porque de querer mudar no fundo as motivações gerais ”entrevista 1. 
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“Falo sempre muito da comunicação acho que não e só isso, valorizo muito a forma de 

estar, educação o respeito que são bases que temos ou não temos. Portanto se eu poder 

agregar a comunicação a este fator diria isto” entrevista 2. 

 

“Postura do candidato, nem tanto a parte da vestimenta, por exemplo, ok ir se calhar um 

pouco mais formal, claro que não e ir de manga cava e chinelos, mas se calhar não ir 

também de fato e gravata a não ser que uses isso todos os dias. E tu consegues perceber 

isso ok? Tu consegues perceber quem é a pessoa que usa fato e gravata todos os dias e te 

apresenta na entrevista e o fato assenta-lhe como algo diário, sente-se confortável no 

vestuário que tem do que por exemplo uma pessoa que veste um fato só para casamentos. 

E tu chegas lá ou ele apresenta-se por Camera e tu vês que e 1 roupa só propositada para 

aquilo. Nem e 8 nem 80... um meio termo algo que seja a cara da pessoa… Mas sim 

apresentação conta muito e a postura também. Postura não só comportamental, mas sim 

corporal: a forma como a pessoa fala/ discurso que tem a capacidade de argumentação. A 

forma como a pessoa se “vende” no fundo acaba por ser uma venda porque estás a 

mostrar-te a dar-te a conhecer e estás a dizer no fundo o porque que tens que ser tu o 

candidato selecionado. Tens que ter uma capacidade de argumentação muito forte. Alguns 

candidatos pecam por isso, tem um c.v gravado… eu isto, isto e isto” entrevista 3. 

 

No meu caso como são estágios eu primeiro quero que a pessoa se apresente e fale sobre 

ela, que tenha a oportunidade para dizer o que gosta de fazer, o porquê de a pessoa ter 

escolhido determinada área de formação para percebermos aqui se estamos a falar aqui 

de uma pessoa que sabe aquilo que realmente quer. Se quer mesmo trabalhar na área se 

não escolheu por exemplo marketing, so porque esta na moda percebermos aqui um pouco 

da parte da ambição. Depois faço uma pergunta importante que explora a parte do 

trabalho sobre pressão, criatividade e resposta rápida. Eu faço a pergunta do objeto qual 

objeto a pessoa seria e alerto sempre que não há respostas certas nem erradas. Quando 

alguns não querem responder isso já revela muito da pessoa… e no final a pergunta que 

acho muito pertinente é o porquê de a pessoa se ter candidatado ao grupo salvador 

caetano, é alguém que esta a candidatar-se a alguma empresa? Alguém que realmente 

gosta da nossa missão e filosofia, que estudou aquilo que nos temos. Nos vivemos muito 

numa era digital e estamos a um clic  de saber as possíveis questões para a entrevista. 

Depois vai sempre dependendo da conversa, de coisas quem surgem as vezes sinto 

necessidade de explorar o candidato a nível pessoal, pontos fortes de melhoria. Depende 

sempre do candidato que estamos a entrevistar entrevista 4 

 

“Temos aqui duas vertentes, a parte da atitude que o candidato demonstra, e as 

competências técnicas que estão definidas pelo cliente. O candidato tem que mostrar-me 

que é capaz, mas também que tem as competências que o cliente esta a pedir entrevista 5. 

 

Perfil comportamental, atitude, experiência e comprometimento com empresa entrevista 6. 

  

Verificou-se que de uma forma em geral os candidatos realçaram as competências 

comportamentais como sendo em primeira instância o fator mais analisado em contexto 

de entrevista.  

Assim é importante perceber que segundo a literatura o conceito de competência 

pode ser entendido como o saber o quê fazer (e.g., conhecimentos), saber como fazer 

(e.g., habilidades). Para além dos aspetos mencionados anteriormente, é importante estar 

motivado para o fazer, por fim não menos importante, é necessário interagir com o meio 

de forma adequada a fim de atingir determinado objetivo (e.g., atitudes). Contudo, este 

conceito é bastante importante para o âmbito organizacional. Espera-se que um bom 

profissional não tenha apenas conhecimentos teóricos ou técnicos sobre um assunto, mas 

sim que este demonstre competência, ou seja, que saiba aplicar os conhecimentos em 

situações da vida real, sabendo ajustar-se a diferentes contextos (Moreno, 2006). Na 
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mesma linha de pensamento Cardoso, et.al., 2006, consideram que as competências 

técnicas, não são suficientes para um bom desempenho profissional apenas dizem respeito 

ao desempenho em tarefas específicas de cada profissão.  Em contrapartida, as 

competências transversais, são elementos que favorecem o bom desempenho no mundo 

do trabalho, uma vez que ajudam os sujeitos a lidarem melhor com diferentes tipos de 

situações no meio laboral e facilitam a aplicação das suas competências técnicas Desse 

modo estes autores, refutam a ideia que as competências transversais de trabalho (e.g., 

atitudes, capacidades e habilidades) podem ser entendidas capacidades utilizadas pelo 

indivíduo para uma atuação eficaz em diferentes situações de trabalho, sendo transferíveis 

de um contexto para outro ao longo da vida Alguns exemplos dessas competências 

valorizadas são  a capacidade de trabalho em equipa, a responsabilidade e a comunicação 

(Moreno, 2006).  

Segundo a literatura outras competências também valorizadas pelas empresas, são 

a capacidade para a resolução de problemas; capacidade de comunicação; aprendizagem 

contínua; capacidade de iniciativa; capacidade de inovação; gestão do stresse; autonomia; 

responsabilidade; criatividade; empatia e espírito crítico. Desta forma, verificou-se uma 

maior valorização de competências transversais, em detrimento das competências mais 

instrumentais.  

Posto isto verifica-se uma concordância entre a literatura e o relato dos candidatos 

uma vez que cada vez mais existe uma forte valorização entre componentes não só 

técnicas como também muito no âmbito transversal/comportamental. Desse modo, 

poderá ser esse o motivo de a maioria dos entrevistados durante a entrevista ter em foco 

componentes mais direcionados para componentes comportamentais.  

Tabela 10 

Conhecimento dos processos de seleção  

Subcategorias               Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Quando entrevista o que acha de determinados erros de perceção    

como a primeira impressão, os estereótipos e preconceitos? Como 

lida com eles?  Acha que ainda existe de forma em geral? 
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“Nunca me aconteceu, acho que é possível aplicando ao nosso panorama 

nacional acho que existe 1 ou 2 estereótipos muito vincados, o recrutamento 

de pessoas de nacionalidade brasileira, sei que existe muito estereotipo em 

recrutar pessoas com esta característica, sei que existe em relação á idade. 

Nunca tive esse problema, nem nunca vivenciei porque secalhar não foi posta 

com situações destas. É possível haver, no fundo o recrutador acaba por ser o 

veículo entre a pessoa que quer recrutar e o candidato, nem tanto por parte 

do recrutador, mas por parte de quem coordena o processo de recrutamento 

a pessoa que quer essa pessoa para trabalhar, acho que as vezes é um 

bocadinho mais dai do que do próprio recrutador” entrevista 1  

 

“Aqui no grupo, sinto 0, alias sinto o contrário, porque sou mulher comecei 

na função aos 22 anos e, portanto, vou entrevistar um de 55…. quem é esta 

miúda que acha que percebe das funções.  As vezes o estereótipo vem mais do 

outro lado. Relativamente a nos não, eu recrutei uma rapariga no início da 

gravidez e ela estava apreensiva, gravidez não é problema ponto final. Mesmo 

do lado dos responsáveis que me acompanham muitas vezes nas entrevistas, 

até a data não tem acontecido isso. Mas acho que existe principalmente com 

as mulheres” entrevista 2. 

  

“Infelizmente sim, ora bem eu no grupo, felizmente orgulho-me de trabalhar, 

porque foge a este tipo de preconceitos, mas lá está, eu tenho familiares 

deficientes e há muito estereótipo com a deficiência. A minha mãe por exemplo 

é surda, mas consegue oralizar muito bem, é uma pessoa superorganizada com 

competências a nível administrativo e ao nível da multimédia, mas ok é 

surda… há esse estereótipo. Para alem disso, tenho amigas minhas que 

infelizmente da sua experiência profissional a tal impressão as vezes da 

beleza, ou ainda a parte do racismo existe muito. E eu tenho recebido esse 

feedback de pessoas próximas minhas que estão a gerir processos de 

recrutamento e seleção. Estamos num seculo avançado, mas nem sempre é 

avançado” entrevista 4  

 

“Sim infelizmente existe, e quem disser o contrário está a mentir, nos cada vez 

vemos isso no nosso dia a dia, não e só no recrutamento nos vemos isso ao 

nosso lado todos os dias. Nós temos aqui vários preconceitos, mas eu 

considero que um dos maiores preconceitos ainda é relativamente a pessoas 

que tenham licenciatura numa área, mas que queiram de momento para outro 

investir numa nova área. Dou-te um exemplo muito pratico; entrevistei 

recentemente uma pessoa que era da área de medicina dentaria, trabalhou 

sempre muito influenciado pelos pais, mas o seu sonho não era esse, era 

vender carros. Muitas vezes e difícil vender essa ideia a quem vai ficar com 

estas pessoas….  Então como um médico dentista vai agora vender carros? 

Há aqui um preconceito, porque que ele não pode ser um bom vendedor de 

carros? Ele também vende os seus serviços na parte da medicina dentaria. 

Existe e existira enquanto não existam leis que tentem pelo menos fazer 1 

caminho relativamente a isto. Outro preconceito é com pessoas brasileiras, 

que é olhem la vem eles do outro lado, e vem retirar o nosso trabalho…. Este 

tipo mindset e difícil de tirar das pessoas. Porque as vezes são pessoas que por 

acaso são brasileiras, tem grande capacidade. A pessoa até veio do brasil para 

procurar vida melhor, não há nada de errado nisso. Se a pessoa tem 

capacidades e desenvolveu-as grandes empresas porque que não poso 

absorver a pessoa para a minha organização?  Não tenho qualquer tipo de 

preconceitos e enerva-me que em pleno seculo 21 tenham, não faz sentido, as 

vezes parece que estamos a regredir e não a avançar” entrevista 5. 

 

Cada vez menos, não deve acontecer, mas penso que poderá estar a diminuir. 

Mas la esta somos todos diferentes, embora há sempre pessoas que não 
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Discriminação quase 

inexistente (n=1)  

 

 

aceitam essas diferenças. Acho que ainda existe em relação ao género os 

homens ainda continuam a ser superiores as mulheres em alguns cargos, Não 

são, mas esta ideia ainda por vezes continua em geral a estar presente” 

entrevista 6. 
 

“Na minha experiência do grupo não acontece. O grupo salvador caetano e 

um grupo extremamente integrativo temos pessoas de todas as “raças” de 

todas as nacionalidades. Ainda estes dias contratei um ucraniano. E muitos de 

nos devem pensar contrataste um ucraniano…, mas qual é o problema? Somos 

todos iguais.  Nunca nos podemos esquecer do objetivo final que é entregar 

um bom produto ao nosso cliente, seja a pessoa branca, negra, surda, cadeira 

de rodas ou com orientação sexual diferente da nossa, que seja de outro país 

diferente do nosso. Se calhar isto pode acontecer mais não da parte do 

recrutador, mas da parte do cliente. Por exemplo, tu tens aí várias empresas, 

se calhar pequenas e medias empresas, em que se calhar quem faz o 

recrutamento são os chefes das empresas os donos das empresas os chefes de 

recrutamento não tem 1 competência de recrutamento, não tem competências 

interpessoais. Então esses sim, ligam muito a parte técnica e acredito que 

nesses casos possa existir mais preconceito do que recrutadores treinados 

para isso. Sei que existe, mas cada vez é menos, muito pouco. Por exemplo 

temos contact center, e as pessoas dizem ah para contact center só vão para 

la mulheres não querem homens…. Nós recebemos 500 candidaturas e 450 

delas são mulheres… qual é a probabilidade de selecionar um homem no meio 

disto tudo? Efetivamente, são funções não por discriminação dos homens, mas 

são funções que excede mais de parte de população que outra. Por exemplo 

engenheiros eletrotécnicos quem se candidata? Grande parte deles são 

homens ok? Então tu tendencialmente tens mais probabilidade de contratar 

um homem que uma mulher, mas é assim que esta feito o mercado.  Não é um 

caso de discriminação. Hoje em dia acho que isso é uma pequena parcela que 

representa de todo aquilo que é Portugal “entrevista 3. 
 

