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A concorrência na procura de talentos 
executivos é intensa, especialmente em
Africa, onde a localização implica uma
pressão adicional para se ter nacionais 
em cargos de liderança. Uma contratação 
executiva, considerada crítica, terá um 
impacto significativo no futuro de uma 
empresa. Mas será que está a dar a 
importância devida à seleção de uma 
empresa de Executive Search que possa
gerir profissionalmente o processo de
pesquisa e completar a tarefa com sucesso?

Antes de contratar uma empresa de Executive 
Search, é importante evitar empresas que realmente 
não compreendam a diferença entre gerir uma pesquisa
e atrair talentos para cargos localizados em Africa, em
comparação com outras localizações internacionais.
Será que a sua empresa de Executive Search 
compreende realmente o ambiente local, como fazer
negócios em Africa e o que é necessário para ter êxito?

Se o seu consultor de Executive Search não possui esta
informação, como poderá demonstrar um conhecimento
detalhado, de forma a conseguir apresentar a função e a
oportunidade a um potencial candidato e avaliar se este
tem a personalidade e a capacidade de compromisso
necessárias para prosperar nesse ambiente?

A sua escolha de uma empresa de Executive 
Search para recrutamento a nível executivo em 
Africa é abrangida por quatro categorias genéricas
principais, que são:

• Empresas de Executive Search Globais
• Empresas de Executive Search 
Especialistas de Setor

• Empresas de Executive Search Locais
• Empresas “boutique” de Executive 
Search Internacionais

Estas serão explicadas em mais pormenor na página seguinte.
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Empresas de Executive Search Globais
A vantagem de recorrer a estas organizações é o prestígio presente ao dizer que está 
a trabalhar com uma empresa com prestígio, o que oferece um certo grau de conforto. 

A desvantagem é que a sua pesquisa pode tornar-se muito cara devido aos custos
adicionais, o seu negócio irá representar uma porção insignificante do lucro total da
empresa de Executive Search e é pouco provável que seja o Partner que selecionou,
que realmente execute o processo. Independentemente do sucesso da pesquisa,
será sempre refletido o custo final na vossa empresa.

Empresas de Executive Search Especialistas de Setor
Estas empresas podem ter uma vasta rede internacional de candidatos executivos 
especialistas no seu setor e bons conhecimentos técnicos da função. 

No entanto, podem não compreender o ambiente profissional em Africa e estarão
também restringidos a quem é que podem recrutar da lista dos seus clientes, 
efetivamente reduzindo o espectro de candidatos disponíveis até 50%. 

Empresas “boutique” de Executive Search Internacionais
Devido à sua dimensão, o seu negócio é importante para estas empresas, 
resultando num serviço pessoal e cuidadoso e num compromisso a longo 
prazo para efetuar a pesquisa de forma correta. Têm muitas vezes experiência 
especializada ou um enfoque geográfico. 

No entanto, não têm o ‘estatuto de prestígio das grandes empresas’ e talvez 
estejam a tentar cobrir pontos geográficos alargados, concentrando-se nos 
mercados potencialmente emergentes em vez de Africa.

Empresas de Executive Search Locais
As empresas africanas locais são, com frequência, muito mais baratas, mas tenha
atenção com o que consegue realmente com a relação preço-qualidade. Localizam-se
no terreno, por isso teoricamente podem entrevistar candidatos locais frente a frente e
devem conhecer bem o mercado local. 

É pouco provável que tenham a capacidade de realizar um mapping do mercado e um
processo de pesquisa completos, pois irão muitas vezes apenas fazer publicidade e
terão imensas restrições pela sua lista de clientes locais. Podem também ter falta de
redes internacionais de trabalho e do prestígio associado às mesmas.

As quatro categorias principais de Empresas de Executive Search 
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Estará a colocar as questões certas?

Então, como pode
ter a certeza de que 
está a colocar as
questões certas, de
forma a selecionar a 
empresa mais adequada
para efectuar a sua
pesquisa em Africa?

