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Pretendemos ser a 
empresa de Executive
Search de referência na
pesquisa de quadros 
de topo para Africa.

Acreditamos poder 
oferecer aos nossos
clientes uma capacidade
inigualável para identificar
candidatos de alto 
potencial, que se tornarão
nos líderes do futuro.
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Quem somos
Executives in Africa é uma empresa de Executive 

Search, sediada no Reino Unido, especializada na 

pesquisa de quadros de topo para Africa. 

Foi fundada em março de 2010 por Richard Putley e Sarah Fitzgerald que 

juntos reúnem mais de 40 anos de experiência em recrutamento internacional, 

tendo desenvolvido nos últimos anos uma forte rede de contactos em Africa.

Devido a entrega contínua de candidatos de sucesso, a Executives in Africa 

tournou-se a maior equipa de Executive Search em exclusivo para Africa, apoiada 

por uma equipa de pesquisa fluente em Português, Inglês e Francês.

Combinando a nossa extensa rede internacional com um conhecimento profundo 

do recrutamento no mercado africano, a Executives in Africa oferece aos nossos

clientes de hoje uma capacidade inigualável para identificar candidatos de alto 

potencial, que se tornarão nos líderes do futuro.

O nosso processo de pesquisa é exaustivo, eficiente e adaptado às necessidades 

específicas de cada cliente. Esperamos e oferecemos integridade ao trabalhar 

em parceria com os nossos clientes, valorizando relacionamentos de longo 

prazo acima de vantagens imediatas.

Acima de tudo, temos orgulho em entregar o que prometemos.
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‘A maior equipa de Executive Search especializada 

exclusivamente em funções com base em Africa, 

com mais de 100% de sucesso em Retained 

Executive Search.’
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Quando deve usar 
Executive Search
Executive Search é o processo mais adequado para

pesquisas de quadros fundamentais ao desenvolvimento 

e liderança das empresas, o que lhes dará uma vantagem

competitiva no mercado. E também a melhor maneira de

identificar competências técnicas, altamente específicas 

e raras, que são escassas nestes mercados. 

Os melhores talentos em qualquer organização são sem duvida um capital 

inestimável, pelo qual as empresas investem tempo e recursos na sua retenção.

A única forma de acesso e identificação desses candidatos é através do 

método tradicional de Executive Search; fazendo o mapping do mercado 

para definir o universo de pesquisa e de uma forma pró-ativa contactando os 

potenciais candidatos no seu local de trabalho. A nossa experiência mostrou-nos 

que a maioria dos candidatos que identificamos, seleccionamos para as shortlists

e que são contratados por meio de Executive Search, não responderiam a 

anúncios de emprego e não teriam considerado outras oportunidades.

Ao pesquisar exaustivamente o mercado, identificando e contactando de forma 

pró-ativa cada candidato adequado a uma posição, os clientes podem ter a

certeza que fizemos uma triagem eficaz e que foi indentificado o melhor 

candidato disponível, para a proposta em questão.

O método de pesquisa da Executives in Africa garante que cada processo 

decorre num rigoroso intervalo de tempo predefinido, garantindo prontidão, 

controlo e se necessário confidencialidade, com a nossa garantia de 

qualidade no resultado final.

‘A Executives in Africa distingue-se claramente pela 

sua competência na pesquisa de talentos. Eles têm 

uma abordagem clara e equilibrada para gerir as 

expectativas de ambas as partes com um elevado 

grau de acompanhamento após o acordo.’
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Porquê usar a 
Executives in Africa?
Especialistas em Africa

Acreditamos que temos a maior equipa de pesquisa de executivos com 

principal foco em Africa e um network incomparável de profissionais altamente

qualificados. Os nossos consultores têm executado processos em mais de 

vinte sete países de Africa e regularmente visitam o continente, dando-nos 

uma percepção completa do ambiente cultural e de desafios locais.

Temos interesse e entusiasmo particularmente no que consta a contratação 

de candidatos africanos nacionais, sempre que possível. Somos também 

especialistas na transferência de quadros africanos na diáspora, bem como 

na procura de expatriados sempre que é necessário um conhecimento 

especializado específico. Cerca de 60% das nossas colocações até à data 

têm sido de nacionais africanos. Cada vez mais esta é uma exigência das 

empresas multinacionais, bem como das empresas locais. 

Especialistas no Sector

Na nossa equipa, temos especialistas setoriais, não só a nível dos 

consultores como também a nível de Research nas áreas de FMCG, retalho 

e distribuição, petróleo e gás, minas, serviços financeiros, private equity 

e venture capital, telecomunicações, media e IT, transporte e logística, 

engenharia, real estate e construção, serviços profissionais, saúde e indústria.

Ao seleccionar a melhor equipa especializada para cada processo, podemos 

identificar, contactar, avaliar com precisão e entregar uma shortlist no espaço de

quatro semanas após o briefing inicial e seis semanas para funções ao nível de 

CEO. Para responder às necessidades dos nossos clientes, a nossa equipa dispõe

de um processo de avaliação em duas fases, entrevistas curriculares e de avaliação

de competências, o que nos permite oferecer a perspectiva de toda uma equipa. 