Todos os participantes mencionaram que na organização que estão inseridos não 

ocorre qualquer forma de discriminação. Contudo, (n=5) afirmam haver de forma 

genérica nos dias de hoje ainda discriminação. As opiniões dividiram-se foi quanto ao 

tipo de discriminação. Contudo apenas o entrevistado três, afirma que nos dias de hoje a 

discriminação laboral é quase inexistente uma vez que e tao poucos casos que não se 

pode tornar-se isso uma amostra representativa de Portugal.  

Contudo a literatura, menciona que qualquer tipo de discriminação (e.g., estado 

civil, sexo, raça, cor, opção sexual, origem, crença religiosa, idade, aparência física”), 

podem trazer grandes riscos para a evolução da sociedade. Deve-se partir do princípio 

de que o trabalho é a principal ferramenta de inclusão social, o empregador ao dificultar 

a admissão de um colaborador considerado “diferente”, prejudica a sociedade como um 

todo, tirando a oportunidade de pessoas qualificadas, pelo simples fato da não aceitação 

(Tomasi & linhares,2015) 

A discriminação relativamente a diferença de género tem sido a que nas últimas 

seis décadas trouxe maior dedicação a nível comunitário.  A literatura comprova que o 
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mercado de trabalho continua a dar oportunidades diferentes a homens e mulheres. 

Exemplo desse tipo de discriminação de género é a participação predominante de 

determinado género em certos em certos sectores no mercado (e.g., predominância das 

mulheres na área da saúde e educação) Outra das evidências que comprovam este tipo de 

diferença de género é que apesar do aumento das qualificações académicas e profissionais 

das mulheres, são poucas as que ocupam lugares de liderança e de poder de decisão. Por 

fim, outro aspeto que remete para existência deste tipo de discriminação é a existência 

das desigualdades salariais em função do sexo. As mulheres continuam a ser mais 

vulneráveis ao desemprego, tal como o entrevistado seis evidencia esse tipo de 

discriminação (Santos,2011). 

Portugal apesar de ser considerado um dos países que melhor acolhe os imigrantes 

Portugal tem registado alguns sentimentos de racismo que crescem na mesma proporção 

do aumento do desemprego, associando este à ideia de que os imigrantes “roubam os 

empregos”. Tal facto evidenciado pelo entrevistado três e cinco. (Santos,2011) 

Uma sociedade para ser inclusiva tem que acolher todos os indivíduos respeitando 

suas diferenças, particularidades e limitações. Contudo, muitas sociedades não estão 

preparadas para lidar com essas diferenças, o que promove a discriminação. O 

preconceito e a discriminação representam um grande entrave à inclusão, uma vez que, 

promovem estigmas e criam estereótipos, dificultando a contratação de pessoas com 

deficiência pelas empresas privadas. Uma das questões que ilustra o preconceito e a 

discriminação na contratação desses indivíduos é a preferência das empresas pelas 

pessoas com deficiências consideradas leves. Assim, o uso de dispositivos legais, 

constitui uma tentativa de reduzir os preconceitos. Neste caso, a lei beneficia as pessoas 

com deficiência por meio da obrigatoriedade de sua inclusão no mercado de trabalho, e 

penaliza as empresas pelo seu não cumprimento. No entanto, a legislação sozinha não é 

capaz de promover a inclusão no trabalho de forma ampla, para isto é necessária maior 

conscientização da população sobre as reais limitações e potencialidades desses 

indivíduos. Esta conscientização deve abranger toda a comunidade, pois todas as pessoas 

estão sujeitas a adquirir uma deficiência ou a interagir com pessoas com deficiência. Este 

tipo de discriminação foi evidenciado pela entrevistada quatro.  

Assim podemos verificar que apesar de termos uma sociedade bastante mais 

evoluída e integrativa e consciente, não é possível dizer que já não existe preconceito no 

meio laboral. Tanto a literatura como os entrevistados estão em conformidade a 
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considerar que nos dias de hoje, o recrutador muitas das vezes deixa-se levar por certos 

tipos de preconceitos incorrendo a discriminação. Apesar de todos perceberem que existe 

uma evolução consciente e que não se pode fazer disso representatividade da amostra, 

acaba sempre por ocorrer este tipo de situações, porque depende sempre de características 

intrínsecas/caracter do entrevistado. Contudo, é difícil perceber qual o tipo de 

discriminação mais marcado no recrutamento. Na amostra todos os entrevistados 

evidenciaram diferentes tipos, sendo que a literaturas destaca a diferença de género, 

discriminação por deficiência e por etnia os principais tipos de discriminação no meio 

laboral.  

Em suma, muitos são os passos que podem ser dados em direção a uma inclusão 

efetiva. Inicialmente, deve-se estabelecer uma relação de parceria entre as empresas, e a 

sociedade. Isto é pretende-se que da parte das empresas, existam modificações da 

organização, dos processos e dos ambientes de trabalho, para que qualquer colaborador 

possa-se sentir incluído de forma efetiva, respeitosa e segura. Esta relação entre as 

empresas e a sociedade ainda não está harmonizada de forma a favorecer a inclusão no 

trabalho. Pode-se dizer que, enquanto as organizações não estiverem dispostas a praticar 

outro tipo de gestão, a contratação dessas pessoas será vista como impositiva, impedindo 

o processo de inclusão. Em contraposição, quando a empresa está disposta a incluir ela 

não encontra muitas dificuldades e essas pessoas se sentem acolhidas e respeitadas. 

 

Tabela-11Valorização do construto de inteligência emocional nas organizações  

Subcategorias               Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

 

                                   Em que medida considera I.E útil para as organizações? 

lida com eles?  Acha que ainda existe de forma em geral? 

 

Inteligência emocional 
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organizações (n=6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No fundo eu considero útil para tudo, mas dentro das organizações ainda 

mais porque uma organização a partida funciona bem, e  é definida sendo 

como um conjunto de pessoas, sem as pessoas não iria existir o conceito de 

organização, e se  nos não conseguirmos compreender bem e lidar bem com 

aquilo que são os sentimentos  de outras pessoas e as competências delas fica 

difícil  ter uma organização de uma forma normal. Portanto parece que a 

inteligência emocional é muito utilizada e deve ser utilizada numa 

organização dado que é feita de pessoas” entrevista 1. 

 “Porque somos pessoas, nos dentro do nosso grupo X só vendemos carros com 

pessoas só temos uma área financeira e carros muito bonitos, porque há 

pessoas que desenvolvem isso e se nos não motivarmos os nossos 

colaboradores se não incutirmos essa responsabilidade e necessidade de 

 

“ 
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inteligência emocional, não só como moda… aí é giro falar de inteligência 

emocional, não, temos de aplicá-la” entrevista 2. 

 

“Com certeza, não só nas organizações, mas tudo em que envolva pessoas e 

relações interpessoais a inteligência emocional, esta sempre presente. A partir 

do momento que tu consegues ter indivíduos, que são mais capacitados, nesse 

ponto, vai fazer com que haja maior compreensão entre eles, ou seja quanto 

mais inteligência emocional tu tens maior relação entre as pessoas, maior 

fluidez de trabalho terás … maior fluidez maior produtividade. Portanto, 

acredito que em qualquer organização a inteligência emocional funciona muito 

bem, porque estás a ter a capacidade de interpretar-te a ti e ao outro” 

entrevista 3. 

 

Eu acho que esta questão de inteligência emocional é extremamente importante 

mesmo nas chefias, esta questão da parte emocional pelo menos para mim é 

muito mais importante do que qualquer tipo de remuneração. Eu acho que se 

tivermos um bom ambiente, claro que eventualmente todos temos os nossos 

problemas embora esteja a passar por uma fase difícil entre aspas, não vai 

descarregar nos seus colaboradores. Eu acho que isso e fundamental para o 

próprio recrutador sentir-se bem-vindo na organização e motivado para 

trabalhar e não pensar lá vou eu trabalhar com o meu chefe e vai ser uma 

desgraça porque ele anda um bocadinho maldisposto entrevista 4. 
 
A inteligência emocional esta sempre presente, em qualquer tipo de 

organização e consoante a posição que se assume, a maneira como vamos lidar 

com os outros, os sentimentos o outro, a maneira como vamos tomar decisões 

nessa base da inteligência emocional tem de estar presentes, e não e só nos 

recrutadores tem que estar presente em pessoas com cargas de chefia. Toda a 

gente deve ter a capacidade tu tens que lidar com o outro, tu não consegues ter 

uma ação que não se lide com o outro, Na maioria das funções tens que lidar 

com o outro e tens que ter essas capacidades. A nível de cargos com maior 

grau, seja eles de chefia, gestão.  Ainda que nesses casos tenhas que criar uma 

barreira maior, e uma frieza que as vezes e necessário, porque as vezes e 

necessário tomares decisões com critério, mas a inteligência emocional sempre 

presente se não deixamos de ser pessoas” entrevista 5. 

 

“Sim, em todo o nosso trabalho e importante equilibrarmos a nossa I.E 

exatamente pelo motivo  que falei ao início de controlar os nossos 

sentimentos e emoções. Por exemplo, tentar não levar problemas pessoais 

para o trabalho não nos deixarmos afetar por isso no trabalho e tentar 

controlar algumas questões no trabalho que elevam as nossas emoções. 

Portanto sem dúvida que e importante” entrevista 6 
 

 

Todos os entrevistados (n=6) consideram que a inteligência emocional é útil para 

as organizações. Os entrevistados vão mais além, fomentando que uma organização é 

feita de pessoas e as pessoas possuem emoções. Desse modo, a inteligência emocional 

torna-se um fator imprescindível dentro de uma organização. 

A inteligência emocional não é só importante para organizações como para as 

relações interpessoais. Desse modo, podemos verificar que tudo que envolve 

relacionamentos interpessoais envolve emoções e por sua vez inteligência emocional. 

“Com certeza, não só nas organizações, mas tudo em que envolva pessoas e relações interpessoais a 

inteligência emocional, esta sempre presente entrevistado3”  
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A literatura esta em congruência com o relato dos entrevistados, uma vez que  

afirma que a inteligência emocional tem um papel muito importante no local de trabalho 

e, também, na satisfação das expectativas do cliente (Brito,2019) 

Para além disso, os estudos mencionam que a inteligência emocional esta 

relacionada com qualidade de vida no trabalho e, dessa forma, afeta o desempenho no 

trabalho. Outro aspeto a salientar é que esta pode afetar muitas variáveis relacionadas ao 

local de trabalho, como desempenho no trabalho, satisfação no trabalho, liderança e o 

Compromisso. Assim, a inteligência emocional parece ter impacto nos indivíduos e 

organizações. (Brito,2019). 

Tabela 12 

Valorização do construto de inteligência emocional nas organizações  

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Considera que cada vez mais as empresas no recrutamento e 

seleção procuram não só as competências técnicas, mas como 

também competências emocionais, sendo exemplo isso mesmo 

uma maior aposta na Inteligência Emocional? Justifique 

detalhadamente. 

 

 

Competências emocionais são 

valorizadas atualmente (n=6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Nos cada vez mais sentimos que quando há uma necessidade de recrutamento…. nos 

fazemos sempre aqui uma ponte com a pessoa que quer recrutar para tentar perceber o 

tipo de candidato que quer , o que esta a procura, cada vez mais nos percebemos que quem 

recruta os chefes os responsáveis  valoriza cada vez menos a experiencia que a pessoa teve 

naquela área de formação e querem  pessoas que tenham competências  que estamos aqui 

a falar, Que sejam empáticas, que saibam trabalhar em equipa, que vistam a camisola 

“entrevista 1. 

 

“Sem duvida, espero que continue a ser assim, não desvalorizando a questão técnica como 

é obvio. Por exemplo a contabilidade ou sabemos aquilo ou aquilo deixa de ser possível, 

vai ter um peso. Para alem disso, podes ser muito boa tecnicamente, mas se não tiveres o 

outro lado ,,,,, não faz sentido” entrevista 2. 

 

“Absolutamente.  Consigo de te dar exemplo, ainda nestes dias para preencher uma vaga 

tínhamos dois candidatos e em termos de parte técnica eram brutais, no entanto só 

tínhamos uma vaga para fechar e então alguém teria de ficar de fora. E foi selecionada a 

pessoa em termos de perfil a pessoa que se identificava melhor com a equipa. Além disso, 

muitas das direções e clientes que contactamos já começam a perceber que a atitude é 

tudo, secalhar até mais que a parte técnica. Muitas das vezes tu podes ter uma atitude total 

e teres um desfalque na componente técnica e teres alguém em termos de atitude que acaba 

por ser mais pratico, mas acaba por ter toda a parte técnica, os clientes priorizaram a 

pessoa que tem a melhor atitude, porque sabem, apostam que a parte técnica num curto 

espaço de tempo, pode ser complementada com formação “entrevista 3. 

 

“Sim claro que sim, em todos os processos que eu tenho, eu nunca vi ninguém a ir buscar 

um candidato que seja melhor a nível técnico, ao nível de programação não tenha a atitude 

certa. Dado que esteja com muita sede do pote ou com o rei na barriga, portanto felizmente, 

eu nunca tive um processo em que me tivessem digo ok, este candidato a nível emocional é 

uma miséria, mas estou tao desesperado que o vou contratar. Não… Se for preciso 

voltamos a outra ronda de entrevistas. Nós somos muito de pessoas e as pessoas que estão 

a trabalhar connosco tem de ser pessoas com humildade, estáveis” entrevista 4. 

 

Claro, a competência técnica é quase como eu ir ali tirar um curso e esta comprada, a 

competência emocional não… A competência emocional é a tua vivencia. Um exemplo 
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pratico na minha equipa é uma jovem que tem o 12ºano em técnico profissional marketing. 

Diria-me um não entendido que esta pessoa jamais ia poder fazer parte de uma equipa de 

recrutamento, porque não tem competência para tal. Contudo, de facto esta pessoa faz 

parte sim da nossa equipa de recrutamento, porque foi adquirindo mais competências, teve 

vontade, esta pessoa que eu quando entrevistei gostei pela capacidade que ela tinha em 

comunicação a forma como mostrou-se motivada em fazer parte da nossa equipa e de fazer 

acontecer. Ok isto para mim ganhou mais que a parte escolar que ela tinha naquele 

momento. Hoje em dia ela e das melhores recrutadoras que tenho, e com uma enorme 

vantagem, sabe comunicar e sabe o que é a comunicação. Eu consegui aqui juntar o dois 

em um. Mais uma vez, se vou para mercado procurar uma pessoa de recursos humanos 

que só pode ter a área de recursos humanos, eu posso ter muita sorte, sem dúvida alguma 

que as pessoas estão a trabalhar para isso. Mas se aparece-me uma pessoa que quer 

aprender e querer vincar nestas áreas, porque que não irei lhe dar uma oportunidade para 

ver se ela não é boa ou não? entrevista 5. 

 

“Sim, eu valorizo muito as competências comportamentais, mas também não posso dizer 

que a experiência profissional não conta, claro que conta e influencia, acaba por ser um 

equilíbrio de ambas essas vertentes. Por exemplo quando temos uma função que temos de 

recrutar por exemplo alguém sénior com muita experiencia profissional, para um cargo de 

chefe de vendas secalhar não vamos colocar nessa vaga alguém que não tenha experiencia 

em gerir pessoas, em liderar equipas porque e importante tem que tem essa inteligência 

emocional “entrevista 6. 

Todos os entrevistados (n=6) consideram que nos dias de hoje as organizações 

procuram colaboradores não só por competências técnicas, mas sim por competências 

mais emocionais. Deste modo, atualmente acaba por existir uma tendência para selecionar 

candidatos por competências emocionais elevadas.  

Contudo, na literatura não há ainda nada que comprove que exista uma maior 

valorização dessas competências face as técnicas. O que se verifica é que as competências 

emocionais nos dias de hoje são igualmente importantes as técnicas na avaliação de um 

candidato. Atualmente, não se deve selecionar um candidato só por ter conhecimentos 

técnicos, mas sim por ter competências emocionais fortes, nomeadamente uma boa 

inteligência emocional para conseguir gerir-se emocionalmente.  

Assim na literatura são vários os modelos de avaliação de competências que 

juntam estas duas vertentes o conhecimento técnico e a vertente comportamental. 

Um modelo de competências traduz-se num conjunto de conhecimentos, 

competências, habilidades e outras caraterísticas que são necessárias para o desempenho 

de um cargo, e tem um papel predominante nas organizações em processos de recursos 

humanos, entre os quais recrutamento e seleção, formação e avaliação de desempenho ou 

como instrumento de decisão de carreira.  

Neste âmbito, o modelo deve integrar competências genéricas ou transversais, e 

competências específicas. As primeiras são aplicáveis a todos os colaboradores, 

independentemente da função. Devem estar ligadas e decorrer dos valores e cultura da 

organização, refletindo os comportamentos que melhor corporizam os valores da 

organização e a sua forma de atuação. Já as segundas, são apenas aplicadas a uma família 
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de funções, em conjunto com as anteriores formam o perfil de uma função (Silva,2020). 

Assim verifica-se que os dois tipos de competências segundo a literatura têm igual 

relevância. 

O mercado de trabalho sofreu diversas alterações relativamente às suas 

necessidades. As empresas deixaram de ter uma gestão em que o principal objetivo era a 

produtividade, muito baseada numa gestão segundo uma abordagem taylorista, de mão-

de-obra pouco qualificada e específica. Passam nos dias de hoje a uma abordagem mais 

focada nas competências e nas capacidades da mão-de obra, tendo sempre como objetivo 

as necessidades organizacionais, a uma maior flexibilidade, adaptação à mudança e 

resolução de problemas face à incerteza sentida no mercado de trabalho e a nível 

competitivo (Silvério,2018). 

A competência específica tem um papel muito importante para a execução das 

tarefas, porém é insuficiente face às exigências do mercado de trabalho e às suas 

constantes mudanças. É necessário que estas competências sejam complementadas, 

salientando a importância das competências transversais em contexto organizacional 

(Silvério,2018). 

Bennet (2002, cit in. Silvério,2018) refere que, não existe um consenso quanto às 

competências mais importantes tal como os entrevistados mencionam. Não podemos 

considerar que as competências técnicas são mais importantes que as comportamentais 

ou vice-versa. Segundo a literatura existe sim uma maior valorização com as 

competências comportamentais face as mudanças organizacionais.  

Tabela 13 

Capacidade de identificar estratégias de inteligência emocional  

Subcategorias                     Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

              Nos processos de seleção costuma utilizar estratégias de inteligência emocional? 

 

Ocorre de forma inata e 

inconsciente ( n= 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Difícil de definir estratégias em específico porque isto acaba por fluir de forma muito 

natural” entrevista 1. 

 

Sim, sem dúvida alguma. Acredito que existe pessoas são mais emocionais, mas isso faz 

parte da essência das pessoas. Eu sou muito emocional, portanto as vezes acontecem coisas 

aqui que não devia levar para casa… coitado daquele colaborador. temos que ir ganhando 

mecanismos” entrevista 2. 
 

“ No processo nos não pensamos que estamos a trabalhar a ‘parte de inteligência 

emocional já e algo que esta intrínseco em nos” entrevista 5. 

 

“Eu gosto de fazer as entrevistas naturalmente, portanto pode haver questões que sejam 

mais na onda de inteligência emocional, mas eu gosto de dar a entrevista muito 

naturalmente e deixar os candidatos a vontade. Acredito que aconteça de forma 
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consciente (n=2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

involuntária a não ser que aconteça teres um candidato em que te obrigue inevitavelmente 

a usar essas cartas digamos assim” entrevista 6. 

 

“É algo que se vai fazendo, no dia a dia. Mas sim aplicas estratégias de inteligência 

emocional ou até as fazes para não as ter. O que quero dizer com isto é que muitas vezes 

estas em situações sei la que uma pessoa perdeu o filho ficou desempregada e tem 3 filhos, 

não tem marido ou marido não quer saber. As vezes aparecem pessoas na entrevista que o 

mais querias era dar-lhes trabalho e as vezes essa pessoa não tem essas competências de 

trabalho. Nestes casos temos que saber desligar a inteligência emocional porque se fores 

por aí estas a desligar-te do teu trabalho…Não estas a agir conforme ele deve ser. Portanto 

nos fazemos recursos humanos, mas em certos momentos chave temos que atuar como 

máquinas é a mesma coisa que 1 médico a tratar de uma pessoa ou veterinário a tratar de 

um animal, desligar-se em certo momento que aquilo é um animal que aquilo é uma pessoa, 

caso contrário estamos a entregar ao nosso cliente aquilo que ele quer, estamos a entregar 

1 pessoa que precisa e não da aquilo que e necessário. Portanto sim, costumamos usar 

estratégias de inteligência emocional ao longo das entrevistas.  Não destacaria nenhuma 

estratégia dado são coisas invisíveis ou fazes uma introspeção do que aconteceu ou não 

consegues ter. e claro que como a inteligência emocional acaba por ser um moldar e um 

adequar de emoções tu efetivamente consegues perceber que emoções, estão a ocorrer no 

candidato, isso e algo que tu treinas. Ou por tiques, expressões não verbais, pela fala ou 

por movimentos de intenção tu vais perceber e treinar o teu olho para ver isso. La esta é 

treino. Não é tanto uma emoção, mas no fundo é o reflexo comportamental de algo que esta 

acontecer naquele individuo. Apesar de ser involuntário, durante o processo acontece” 

entrevista 3”. 

 

“Eu acredito que sim, nos não temos nenhum guião formatado para as nossas entrevistas. 

Falo também pelos meus colegas, acho que todos nós usamos a parte de inteligência 

emocional. Acho que se nos não usássemos, não conseguiríamos ver se imaginaríamos que 

aquela pessoa trabalhasse connosco. A pessoa até pode ser fantástica, ter imensas 

competências técnicas, mas a nível pessoal ser uma pessoa narcisista, arrogante uma 

pessoa que não tenha a atitude de ser caetano como nos costumamos definir “entrevista 4. 

 

 

Salienta-se que (n=4) entrevistados consideram não se aperceber da utilização de 

estratégias de inteligência emocional, uma vez que consideram que é algo inato e 

inconsciente, Contudo, a literatura desmente esse acontecimento dado que os pioneiros 

da definição deste construto foram  Mayer & Salovey, 1997 que definiram “A inteligência 

emocional envolve a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar 

emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o 

pensamento; a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a 

capacidade de controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. 

(Mayer & Salovey, 1997, p. 15)”. Através desta definição podemos perceber que de certa 

forma o individuo tem que fazer este processo de forma consciente, isto é ter a capacidade 

de saber aquilo que esta a sentir, avaliar e gerir a sua própria emoção, 

Vários são os autores que mencionam algumas estratégias de inteligência 

emocional autoconsciência, automotivação, autocontrolo, empatia. A empatia é definida 

como a facilidade em identificar os sentimentos, desejos, intenções, problemas, motivos 
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e interesses dos outros, através da compreensão de comportamentos não verbais (e.g., 

comunicação, tais como expressões faciais, tom de voz e postura corporal). Seguidamente 

a automotivação consiste na facilidade de elaborar planos para alcançar determinado 

objetivo. O autocontrolo; é a facilidade que o individuo tem de gerir os seus próprios 

sentimentos, impulsos, pensamentos e comportamentos por fim, a autoconsciência 

relaciona-se à facilidade de lidar com os próprios sentimentos no que se refere à 

identificação, à nomeação, à avaliação, ao reconhecimento e à atenção a esses sentimentos 

(Pessoa,2016).  

Deste modo, através das componentes que a literatura menciona como sendo 

componentes da inteligência emocional, verifica-se que as estratégias de inteligência 

emocional envolvem sempre uma reflexão consciente, tal como o entrevistado três e 

quatro mencionam essa consciência. O aspeto que poder fazer com que os restantes 

entrevistados não se apercebam desse processo, deve-se ao facto de nos dias de hoje, 

existir uma maior procura por recrutadores com esta capacidade bastante desenvolvida. 