‘Obrigado pelo seu trabalho e apoio na identificação 

de dois muito bons candidatos para a Nigéria. Foi bom 

ver um extenso grupo de candidatos de qualidade e a

equipa nigeriana ficou igualmente impressionada.’
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Porquê usar a 
Executives in Africa?
Track Record de Sucesso

Na Executives in Africa temos orgulho no nosso historial de delivery, mesmo 

tendo tido sucesso onde outras empresas falharam. Na verdade, temos uma 

taxa de sucesso impressionante, acima de 100%, porque em muitos casos 

os nossos clientes contratam vários candidatos da mesma shortlist.

Ao aplicar o nosso processo de pesquisa, temos total confiança de que vamos 

entregar uma short-list de êxito, pelo que estamos sempre preparados a oferecer

uma garantia de delivery em termos financeiros para todos os processos de 

retained search. Em suma, ao contratar os serviços da Executives in Africa, 

pode ficar confiante de que o resultado será de sucesso. 

‘Tenho utilizado a Executives in Africa nos últimos
cinco anos. Eles já fizeram mais de 30 searches 
de quadros superiores para unidades africanas 
do nosso grupo, predominantemente na Nigéria.’ 
Director Global de Recrutamento, FMCG Multinacional

‘A EiA investiu antecipadamente tempo e recursos para

assimilar e compreender em detalhe a nossa empresa 

e o perfil do candidato. Começando por obter e acordar

uma estratégia clara e orientadora, definiram a 

abordagem necessária para chegar a uma shortlist 

precisa e direccionada.’
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‘A nossa parceria com EiA é tal que nos faz sentir que 

estamos a usar o nosso próprio departamento de Recursos

Humanos. Gostei especialmente da forma detalhada como

decorreu o processo, desde a pesquisa até à seleção. Os 

updates semanais deram-me um alto grau de confiança e

tranquilidade ao saber que o processo foi concretizado 

com o rigor desejado.’

Porquê usar a 
Executives in Africa?
Due Diligence em Todas as Pesquisas 

Aplicando métodos de pesquisa tradicionais, começando sempre com um 

‘pedaço de papel em branco’, fazemos o mapa total de empresas e indivíduos 

que se encaixam nos objectivos delineados no perfil. Activando os nossos 

networks internacionais e em toda a Africa, podemos realizar esse mapeamento 

e começar a nossa pesquisa de candidatos adequados apenas em poucos dias

após a instrução.

Quando receber uma shortlist da Executives in Africa, vai ter a certeza de 

que fizemos uma due diligence completa do mercado em seu nome. Os 

candidatos seleccionados representam as melhores pessoas disponíveis 

para a sua vaga, naquele momento. 

Parceria

O nosso objectivo é trabalhar em estreita parceria com os nossos clientes, 

desenvolvendo um conhecimento completo dos seus negócios, planos de 

crescimento e estratégias em cada país. Isto dá-nos a capacidade de antecipar 

os planos de recrutamento através da oferta de candidatos relevantes que 

surgem do nosso networking.

Os negócios em Africa operam em grande medida através de referências e o

nosso sucesso também foi sendo construído com referencias e recomendações.

Para nós, o sucesso é a única opção; não aceitamos pesquisas que não tenhamos

a certeza que iremos finalizar com o resultado desejado e no tempo definido. 
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Alcance Geográfico
A Executives in Africa é baseada no Reino Unido 

para culmatar as necessidades constantes dos nossos 

clientes. Quando recrutamos quadros executivos 

esperamos encontrar os melhores candidatos, 

expatriados ou africanos, provenientes da diáspora 

ou que se já encontram em Africa. 

O Reino Unido fornece-nos uma rede de comunicações fiável, uma localização

com boas ligações de transportes internacionais tal como uma time zone 

favorável para muitos dos nossos candidatos e clientes no continente africano.

A EiA tem sede no Reino Unido, o que nos dá uma credibilidade e imparcialidade

perante os candidatos, refletindo também na qualidade dos nossos clientes. 

Os nossos consultores têm executado processos nos seguintes países;

Angola, Botswana, Camarões, Chade, Costa do Marfim, República 

Democrática do Congo, Egipto, Etiópia, Guiné Equatorial, Gabão, Gana, Guiné,

Guiné Bissau, Quênia, Malawi, Maurícias, Moçambique, Níger, Nigéria, São 

Tomé e Príncipe, Senegal, Africa do Sul, Sudão do Sul, Suazilândia, Tanzânia,

Togo, Tunísia, Uganda.

‘O Richard e a sua equipa demonstram grande 

experiência no seu trabalho, especialmente quando

não se é um candidato africano. A visita ao país foi

cuidadosamente organizada e completamente

apoiada, o que foi um passo importante e 

emotivo para mim.’
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Acreditamos que a Executives in
Africa oferece uma capacidade
inigualável para executar e entregar
processos de Executive Search 
em Africa.

Não é surpreendente que os 
nossos clientes nos recomendem,
dada a nossa experiência em
processos de search para cargos
executivos, em combinação com 
a promessa de excelência que 
a nossa equipa oferece na 
conclusão de todas as pesquisas.

‘Eu recomendo a Executives in Africa; A vossa 

determinação, assistência e perseverança são 

excepcionais e de alto nível profissional.’
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Os nossos valores fundamentais:

Sê excepcional

Juntos somos mais fortes

Lideramos em crescimento profissional

Credíveis no que entregamos

Sempre íntegros

Pensamos a longo prazo

Para mais informações:

info@executivesinafrica.com
www.executivesinafrica.com
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