Isto é numa primeira instância, em contexto de avaliação curricular e posteriormente em 

contexto de entrevista, já se procura pessoas com esta capacidade comportamental 

bastante desenvolvida. Assim, acaba por ser um processo natural, pois as organizações 

são feitas de pessoas, de relações interpessoais e trabalho de equipa, então torna-se quase 

comum encontrar pessoas com alta inteligência emocional. Digamos que atualmente as 

pessoas já estão a moldar-se aquilo que é exigido pela sociedade. Uma dessas exigências 

passa por valorização de competência emocional.  

Tabela 14 

Competências básicas num recrutador / entrevistador  

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

                Quais são as competências que acha essenciais num entrevistador 
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Perspicaz 

 

 

 

 

 

Comunicativo, empático, 

resiliente  

 

  

 

 

Empático, motivado, 

inteligência emocional 

elevada 

Comunicativo  

 

 

 

 

 

 

Empático  

Inteligência emocional  

 

 

 

 

 

 

Empático, 

 

“ Acho que é fundamental que consiga criar empatia com o candidato, que seja perspicaz, 

claro que não somos super- heróis, e  somos enganados também e as vezes é difícil 

conseguir distinguir se é verdade ou não, e temos que ser capazes de distinguir o que esta 

a ser verdade daquilo que não é tao verdade, e depois acho que outra característica 

importante é a capacidade de resposta, porque é muito complicado deixar-nos algo sem 

resposta, o candidato não leva nem um sim nem um não, esta gestão de expectativas é muito 

importante do nosso lado” entrevista 1. 

 

“comunicação, imparciais, temos que deixar a pessoa a vontade para que ela possa falar 

e adaptar-nos ao perfil da pessoa que temos a frente. se temos uma pessoa de gestão de 

fábrica, não vou ter o mesmo discurso ou mesmo vocabulário da pessoa que vai para 

administrador ou diretor. temos quase que ser uma serpente, é para aqui vamos moldar-

nos para ali sermos adaptativos” entrevista 2. 

 

“saber ouvir, há recrutadores só querem debitar a pergunta, tem uma resposta já estão a 

debitar outra pergunta…. não estão a ouvir o candidato. seguem um guião à risca, portanto 

um entrevistador que esteja muito agarrado ao guião e que não saiba fazer perguntas sem 

o guião para mim peca por isso. porque efetivamente, em entrevista tem de ser uma 

entrevista semiestruturada, tu sabes os pontos que queres preencher, mas todas as 

entrevistas são diferentes umas das outras. tens que saber escutar o candidato para dares 

conta de um ponto que é fulcral e mais tarde ir buscar esse ponto.  tens que estar atenta, 

num momento candidato pode estar a dizer “a” e momento a seguir pode estar a dizer o 

contrário de “a”. tens que saber apertá-lo. além de que isso demonstra empatia, la esta no 

fundo estares a ouvir o candidato estás no fundo a percebê-lo e a mostra-lhe que te 

preocupas com o que esta a dizer, mostras-te interessado.  portanto bom ouvinte, 

interessado, uma inteligência emocional muito grande e que exteriorize isso com o 

comportamento, e uma pessoa que se desenrasca a nível de comunicação” entrevista 3.  

 

“empatia o conhecimento da vaga e do perfil que procuramos, e acima de tudo sermos 

racionais e emocionais ao mesmo tempo. Por exemplo, nos entrevistamos pessoas com 

deficiência em que eu própria tenho familiares deficientes e eu tenho muito que separar a 

parte do racional e emocional. Ou seja, há várias pessoas com deficiência que eu entrevisto 

que sei que não tem competências para uma determinada vaga, eu não posso ir pela pena, 

eu vou pelo lado racional em que tenho que escolher outra pessoa automaticamente e tenho 

que dizer que não.  Só que temos de dizer que não de uma forma emocional, ou seja, não 

afetando ou magoando os sentimentos das outras pessoas, mas temos que o saber dizer.  

Acho que isso é fundamental no nosso trabalho” entrevista 4. 

 

“Saber ouvir, saber estar a forma como nos comportamos numa sala com um entrevistado, 

saber tirar o melhor do candidato no momento certo, ou seja, saber fazer as questões 

certas, colocá-lo a vontade sempre, só assim e que consigo estar com o candidato. Eu dizia 

muito quando fazia entrevistas presenciais, faça de conta que isto é apenas uma simples 

conversa, colocar sempre o candidato a vontade, dado que já e um momento de muito 

nervosismo” entrevista 5. 

 

Focados, objetivos, boa relação com o candidato e cliente proximidade saudável” 

entrevista 6. 

 

Relativamente a esta questão não se verificou uma uniformidade relativamente as 

competências essenciais de um recrutador. A maioria (n=6) salientam competências 

transversais, ou seja, competências mais focadas no âmbito comportamental e de 

personalidade, assim como competências relacionadas com construto de inteligência 

emocional. 

As Competências transversais (soft skills): são caracterizadas como sendo 

habilidades universais/transversais, não acadêmicas e não relacionadas com a formação 
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ou desempenho de funções técnicas (e.g., traços de personalidade, objetivos, motivações, 

atributos de carreira, tais como: capacidade de comunicar, capacidade de resposta, 

trabalho em equipa, capacidade de resolver problemas/conflitos) (Swiatkiewicz,2014). 

Na literatura verifica-se que um profissional de recursos humanos/recrutador deve 

preocupar-se com a origem das relações humanas no contexto organizacional. Estes 

devem ser capazes de gerar boas relações entre todos os intervenientes bem como ser um 

aliado para o alcance dos objetivos organizacionais para além disso, devem possuir uma 

visão ampla, capacidade para trabalhar em equipa, bom relacionamento interpessoal, 

planeamento, capacidade de adaptação e flexibilidade, empatia, criatividade, 

comunicação, liderança, iniciativa e dinamismo (Swiatkiewicz,2014).  

Para além disso, Swiatkiewicz, 2014, através do seu estudo verificou que a 

primeira competência mais valorizada pelas organizações são as competências 

transversais. Tal como a maioria dos entrevistados enumera apenas competências de cariz 

comportamental (e.g., competências transversais).  

Verificou-se de forma geral que todos os entrevistados (n=6) salientam a empatia 

como fator crucial, conceito esse que esta intrinsecamente relacionado com a inteligência 

emocional. Contudo, não existe uma definição clara para perfil profissional exigida pelo 

mercado de trabalho, uma vez que este se encontra em constante transformação. O que 

pode explicar as respostas divergentes dos entrevistados.  

Tabela 15  

Capacidade de assumir sub construtos da IE (empatia, emoções, liderança) 

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

A empatia pode ser um fator de extrema importância nos 

processos de Recrutamento e seleção? 

 

 

 

 

Empatia fator 

imprescindível (n=6) 

 

 

 

 

 

 

 

Considero muito importante de parte a parte, tanto fazer-se sentir no candidato 

como fazer como o candidato sinta isso do nosso lado enquanto recrutadores é 

fundamental “entrevista 1.  

 

“Sim, para alem da empatia eu acho que é muita intuição também. Há pessoas 

que eu olho nunca fizeram me mal nenhum, mas eu olho e em 30 segundos vou ter 

uma primeira impressão. Se ela não for positiva eu posso condicionar todo o 

processo. É importante que tenhamos esta empatia e que este primeiro impacto 

não nos condicione para a restante entrevista. Por isso que sem dúvida que é 

importante “entrevista 2. 
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“Eu acho fundamental por 2 motivos, primeiro para tu teres um candidato o mais 

a vontade possível numa entrevista, a minha filosofia de entrevista é ; “”isto é 

uma conversa simples não precisas de ficar nervoso/a porque efetivamente é uma 

conversa secalhar  um pouco mais formal ,claro, mas com o intuito de perceber 

quais são as tuas expectativas , para também perceberes quais são as nossas 

expectativas e perceber nisto tudo qual o ponto de cruzamento entre as tuas 

expectativas e as nossas expectativas.. Empatia e fundamental do nosso lado, para 

que a pessoa se sinta a vontade. Por outro lado, a empatia também e 

extremamente importante, porque não te podes esquecer que esta a representar 

uma marca, é a mesma coisa que ires a uma loja de sapatos e a funcionaria que 

la esta é super arrogante contigo. O que te da vontade de fazer?... não comprar 

la sapatos.  Da mesma forma que somos a primeira porta de entrada do nosso 

cliente se nos não formos empáticos, se não tivermos uma relação interpessoal 

extremamente elevada o que pessoa vai dizer…  portanto empatia é extremamente 

importante nestes 2 pontos alem de que la esta, muitas vezes nas entrevistas 

abordam-se temas sensíveis e então tens que demonstrar a compreensão a esses 

pontos, e isso e só favorável para a relação que estas a ter entre o candidato e o 

recrutador. A empatia não e intuitiva e algo do teu caracter, apesar de que pode 

ser treinada, mas se a pessoa não for empática ela não vai ser empática por isso 

que tens pessoas que são destinadas para processos e tens pessoas que são 

destinadas para pessoas, e la esta há pessoas que são empáticas e outras que não 

são.  Da mesma forma que vais procurar um marceneiro que sabe fazer 

marcenaria, tu tens que procurar um recrutador com empatia” entrevista 3.  

 

“É, eu sou daquelas pessoas que costuma dizer que há candidatos incríveis que 

dão aquele clic e há aqueles candidatos que me deixam na dúvida, quando me 

deixam na dúvida é mesmo por essa parte de empatia. Eu coloco sempre muito o 

candidato a vontade, como é obvio não somos amigos.  A vontade de ok estamos 

aqui numa conversa etc., e gosto que a pessoa crie esse tipo de empatia comigo. 

Por exemplo nas respostas eu não gosto do candidato que me responda sim ou 

não eu costumo dizer que a empatia e dos pilares para uma entrevista de sucesso 

“entrevista 4.   
 

“De parte a parte. Eu posso ter uma cara fechada e ser empática, a maneira como 

eu coloco o outro lado a vontade vai ter impacto da forma que a pessoa se abre. 

Mas também temos o inverso da medalha que são aquelas pessoas, que chegam 

que acham que são os donos do processo e acham que o recrutador não está la a 

fazer nada, ai temos que meter 1 travão. A empatia em tudo na vida faz diferença, 

nos temos que ter a capacidade de meter outro a vontade para recolher o máximo 

de informação da pessoa que estou a entrevistas, mas colocar travão quando é 

necessário e isso a acontece em generalidade” entrevista 5. 

 

“Sim, acho que o candidato vai nervoso para entrevista e se não o colocarmos a 

vontade e essa questão de empatia fica ali um ambiente tenso, não conseguimos 

tirar proveito do candidato na entrevista, queremos tirar o sumo da experiência do 

perfil do candidato. Se não houver empatia fica tudo muito formal e um pouco 

apático, não creio que isso seja uma boa ideia” entrevista 6. 

 

Todos os entrevistados (n=6), afirmam que a empatia é um fator de extrema 

importância nos processos de recrutamento e seleção de parte a parte. Tal como Goleman 

(1995,1998), afirma que é uma habilidade que esta assente na inteligência emocional.  

Para além disso, descreve a empatia como a capacidade de compreender e colocar-se no 

lugar das outras pessoas, assim como a capacidade de perceção dos sentimentos, 
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necessidades e preocupações dos demais. A empatia, para qualquer profissional, é uma 

habilidade de grande utilidade, que resulta emoções positivas nas negociações.  No fundo 

este autor defende que a empatia, ajuda a negociar e a obter resultados satisfatórios para 

todas as partes. Tal como todos os entrevistados acabam por defender que a empatia acaba 

por ser crucial quer no recrutador e entrevistado, principalmente em fase de entrevista 

porque ajuda a perceber ambas as necessidades, e no fundo acaba por ser um processo de 

negociação tal como foi mencionado anteriormente pela literatura. A literatura mais uma 

vez comprova o que foi anteriormente descrito; a empatia é considerada um fenómeno 

multidimensional, do qual incorpora diferentes componentes. Assim, tem sido descrita de 

três formas diferentes: como um atributo cognitivo que protagoniza a compreensão das 

experiências do outro; como um estado emocional que protagoniza a partilha de 

sentimentos; e como um conceito que envolve tanto a cognição como a emoção 

(Magalhães,2019).  

Para além disso, a literatura menciona que muitos conceitos têm sido confundidos 

com a noção de empatia, como a simpatia, a compaixão, a benevolência, a pena, entre 

outros, o que torna ainda mais difícil a sua diferenciação das outras competências de 

comunicação (Magalhães,2019). Contudo, tal facto não se verifica nos entrevistados dado 

que os mesmo deixaram claro a importância do construto de empatia assim como a sua 

definição. De forma em geral os entrevistados consideram que a empatia é capacidade de 

se colocar no lugar do outro, compreender aquilo que o outro possa estar a sentir conforme 

o esta a descrever. 

Na mesma linha de pensamento Coelho em 2018, refere que a empatia é um 

componente importante no exercício da liderança, uma vez que considera que o 

comportamento e as atitudes do líder acabam por afetar as emoções dos seus 

colaboradores. Assim, as competências emocionais têm se apresentado com um fator 

particularmente importante nas lideranças e que são capazes de promover profundas 

mudanças nos ambientes organizacionais e na qualidade de vida dos colaboradores. A 

empatia acaba por ser um instrumento imprescindível na gestão de recursos, uma vez que 

possibilita a transformação nas relações humanas e profissionais, proporcionando a 

construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros no ambiente organizacional.  

De salientar que de uma forma em geral os entrevistados estão em congruência 

com a literatura., pois consideram a empatia uma competência imprescindível no contexto 

de entrevista” A empatia em tudo na vida faz diferença, nos temos que ter a capacidade de meter outro 
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a vontade para recolher o máximo de informação da pessoa que estou a entrevistas, mas colocar travão 

quando é necessário e isso a acontece em generalidade” entrevista5. “Eu acho fundamental por 2 motivos, 

primeiro para tu teres um candidato o mais a vontade possível numa entrevista. entrevista 2” 

A empatia é essencial no recrutador e pode ser descrita como a capacidade de 

compreender determinada situação, perspetivas e sentimentos do candidato, comunicar 

essa compreensão, verificar a sua veracidade e, então, agir em concordância com esse 

conhecimento. Estas três palavras, compreensão, comunicar e agir, são a base para uma 

relação eficaz e de qualidade com o entrevistado. 

A empatia é um construto que tem sido bastante estudado na atualidade, e é 

reconhecido um mecanismo que contribui para o bem-estar humano e equilíbrio social. 

Para além disso, a empatia é comunicada através de comportamentos tanto verbais 

como não-verbais. Apesar da componente verbal ser mais evidente e fácil de identificar, 

não significa que nos devemos focar apenas nesse tipo de empatia. Muitas das vezes o 

não verbaliza o que sentem pelo que tem de haver uma curiosidade empática por parte do 

entrevistado que estimula esta comunicação. 

Para além disso, podemos afirmar segundo os entrevistados que a empatia é um 

instrumento essencial para um bom processo de recrutamento e seleção. É, de facto, 

indispensável para o estabelecimento de uma boa comunicação que irá, por sua vez, 

permitir o desenvolvimento de uma boa relação entre o entrevistado e entrevistador. Há 

evidência científica de que a relação entrevistado e entrevistador tem um impacto 

positivo.  

Outro fator a salientar é que a empatia pode ser subdividida em duas abordagens: 

a primeira é chamada de empatia emocional e se refere à perceção dos estados emocionais 

dos outros; a segunda, conhecida como empatia cognitiva, podendo ser definida como a 

capacidade de compreender os pensamentos e os motivos das outras pessoas. “A natureza 

humana não gira em torno do nosso eixo pessoal; os seres humanos são inerentes 

criaturas sociais fisicamente equipadas para a empatia; ela está no centro de quem 

somos. E, nesse sentido, aplica-se e está presente também às situações de trabalho” 

(Coelho, 2018 p.23). 

Em suma podemos realçar que a empatia é um fenômeno que contribui para o 

bem-estar humano e equilíbrio social. Para além disso contribui para o sucesso das 

organizações na medida em que amplia novas visões (Coelho, 2018). 

Tabela 16  

Capacidade de assumir sub construtos da IE (empatia, emoções, liderança) 
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Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

O sentir-se mais ansioso ou em stress acha que pode condicionar 

a forma como recruta um candidato? 

 

O stress e ansiedade afeta os 

processos de recrutamento e 

seleção (N=6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Acho que pode condicionar sim, e acho que acaba por ser um desafio por tentar aplicar 

a inteligência emocional a nos mesmos para lidar com as nossas emoções e tentar separar 

aquilo que esta a ser o meu dia a nível pessoal e aquilo que eu tenho que fazer a nível 

profissional “entrevista 1. 

 

” Sem dúvida, o entrevistador tem que saber comunicar e controlar aquilo que sente para 

que isso não interfira nos processos” entrevista 2. 

 

” sim claro que sim, alias o nosso estado de espírito impacta em qualquer função que 

fazemos, quer seja o stress, cansaço, alegria extrema. Todo o nosso estado de espírito vai 

interferir de alguma forma aquilo que estamos a fazer. Agora depende de cada pessoa se 

consegue ou não controlar esse estado de espírito, pode ser um estado de espírito em que 

eu esteja aqui mal, mas consigo controlá-lo, mas foco-me na entrevista e faço um 

recrutamento/ entrevista excelente. Ou então não, estou mal e não consigo controlar e não 

estou nem aí para o que candidato esta a querer-me dizer e vou fazer 1 entrevista péssima. 

Para além disso, no recrutamento em si se tiveres a falar ao longo de todo o processo tu 

tens mais que 1 momento de contacto com o candidato. Portanto mesmo que hoje estejas 

num dia mau, amanhã podes estar num dia bom e eventualmente podes reverter alguma 

coisa que tenhas feito.  No entanto há pessoas que consegues controlar, melhor ou pior, 

mas sim afeta” entrevista 3. 

 

Se deixarmos que isso afete sim. Por exemplo, no meu caso eu não deixo que isso me afete, 

por exemplo eu hoje estou consigo e estou numa manhã louca que acabou de começar a 1h 

e está a ser mesmo muito ansiosa esta manhã. Mas eu pelo menos não deixo que afete, eu 

dou atenção se tenho uma reunião, entrevista eu vou desligar-me respirar fundo, não vou 

deixar que afete a outra pessoa porque ela não tem culpa” entrevista 4. 

 

Não é suposto que isso aconteça, portanto deve existir uma barreira uma separação 

daquilo que sentimos daquilo que fazemos. Temos que separar a nossa vida pessoal, do 

lado profissional. Em relação ao stress e ansiedade, acho que já faz parte da nossa vida, 

nos temos que saber lidar com eles, não só nos processos de recrutamento, como na nossa 

vida. Quer ela seja pessoal ou profissional. Com o tempo, vais perceber que não é um fator 

que ocorre na contratação. É saber definir prioridades, perceber o que e prioritário do que 

é urgente. Não é suposto que aconteça, mas acredito que aconteça somos pessoas e temos 

sentimentos. Se estamos a falar de um recrutador em início de carreia não vai ainda ter 

essas capacidades, vai ter que adquirir. Esses recrutadores em início de carreira 

prossupõem-se que está a ser acompanhado por alguém, portanto esse alguém tem a 

capacidade de perceber se a pessoa esta bem ou não.  Porém, se me falares de um 

recrutador já com muitos anos de carreira como é obvio tem que ter essas capacidades 

mais que assentes para que isso não influencie a sua escolha” entrevista 5. 

 

“Sim, mas a isso cabe ao recrutador separar as coisas. La por o dia não tem corrido bem, 

ou ter tido um problema familiar ou outra coisa qualquer não quer dizer que va 

descarregar nos candidatos. Isso não faz sentido nenhum, isso e uma questão de separar 

mesmo as coisas ainda para mais nesta área que é tao importante que lidamos com pessoas 

e temos uma enorme responsabilidade.  Se isto acontece não deveria acontecer porque 

maioria de nos esta preparada para separar as coisas”. entrevista 6. 

 

Todos os participantes (N=6) consideraram que não se deve sequer meter em 

questão o sentir-se ansioso ou em stress. O recrutador já por si só deve ser 

emocionalmente inteligente. Contudo, se deixarmos que esses estados de espírito afetem 

o individuo pode claramente afetar os processos de recrutamento e seleção. 
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O stress ocupacional afeta o indivíduo, a prestação de serviço e a qualidade de 

vida do mesmo. A prevenção é fundamental porque enfatiza a dimensão humana e 

sinaliza os cuidados de saúde do trabalhador (Prado,2016).  

A Literatura define o stress no trabalho: como um estado emocional causado por 

uma discrepância entre o grau de exigência do trabalho e recursos disponíveis para gerir. 

Os sintomas mais comuns do stress são, a fadiga física, desânimo, irritabilidade, 

dificuldade de concentração e instabilidade emocional.  Assim se estes sintomas forem 

recorrentes o organismo pode desenvolver doenças graves ou, até mesmo, entrar em 

colapso (e.g., Burnout) (Prado,2016). 

 A literatura ainda nos demostra que um dos meios de sobrevivência do indivíduo 

é o trabalho, é o lugar onde o colaborador a passa a maior parte do seu dia. Por isso, é 

importante definir as funções e objetivos pessoais e profissionais.  O trabalho desde 

sempre que ocupou um lugar fundamental nas comunidades. Assim, através do trabalho 

o indivíduo pode autorrealizar-se, exercer sua capacidade criativa e estabelecer 

relacionamentos interpessoais gratificantes. Por outro lado, o trabalho pode também ser 

fonte de adoecimento quando, por exemplo, contém fatores de risco para a saúde e o 

trabalhador não dispõe de estratégias para se proteger destes riscos. Esta situação 

anteriormente mencionada, é capaz de levar ao stress ocupacional. O stress ocupacional 

pode ser caracterizado como o produto da relação entre o indivíduo e seu ambiente, sendo 

que quando as exigências deste ultrapassam a habilidade do trabalhador para enfrentá-las 

podem acarretar um desgaste excessivo para o organismo, interferindo também na sua 

produtividade (Sadir.et al,2010) 

Em suma. segundo a literatura; o stress ocupacional é considerado um problema 

generalizado que afeta os trabalhadores, a organização e a sociedade na sua totalidade 

(Sadir.et al,2010). Assim verificamos uma conformidade entre a literatura e a respostas 

dos entrevistados, dado que ambos consideram que o estado de espirito interfere na 

seleção de um candidato. 

Tabela 17  

Capacidade de assumir sub construtos da IE (empatia, emoções, liderança) 

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Considera que as emoções geridas de forma errada podem 

interferir negativamente no meio laboral? 
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Afeta o meio laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

; “Sim claro, isso vem no seguimento da questão feita anteriormente, sobre o facto de 

ficarmos mais ansiosos, se isto for mal gerido vai ter sempre impacto no meio laboral 

“entrevista 1. 

 

” Sem dúvida, o entrevistador tem que saber comunicar e controlar aquilo que sente e 

quando não o faz de forma adequada isso pode interferir nos processos “entrevista 2. 

 

;” sim, se bem que não deve acontecer devemos separar as coisas. É como em todos os 

trabalhos se nos não conseguirmos deixar as coisas em casa, e levarmos isso para o 

trabalho não vamos ser tao produtivos, eficientes, não vamos estar bem a nível emocional 

e os nossos resultados vamos demonstrar isso mesmo” entrevista 6. 

 

“Sim, com certeza, da mesma forma que interfere num recrutamento está já a impactar o 

meio laboral.  Não só na relação que tens com o candidato, mas depois com relação que 

tens com os colegas.  Uma organização vive de pessoas qualquer emoção que não esteja 

bem trabalhada pode virar estrago grande ou pequeno, mas pode criar estrago” entrevista 

3.  

 

“Sim claro que sim, cria mau ambiente dos conflitos discussões, há trocas de ideias mais 

acesas. As trocas de ideias devem ser uma coisa boa um momento de partilha e não um 

momento de discussão por isso sim, sem dúvida” entrevista 4 

 

” Sim, quer seja na nossa vida profissional como pessoal o nosso estado de espírito 

influencia a forma como falo e transmite a mensagem” entrevista 5. 

 

Verificou-se uma homogeneidade, todos os entrevistados(n=6) consideram que as 

emoções geridas de forma errada podem interferir negativamente no meio laboral. 

As emoções são adaptativas porque preparam, predispõem e orientam 

comportamentos para experiências positivas ou negativas (Fonseca,2016). Sendo assim 

verifica-se que a conotação da emoção pode ter um forte impacto no meio laboral. Tal 

como os entrevistados mencionam que emoções negativas vão afetar a produtividade 

(e.g., entrevistado seis), criar conflitos (e.g., entrevistado três, quatro) causar ansiedade 

situações de stress (e.g., entrevistado um). 

A emoção desencadeia impulsos para agir, sejam positivos ou negativos, 

dependendo exclusivamente da emoção provocada em determinado momento. Para além 

disso, as emoções são caracterizadas como estados mentais, positivos ou negativos, 

conscientes ou inconscientes, têm assim um impacto muito relevante nas funções 

cognitivas e executivas do individuo. Assim, podem transformar experiências, situações 

e desafios difíceis e complexos, em algo de agradável e de interessante, ou pelo contrário, 

em algo detestável. Exemplo de emoções geridas de forma errada no meio laboral é o 

Stress. Este conceito pode ser definido como o padrão de respostas comportamentais ou 

psicossomáticas do indivíduo, a eventos ou tarefas, que se adequam, ou excedem, as 

capacidades do seu organismo para engendrar uma resposta adaptativa às exigências 

colocadas (Fonseca,2016). 
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Tabela 18 

Capacidade de assumir sub construtos da IE (empatia, emoções, liderança) 

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Gerir emoções permite que muitas das vezes deixe o lado emotivo 

e utilize um meio mais racional? Ou considera que gerir emoções 

seja um equilibro? Justifique? 

 

 

 

Equilíbrio entre Racional e 

Emocional (n=6) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu acho que é um equilibro entre ambos, se bem que temos que ter a presença do lado 

racional se não o outro lado ganha. Mas acho que acaba por ser um equilíbrio, sim porque 

se não passamos a ser sô máquinas “entrevista 1. 

 

Sem dúvida alguma eu acho que essa história do há dentro daqui temos que ser racionais 

fora daqui podemos ser um mix. Não, nos somos um mix das 2 coisas. Tem de haver um 

equilíbrio sou completamente contra, a decisão tem que ser fria, não porque a decisão vai 

envolver pessoas, portanto temos que ter 2 pesos 2 lidas. Se formos por este lado o que 

acontece, e se formos por este? Nós tomamos a decisão mais sensata para nós. Agora 

vamos deixar o coração de lado… Essa expressão irrita-me profundamente “entrevista 2. 

 

“Equilibro entre ambos, tu enquanto recrutador tens que saber muitas vezes ser frio. 

Ser muitas vezes racional tal como médicos-veterinários o que seja. Em certo ponto tens 

que desligar, e esquecer que é uma pessoa que esta ali. Tens que agir como uma máquina 

ser puramente racional. Portanto e um equilíbrio entre ambos” entrevista 3. 

 

“Tem que ser um equilíbrio entre ambos porque sem este equilíbrio ou vamos ser 

demasiado frios ou demasiado doces e temos mesmo que distinguir isso. Não podemos 

no nosso trabalho ser demasiado querida ou fria tem que haver claramente 1 equilíbrio. 

Tem que ser simpática e tenho que criar empatia, também tenho que saber criar e saber 

neste caso não”entrevista 4. 

 
“É um equilíbrio, se tu vais apenas com coração algo vai falhar, há que saber jogar com 

as duas partes ouvir coração, mas também a razão. Quando estou a tomar uma decisão 

não posso só focar-me no lado emotivo, posso estar a ser injusta, tenho que pensar 

também com lado racional. Nem tanto ao mar e tanto a terra. Ponderar. No meu caso 

específico considero-me uma pessoa mais racional, mas também tenho que ouvir de 

certa forma a parte emocional. Tenho que ter o anjo e o diabo em cima dos ombros, 

sempre que possível não ir só por um lado. Isto e um processo não é algo que seja inato” 

entrevista 5 

 
“Deve ser sempre um equilíbrio porque se fores demasiado racional falta sempre a parte 

emocional e se fores emocional vai estar sempre em falta a vertente racional. Ambas 

são importantes para qualquer situação se não vais viver muito um lado ou outro. E 

quando as coisas são em demasia não são assim tão boa“entrevista 6. 

 

 

Todos os participantes (n= 6) defenderam que tem que existir um equilibro entre 

a vertente racional e emocional. Para além disso, afirmaram no seu dia a dia aplicar esse 

equilíbrio constantemente, dado que são duas vertentes que apesar de serem diferentes 

são complementares na tomada de decisões.  Desse modo a literatura comprova a 

existência de dois modelos. O modelo Hard interpreta os colaboradores como fator 

produtivo e fator estratégico. Tendo em vista apenas a estratégia de negócio, os 

colaboradores são percecionados como um recurso que pode ser gerido como qualquer 
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outro. De uma forma mais simplista, neste modelo as pessoas são vistas como um mero 

objeto formal. O principal objetivo deste modelo é encontrar fatores de produção ao 

menor custo e com o máximo benefício. Os colaboradores são tidos como um meio para 

atingir objetivos organizacionais, por isso é mais importante contratar para garantir 

produtividade e eficiência do que formar e reter pessoas. 

 Em contrapartida, o modelo Soft prioriza o fator humano, atribuindo importância 

às relações humanas. Este modelo é flexível, valoriza os colaboradores, tendo por base o 

seu compromisso, empenho, adaptabilidade e habilidade, realçando a importância da 

integração de políticas de RH com objetivos organizacionais. Pereira (2010) afirmou que 

o modelo Hard, esta mais associado a um custo, e que para a abordagem “Soft” está 

associada a um investimento. Para Serrano (2017), estas abordagens são a estratégia 

aleada à economia (Hard) e o compromisso com o comprometimento (Soft).  

No entanto, Armstrong e Baron (2002) concluíram que os modelos referidos 

anteriormente, apresentam mais semelhanças do que diferenças, opondo-se a ideia dos 

autores anteriormente mencionados. Isto é, ambos os modelos são de extrema relevância 

para a concretização dos objetivos organizacionais, consideram que a satisfação pessoal 

e o sucesso organizacional derivam do desenvolvimento das competências individuais e 

ambos defendem que cada colaborador deve estar afeto a um local de trabalho equivalente 

às suas competências. Muitas pessoas acreditam que apenas com a parte racional é que 

irão obter resultados satisfatórios na tomada de decisões, porém, pesquisas comprovam 

que a razão sem emoção é um processo praticamente impossível. 

Não se deve excluir dos processos de tomada de decisão a razão, mas que é 

necessário utilizá-la de forma equilibrada com a emoção. A razão e emoção em conjunto, 

podem determinar pequenas ações que irão fazer a diferença em várias situações, como 

resolver problemas e ajudar nos processos de tomada de decisão. 

Assim, é necessário que as trabalhem a favor, ditando comportamento e raciocínio, com 

o objetivo de maximizar resultados e minimizar zonas de conflitos especialmente para os 

profissionais (Brun,Cechet, &Neumann,2012). 

Tabela 19 

Capacidade de assumir sub construtos da IE (empatia, emoções, liderança) 

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Considera que ao haver liderança por parte de quem recruta e  

seleciona facilita a escolha da pessoa mais adequada para o lugar? 
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“Pode facilitar, se essa pessoa tiver formação de base para recrutamento e saber o que 

esta a fazer acho que sim, se for por exemplo um engenheiro, que precise de recrutar aqui 

acho que as coisas podem correr um pouco mal porque são áreas que não tem tanta 

sensibilidade para levar o recrutamento do que quem é da área acaba por ter. Agora não 

vejo quem tenha essa sensibilidade que não possa fazer esse dois em um. O que é preciso 

é que haja um responsável e um recrutador para que nada falha é manter a comunicação 

alinhada, para que coisas não falhem”entrevista 1. 

 

“Sim considero, porque isso é uma questão de inteligência emocional a liderança, portanto 

eu percebo essa pergunta na questão de nos termos que ter liderança porque se nos 

deixarmos a pessoa que estamos a liderar a entrevista ele já me ganhou entre aspas…. Ou 

seja, tem que haver um equilíbrio, tenho que dar a coordenação da entrevista.  A liderança 

é obviamente um fator importante numa entrevista, “entrevista 2. 

 

“isso acontece sempre é o recrutador que da direção da entrevista e direciona-a para onde 

ela quer que seja feita.  Não podia ser feita de outra forma, nem o cliente a fazer isso. O 

cliente só tem liderança na entrevista no determinado tempo” entrevista 3. 

 

“Eu acho que todos nos que estamos neste lugar como recrutadores fomos selecionados 

para isso, porque as nossas competências foram avaliadas e acima de tudo, acho que eu 

consigo passar uma enorme confiança ao responsável do processo e também ao 

candidato. O candidato desde logo a nossa filosofia como e tal cultura organizacional. 

Portanto sim, eu acho que devemos ser muito assertivos no nosso trabalho e estabelecer 

este meio de confiança, para as pessoas ficarem descansadas” entrevista 4. 

 

Não se trata questão de liderança, mas quem é que queremos para aquele determinado 

lugar. Ou seja, a partir do momento que nos conhecemos a quem estamos a recrutar e 

conhecemos a pessoa que vai chefiar essa pessoa, isso é caminho andado para as coisas 

resultarem.  Não se trata de eu ter capacidades de liderança, mas sim ter capacidades 

de analisar o candidato que tenho a minha frente e da chefia.  Trata-se mais da 

capacidade de o recrutador saber quem tem ao seu lado, quer a pessoa quer o candidato 

e perceber se a pessoa que esta do outro lado, vai se adaptar.  Se eu recrutar uma pessoa 

que va de frente com a chefia, esquece não vale a pena” entrevista 5…. 

 

Sim, nos temos sempre uma espécie de guião de entrevista que vai respondendo a questões, 

ou seja, o guião de entrevista de forma em geral e aplicado a todas as entrevistas, depois 

desse guião temos questões-chaves para área que queremos recrutar” entrevista 6. 

 

Todos os entrevistados(n=6) consideram que para haver liderança tem que existir 

liderados. Essa máxima, quase redundante e tautológica, ganha especial expressão neste 

contexto em que equacionamos a influencia da inteligência emocional no fator liderança 

e vice-versa. Há aqui um jogo de espelhos, que acarreta dupla implicação. É quase de 

índole metafisica ou ontogénica. O líder é obrigatoriamente alguém que trabalha, direta 

ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, a inteligência emocional, ou é a 

inteligência emocional que facilita o exercício de qualquer liderança? 

Na opinião dos entrevistados, falar de liderança parece ser convergente com a 

dupla orientação para os resultados e para as pessoas, muito presente na literatura. Hoje 

em dia, fala-se muito de liderança transformacional. Gerir recursos humanos é gerir 

conflitos, competências (emocionais, técnicas) e transformar as informações em 

conhecimentos. Dominar a gestão de mudança e da diversidade, saber ler a cultura 

organizacional, negociar informalmente, trabalhar a integração, alinhada com a missão e 
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com os objetivos gerais e específicos, e acompanhar os colaboradores desde o 

recrutamento, não são só imperativos de ordem técnica. Muitas vezes, no recrutamento, 

as competências transversais, tornam-se técnicas. Quanto menor for o intervalo entre as 

competências de saída dos colaboradores (pessoais e técnicas) e as competências de 

chegada para a organização, mais rapidamente se poderá cumprir uma gestão de talentos 

que tem como porta de entrada o recrutamento (interno e externo) e que desagua na 

gestão de recompensas e de carreiras. Assim, cumprindo esses desideratos, os 

recrutadores, mesmo que inconscientemente, praticam a inteligência emocional. Recrutar, 

incorpora firmeza e flexibilidade, competição e colaboração, permitindo transformar as 

energias em sinergias, e, mais tarde, transformar os grupos em equipas. Se houver 

liderança está facilitado esse caminho O bom relacionamento interpessoal, a habilidade 

de negociação, liderança e motivação tornam um profissional ainda mais completo 

sobretudo nas organizações. 

Um líder estabelece uma relação direta com os colaboradores e com as metas da 

organização, e para que ele consiga diferentes personalidades, tenha um bom 

desempenho, é necessário aperfeiçoar a sua inteligência emocional. Em geral podemos 

reter a ideia de que as emoções quando são adequadamente administradas, permitem o 

aumento de produtividade, um bom relacionamento bem-estar, geram mais lealdade e 

compromisso com o trabalho, além de ajudar na resolução de conflitos. A emoção não é 

apenas importante, mas absolutamente necessária para a tomada de boas decisões, 

otimização na solução de problemas, mudanças e assim, o alcance do sucesso. 

(Santos,2020). Outro fator a ter em conta, é que os líderes devem apresentar um 

desenvolvimento de autoconsciência emocional, empatia e autoadministração, de forma 

a contribuir para as habilidades sociais da liderança. A inteligência emocional pode ser 

utilizada nas funções essenciais de liderança, como pensamento flexível e adaptabilidade, 

considerando que para o líder ter mais eficácia no que faz, não basta descobrir problemas, 

mas sim resolvê-los com decisões assertivas (Santos,2020). 

Em suma, está a tornar-se cada vez mais importante, a participação da liderança 

na administração das emoções no ambiente organizacional. Esta importância está ligada 

ao facto de que pessoas são os recursos mais importantes dentro de uma organização, pois 

pensam, agem e monitoram os seus procedimentos levando em consideração o ambiente 

em que vivem. Posto isto; pode-se considerar necessário que os profissionais que ocupam 

cargos de liderança possuam habilidades para lidar com suas emoções (Santos,2020). 



  A Inteligência Emocional de Um Recrutador: Um estudo Exploratório no Norte do País 

 

Tânia Raquel Araújo Areias 

82 

Tabela 20  

Reconhecimento da utilidade da cultura organizacional  

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Qual a importância da cultura organizacional na escolha e 

integração de um candidato? 

 

 

Cultura fator imprescindível  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Valores que são intrínsecos na organização, nos vamos sempre acabar por procurá-los 

no candidato, a cultura acaba por entrar aqui. Tudo aquilo que identificamos como sendo 

cultura organizacional passamos isso para competências e são essas competências que 

vamos procurar no candidato. A nossa cultura passa por pessoas ambiciosas, por atitude. 

Alguns valores da organização vamos sempre tentar procurar nas pessoas. 

Não considero que seja um fator imprescindível, porque a cultura também se pode ir 

ganhando na organização, mas é importante que a pessoa já se identifique minimamente 

com aquilo que é praticado la dentro” entrevista 1. 

 

É muito importante, eu falo no grupo salvador caetano, porque toda a gente conhece o 

peso que tem. Nas entrevistas eu pergunto mesmo porque o grupo o que conheces do grupo. 

Porque que queres vir para aqui trabalhar. O facto da cultura de já termos 75 anos e não 

termos aquelas questões de despedirmos em massa de termos colaboradores de anos de 

sermos uma família acho que tudo isso conta e tem peso enorme depois na procura das 

oportunidades no mercado” entrevista 2 

 

Cada vez mais estamos a recrutadoras pessoas tendo em conta a cultura da empresa, da 

equipa do departamento, é fundamental para que a medio e longo prazo o objetivo que tu 

queres é entregar o melhor produto ao cliente e que esse produto fique o mais tempo 

possível na organização. Porque fazer um recrutamento é algo muito dispendioso. 

Dispendioso para nós, porque temos que fazer esse processo de encontrar uma pessoa. 

Dispendioso para a equipa porque a equipa fica sem um elemento e a equipa fica 

subcarregada. Portanto, queres que essa pessoa perdure no tempo, e como isso se faz? 

Adaptar o máximo possível ou encontrar alguém que possa adaptar a pessoa a equipa ou 

aos valores dessa equipa. Quando estas em fase de entrevista podes verificar logo se a 

pessoa pode ou não entrar em conflito com a equipa que tu tens. Basta teres uma equipa 

muito direcionada em processos, e tu contratas uma pessoa comunicativa em que vai 

causar distração a todos eles... não da” entrevista 3. 

 

Claro que sim é muito importante que o candidato saiba que vai para uma empresa que se 

preocupe com os seus colaboradores, para uma empresa que faça este acolhimento nem 

que seja, mensal ou trimestral. Acho que uma pessoa até entra mais motivada no trabalho. 

Acho que cada vez mais o candidato em fase de entrevista procura fazer questões 

relacionadas com a progressão profissional se a pessoa no meu caso nos estágios vai ficar 

depois no final, ou não. Nós recentemente tivemos 2 vagas temporárias e foi desde logo 

dito na entrevista isso, estávamos a dizer a pessoa que infelizmente, passado aqueles 9 

meses ia embora porque era substituição por causa de uma licença de maternidade. Só que 

depois temos o cuidado de quando o candidato é relativamente bom, tem um outro 

desempenho nos temos sempre o cuidado de privilegiar esse candidato reencaminhando-o 

para outros cargos.” entrevista 4. 

 

Toda, desde o recrutamento eu preciso de saber a minha cultura organizacional, se a 

pessoa não for ao encontro da cultura do grupo, também não se vai adaptar a função que 

estamos a recrutar. A pessoa desde logo tem que saber quais são os valores daquela 

empresa entrevista 5. 

 

Para conhecer a empresa, para perceber os nossos valores, para candidato perceber se 

enquadra-se nos valores da empresa, da cultura da empresa. A empresa procura 

colaboradores que se identifiquem e que tem os mesmos valores que a cultura da empresa 

tem. Alias nos procuramos sempre candidatos que procuram e se identificam com os 

valores da empresa entrevista 6.. 
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Todos os participantes(n=6) defendem que a cultura organizacional tem de estar 

presente na escolha e integração de um candidato. De uma forma mais simples deve haver 

uma correspondência entre o candidato e a cultura da empresa. O candidato deve estar 

alinhado aos valores, objetivos que as empresas se propõem a defender. 

 Sendo assim, a literatura esta em concordância e Johann (2006) salienta que a 

cultura organizacional é importante porque possui uma relação direta com os resultados 

obtidos pela organização. O mesmo autor acrescenta que a cultura organizacional tem 

como objetivo a integração dos novos funcionários de acordo com as políticas e a cultura 

regidas pela organização. Logo, na entrada dos novos colaboradores que deve ser bem 

explícito quais os princípios, os valores bem como a missão e os objetivos enraizados na 

organização, para que o colaborador consiga orientar-se sobre os mesmos as suas funções 

dentro da empresa 

Assim é importante que as organizações demonstrem  a sua cultura através de um 

ou mais processos de socialização, para que os trabalhadores possam compreender e 

adquirir os valores da organização e consequentemente aplicá-los aquando dos seus 

comportamentos, em prol da concretização dos objetivos da organização (Johann, 2006). 

Tabela 21  

Reconhecimento da utilidade da cultura organizacional  

Subcategorias              Exemplo de respostas dos participantes 

 (Frequência) 

Qual a importância que atribui á integração dos colaboradores nas 

empresas? Há algum instrumento que considere relevante aplicar-

se (manual de procedimentos, tutoria, etc)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, é sempre difícil ter uma pessoa nova em que está num sítio novo e não conhece 

ninguém e a nossa função é diminuir a ansiedade que existe no primeiro dia, então a nossa 

função é dar ferramentas para que a pessoa se sinta mais integrada, conheça a história, 

conheça alguma coisa é sempre importante. Manual cada organização tem o seu e o meio 

de fazer isso, o que acho que é fundamental e acho que não é muito utlizado pelas 

organizações em geral é ter sempre uma pessoa dentro da organização em que aquele 

colaborador possa recorrer nos primeiros tempos se alguma coisa não estiver a correr 

bem. Deve haver uma figura em que o colaborador identifique se alguma coisa correr mal.  

Acho que é importante a pessoa sentir-se segura. É sempre uma situação nova e 

involuntariamente causa ansiedade “entrevista 1.. 

 

” Eu sou suspeita porque o tema de relatório de licenciatura foi acolhimento e integração, 

desenvolvi um projeto na antiga empresa que trabalhava. Nesse dia os colaboradores estão 

super nervosos, principalmente quem sai da faculdade o que vai acontecer, como isto é, 

levam diretamente ao responsáveis é muito importante este primeiro impacto que damos 

ao candidato sem duvida. Nós temos um manual de acolhimento ou melhor um manual de 

recrutamento em que tem todo o processo do início ao fim daquilo que fazemos inclusive o 

acolhimento entrevista 2. 
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“é muito importante, na medida em que é quase como tu abrires as portas de tua casa e 

mostrar as pessoas onde estão as coisas para que essa pessoa, não fique so na sala. E para 

que essa pessoa caso precise de alguma coisa não esteja sempre a perguntar…. Olha onde 

esta isto?....  nos no grupo salvador caetano temos um processo integrativo muito forte, 

acredito que cada vez mais em empresas grandes isso aconteça porque é fundamental. Tu 

tens que saber receber bem um candidato. Por um lado, dar as boas-vindas e por lado para 

ele sentir-se importante, estas a dar-lhe importância. Não é uma importância exagerada, 

é uma importância que tem de acontecer. Estas a receber uma pessoa na tua organização 

tens que mostrar-lhe os cantos a casa… tens que passar toda a informação que aches que 

é necessária para que essa pessoa se consiga adaptar…. Nós temos o nosso próprio 

manual, cada empresa tem o seu manual de acolhimento que é entregue a todos os 

colaboradores. No nosso caso, ainda fazemos visita guia a todos os colaboradores sendo 

que ainda é explicado o modo de funcionamento da organização partes especificas.  

Situações mais rotineiras que caso a pessoa precise de fazê-lo dentro da organização” 

entrevista 3. 

 

“Claro que sim, não só a integração como o acompanhamento, eu no caso dos estágios, 

neste momento de pandemia não faço o acolhimento presencial, essa fase fica para os 

responsáveis do processo, mas previamente tenho sempre uma reunião com a pessoa que 

vai entrar para fazer um acompanhamento. A fase de acompanhamento não é so quando 

pessoa vai entrar, mas sim perceber se a pessoa está a gostar se as coisas estão a correr 

bem se esta a ter um bom ambiente laboral.  Tudo que fazemos temos sempre um manual 

de procedimento, se a pessoa não tivesse ninguém acompanha-la facilmente conseguia 

através do nosso manual perceber quais as tarefas que fazemos, pois o manual 

esta sempre a ser utilizado. Temos também na nossa empresa vídeo de 

acolhimento em que a pessoa percebe melhor as diferentes áreas de negocio” 

entrevista 4.  

 
Sem dúvida alguma, no nosso grupo nos temos um procedimento para a parte do 

acolhimento, ou seja, depois da pessoa ser recrutada, eu marco a data de admissão da 

pessoa faço apresentação da empresa, e o que nos temos as vantagens e desvantagens. 

Apos esse processo de acolhimento, a pessoa é entregue há sua chefia. A sua chefia vai 

lhe fazer o seu acompanhamento, ainda assim, nos ao fim de 15 dias enviamos 1 

questionário para perceber como correu a experiência do candidato, como está a correr 

a experiência de acolhimento, não so por parte do recrutador e chefia, ao fim de 6 meses, 

enviamos um novo questionário e vai não so para colaborador mas também para chefia. 

Desse modo, conseguimos avaliar se a chefia esta contente com a pessoa que 

contratamos, mas também se o colaborador esta contente. Isto é fundamental que 

aconteça não e so pegar nas pessoas e largá-las… é preciso fazer um trabalho continuo 

para a gestão de pessoas. Seguimos sim um manual e esta tudo segmentada entrevista 5. 

 

”.  Sim, as empresas precisam de colaboradores para terem resultados, portanto desde 

início o acolhimento e importante. Nós utilizamos manual de acolhimento, e passamos 

esses manuais aos nossos colaboradores, rececionamos o seu 1 dia de trabalho, temos 

algumas formações iniciais. O nosso grupo trabalha muito nesse sentido entrevista 

Todos os participantes (n=6) acham imprescindível o papel da integração dos 

colaboradores nas empresas, afirmam que a sua empresa segue um protocolo, manual de 

acolhimento. Tal como refuta a literatura, uma vez que de forma geral os processos de 

acolhimento e integração são uma das práticas de gestão de recursos humanos e têm-se 

revelado cada vez mais importantes para as organizações. O departamento de recursos 

humanos da organização, ao planear e implementar um programa de acolhimento e 

integração, está a investir no seu crescimento, desenvolvimento e desempenho dos 

colaboradores, e consequentemente vai de encontro aos objetivos da organização 

(Santos,2012). Assim, a organização deve atuar de modo a tornar a entrada do 

colaborador eficiente. Posto isto, no decorrer deste processo surge a socialização 



  A Inteligência Emocional de Um Recrutador: Um estudo Exploratório no Norte do País 

 

Tânia Raquel Araújo Areias 

85 

organizacional.  Este conceito de socialização organizacional pode ser definido como o 

processo no qual a empresa fornece ao novo colaborador informações referentes ao seu 

contributo dentro da organização (e.g., valores, objetivos, costumes e cultura da 

organização). Durante este processo é fornecido os meios para que o trabalhador consiga 

adaptar-se ao novo emprego, equipa de trabalho e organização no geral, contudo esses 

têm de ser ajustado consoante cada trabalhador. Bauer e Elder (2006, cit in Satntos,2012), 

concluem que o processo de socialização, tanto a nível teórico como prático, representa 

repercussões cruciais nas organizações, para além disso, é de salientar que tanto o 

colaborador como a organização devem procurar estar em sintonia e trabalhar com 

objetivos comuns. Dentro de uma organização o processo de socialização organizacional 

é bidirecional, ou seja, a empresa adapta-se aos colaboradores e os colaboradores à 

empresa (objetivos, valores, culturas).   

Conclusões 

Em suma podemos denotar que na atualidade o conceito de inteligência emocional 

está intrinsecamente presente no perfil de um recrutador. Apesar de não ser clara está 

consciência de utilização de estratégias de inteligência emocional uma vez que está já 

ocorre com naturalidade nos processos de recrutamento e seleção. 

A Inteligência emocional pode ser definida como a forma com que as pessoas lidam 

com suas emoções e com as das pessoas ao seu redor.  Isto implica uma autoconsciência, 

motivação, persistência, empatia, conhecimento e características sociais cooperação, 

trabalho em equipa e liderança.  

Verificou-se uma homogeneidade entre os entrevistados quanto ao facto de 

salientarem que um individuo não pode ser totalmente racional ou totalmente emotivo. O 

excesso de um destes aspetos acaba por afetar os processos. Nos dias de hoje procuram-

se técnicos de recursos humanos com está competência; isto é; que consiga separar as 

suas emoções e ter um equilíbrio com o seu meio racional. Tem de existir um equilibro 

entre ambos. Desde logo o recrutador vai tentar desde logo estabelecer este equilíbrio 

entre o emocional e racional o que mais tarde refletirá na escolha do candidato para 

determinada vaga. 

Outra das vantagens é que a inteligência emocional está assente em múltiplos 

contextos e cada vez há menos uma definição linear do que a caracteriza dado a sua 

complexidade. Para além disso, engloba construtos de enorme relevância para os 
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processos de recrutamento, tais como empatia e o espírito de liderança. Um recrutador 

empático e que consiga liderar a conduta da entrevista pode ser a chave fundamental para 

a necessidade exposta do cliente para aquela determinada vaga. Esta é uma competência 

já de natureza intrínseca que pode ser melhorada, treinada e moldada.  

A empatia é uma competência de extrema para convivência social, porém em 

contexto de entrevista é muito importante que o recrutador use esta competência 

juntamente com o seu poder de liderança de forma a ser emocionalmente inteligente. De 

salientar que nos processos de seleção a entrevista continua a ter uma enorme importância 

nos processos de recrutamento e seleção. A liderança torna-se importante essencialmente 

em contexto de entrevista, o recrutador deve ter sempre o fio condutor daquilo que quer 

perceber. Na verdade, liderar no contexto de entrevista é como se o entrevistador tivesse 

um guião imaginário com os objetivos que a empresa pretende para chegar ao candidato 

ideal para determinada vaga. 

Também é necessário perceber que este construto de inteligência emocional já esta 

cada vez mais implementado nas culturas organizacionais, isto é já de procura desde logo 

pessoas com competências emocionais bastante desenvolvidas para lidar com o atual 

mercado de trabalho cada vez mais ansioso, de pressão e tecnológico em constante 

mudança. Assim podemos verificar, que cada vez mais a inteligência emocional do 

recrutador vai ter impactos quer a curto ou logo prazo nos processos de recrutamento, 

sendo uma ferramenta auxiliar nos processos de recrutamento e seleção. Assim, podemos 

denotar que nos dias de hoje, as competências comportamentais como a inteligência 

emocional podem ter igual relevância como as competências técnicas. 

A ausência de estratégias de inteligência emocional em fase de entrevista pode ter 

repercussões bastante negativas a curto ou longo prazo. Dado que a falta de inteligência 

emocional segundo os entrevistados claramente afeta os processos, assim como a escolha 

do candidato. Exemplo disso e quando o individuo deixa-se ir pelo clima de stress. 

 Em suma, esta competência acaba por ser um verdadeiro aliado de um recrutador 

quando usado de forma correta, porque o ajuda na tomada de decisão. Outro dos aspetos, 

é que ajuda o técnico de recursos humanos a cumprir objetivos, o que posteriormente, faz 

com que aumente a produtividade e a organização obtenha resultados. Deste modo, o 

sucesso da utilização deste construto não é só a nível pessoal, mas sim profissional.  Para 

além disso, é importante para qualquer função que um individuo seja emocionalmente 

inteligente, mas de destacar que em áreas que o foco é a vertente humana torna-se um 
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elemento-chave.  O motivo pela qual torna-se um elemento-chave deve-se ao facto de que 

qualquer organização é feita de pessoas, e inevitavelmente que essas pessoas não sintam 

e transmitem emoções, quer sejam com conotação negativa ou positiva. Assim, é 

importante sabermos controlar o que sentimos e compreendermos os outros de forma a 

tornar um clima organizacional saudável e posteriormente produtivo e tomar as decisões 

certas.  

Limitações do Estudo 

Os resultados obtidos na atual investigação devem ser interpretados tendo em 

consideração as suas limitações. Em primeiro lugar, tendo em conta a abrangência do 

tema, assim como a ausência de estudos dedicados ao tema em Portugal. Em segundo 

lugar, importa referir que este estudo foi feito em contexto pandémico mundial o que 

acabou por interferir na quantidade da amostra e no tipo de recolha que teve de ser 

nomeadamente por entrevistas virtuais e não presenciais. Em terceiro lugar, considerando 

a natureza qualitativa e exploratória da investigação, e tendo em conta o facto de os 

participantes revelarem alguma heterogeneidade, o tamanho da amostra é pequeno e 

limitado, impossibilitando uma análise real e concreta do tema assim como 

generalizações ou conclusões irrefutáveis 

Outra das limitações remete para o facto de existir pouca literatura ainda existente 

sobre a inteligência emocional no recrutador/ entrevistador visto que a maioria dos 

estudos se têm centrado na inteligência emocional do candidato/entrevistado. Também é 

de salientar, o facto de as entrevistas serem uma amostras pequenas não garantindo uma 

boa representatividade da população em geral, sendo as respostas maioritariamente 

apenas de uma faixa etária jovem e de uma situação profissional específica. A amostra 

também não estava igualmente distribuída ao nível de género estando em evidência 

apenas um individuo do sexo masculino, não existindo grande diversidade neste tópico. 

Estes aspetos constituem também uma limitação no estudo onde no futuro seria 

interessante uma investigação com igual número de técnicos de recursos humanos de 

ambos os géneros com o objetivo de descrever e compreender de modo mais 

representativo e este aspeto interfere na inteligência emocional. 
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Direções para Investigações Futuras 

Para estudos futuros, seria pertinente investigar a falta de inteligência emocional 

por parte recrutador, pode afetar a qualidade dos processos de recursos Humanos dando 

um caso concreto. 

Também seria interessante no sentido oposto do que foi dito anteriormente 

reforçar o estudo sobre processos de melhoria de inteligência emocional no recrutador. 

Seria também curioso, um estudo sobre a utilização de estratégias de inteligência 

emocional dos gestores de recursos humanos e o seu impacto no contexto de entrevista.  
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Anexos 

Tabela 12 Guião de Entrevista 

Guião de Entrevista 

 

1. Conhece o conceito de Inteligência Emocional? 

2. O que entende por inteligência emocional? 

3. Considera a I.E uma competência essencial no recrutador para os processos de   

 recrutamento e seleção? 

4. Se recrutar é atrair colaboradores quais as competências básicas mais importantes num 

perfil de candidato associado a um CV, independentemente do lugar ao qual se candidata? 

Elenque, de forma instintiva, competências gerais das quais não abdicaria? Se tiver até 

pode dar algum exemplo elucidativo? 

5. Nos processos de seleção costuma utilizar estratégias de inteligência emocional? 

6. Em que medida considera I.E útil para as organizações? 

7. Considera que a falta de inteligência emocional por parte do recrutador pode afetar 

negativamente os processos de recrutamento e seleção? Se sim, dê exemplos. 

8. A empatia pode ser um fator de extrema importância nos processos de Recrutamento e 

seleção? 

9. Na sua opinião qual o instrumento de seleção mais eficaz? 

10. O sentir-se mais ansioso ou em stress acha que pode condicionar a forma como recruta 

um candidato? 

11. Considera que cada vez mais as empresas no recrutamento e seleção procuram não 
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só as competências técnicas, mas como também competências emocionais, sendo 

exemplo 

disso mesmo uma maior aposta na Inteligência Emocional? Justifique detalhadamente 

12. Quais são as competências que acha essenciais num entrevistador? 

13. Numa entrevista quais os aspetos que considera determinantes para selecionar um 

candidato? 

14. Quando entrevista o que acha de determinados erros de perceção como a primeira 

impressão, os estereótipos e preconceitos? Como lida com eles? 

13. Considera que as emoções geridas de forma errada podem interferir negativamente 

no meio laboral? 

15.Qual a importância que atribui á integração dos colaboradores nas empresas? Há 

algum instrumento que considere relevante aplicar-se (manual de procedimentos, tutoria, 

etc)? 

16. Gerir emoções permite que muitas das vezes deixe o lado emotivo e utilize um meio 

mais racional? Ou considera que gerir emoções seja um equilibro? Justifique? 

17. Qual a importância da cultura organizacional na escolha e integração de um 

candidato? 

18. Considera que haver liderança por parte de quem recruta e seleciona facilita a escolha 

da pessoa mais adequada para o lugar? 

 

Consentimento Informado 
 

No âmbito de uma Investigação Qualitativa incluída no plano de estudo de Mestrado 

em Gestão de Recursos Humanos no Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia 

(ISLA-GAIA), eu Tânia Raquel Araújo Areias, estou a realizar um estudo exploratório 

no Norte do País onde o tema central é “A Inteligência Emocional de um Recrutador” 

sob a orientação do Prof. Doutor Ricardo Bessa Moreira.  

O estudo não lhe trará qualquer despesa ou risco. A informação será recolhida através 

de uma entrevista, a qual será gravada, para melhor assegurar a integridade e 

compreensão dos dados. Qualquer informação pessoal sua será confidencial e não será 

revelada ou publicada, somente utilizada como fim académico. 

A sua participação é voluntária pelo que pode desistir a qualquer momento, sem 
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qualquer consequência para si. Por favor, leia com atenção este documento. Se tiver 

dúvidas, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda em participar, por 

favor, assine este documento. 

 
Eu declaro que: 

 

(1) O âmbito, objetivos e procedimentos deste estudo de investigação me 

foram explicados e que todas as perguntas que fiz me foram respondidas; 

(2) Fui informado/a que a minha participação é voluntária, anónima e 

confidencial, e que posso desistir de participar a qualquer momento; 

(3) Fui informado/a de que posso ter acesso aos meus dados e aos resultados do 

estudo, se o desejar; 

 
Aceito participar: 

 

 

 

 

 
 

Data: / /    

 