“Já esteve em Port Harcourt”
O seu Consultor de Executive Search compreende 
realmente o ambiente onde o seu negócio está 
localizado, seja em Port Harcout, Dar es Salaam ou 
Luanda? Já lá estiveram? Sabem como é o alojamento,
as escolas, a segurança? A sua empresa de Executive
Search é realmente especializada em Africa? Que 
percentagem do negócio da empresa está localizada 
em Africa? Tem experiência em abranger todo o 
território africano ou apenas países específicos? É capaz
de avaliar as competências linguísticas dos candidatos,
como Inglês, Português e Francês, se necessário?

“Como posso ter a certeza de que irá 
encontrar a melhor pessoa disponível?”
A sua empresa de Executive Search realiza o mapping,
contacta, avalia e apresenta realmente de forma 
proativa os melhores candidatos disponíveis no mercado
ou depende apenas da sua própria base de dados?
Realiza o mapping de todo o mercado relevante 

antes de abordar alguém? Quantos candidatos é 
que considera em cada fase? Quão criativo é o seu
consultor na sua pesquisa – pensa lateralmente?
Segue um processo de pesquisa tradicional 
documentado, transparente e cuidadoso?

“Quem vai realizar a minha pesquisa?”
Como é que a sua empresa de Executive Search 
avalia e seleciona os candidatos apresentados na Short 
List? Quem é que realmente entrevista os candidatos? 
É o Consultor / Partner com quem falou ou a sua 
pesquisa será entregue a um membro júnior da equipa, 
a consultores contratados ou mesmo a uma terceira 
entidade? Esses membros da equipa estiveram presentes
na sessão de briefing inicial, compreendendo assim 
como abordar eficazmente os candidatos certos? A sua
pesquisa estará baseada apenas na opinião de um único
membro da equipa? Como é que irão representar o 
seu negócio no mercado durante a pesquisa?

4

Sete Questões  
– a colocar à sua Empresa de Executive Search antes de establecer uma parceria



Executives in Africa
…sê excepcional

5

Estará a colocar as questões certas (cont)

“Consegue aceder a talentos locais, assim

como a candidatos internacionais?”

Com a africanização dos quadros, um plano de 

carreira eficaz e o desenvolvimento dos talentos locais,

torna-se cada vez mais importante para a maioria das

organizações presentes em Africa, ter a certeza absoluta

que a sua empresa de Executive Search possui vastas

redes de contactos nos mercados africanos, 

internacionais e também na Diáspora. Que experiência

tem a empresa de Executive Search em produzir Short

Lists de candidatos estritamente nacionais? Quantos

candidatos africanos é que já colocaram? De que forma

proactiva é que a empresa assegura e mantém uma

rede de contactos o mais forte possível? Para que 

cargos é que precisam de considerar expatriados 

e porquê?

“Os seus clientes recorrem a si mais que uma vez?”

A sua empresa de Executive Search está à procura de

uma parceria a longo prazo, para apoiar o crescimento

do seu negócio em Africa ou está apenas à procura de

honorários rápidos? Quão importante é a sua pesquisa

para eles? Comprometem-se totalmente a completar

todas as tarefas? Podem garantir os seus resultados?

O que acontece se algo falhar? Quantas das colocações

da empresa é que se mantêm após um ano? Podem

fornecer-lhe referências de clientes de relevância?

“Para que serviço é que estou a pagar?”

A sua empresa de Executive Search envolve-o em 

todo o processo? Com que rapidez é que entrega a

Short List? Entrega o que promete, quando promete?  

O que cobra e será que inclui reembolsos? Trabalha 

em parceria com a sua empresa, procurando 

compreender o seu negócio e os seus requisitos?

Compreende os seus objetivos & estratégia, tendo

assim a capacidade de o aconselhar e desafiar?

“Qual é a sua política de restrição e como 

é que isso nos afeta?”

Irá a sua empresa de Executive Search abdicar de 

recrutar colaboradores da sua empresa ou de qualquer

um dos seus outros Clientes? As empresas locais e 

especialistas de setor podem estar limitadas pelo seu

próprio mercado de recrutamento, restringindo assim 

o acesso de alguns candidatos possivelmente ideais

para a função. A sua empresa de Executive Search, 

com quem estabeleceu acordos de restrição? Por

quanto tempo é que se comprometem a não 

recrutar da sua empresa? 
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Resumo

Quando a sua empresa faz um 

investimento significativo para 

expandir através do crescimento

local ou em novos territórios, esta

decisão não é tomada de ânimo leve

e envolve muitas partes interessadas

e uma extensa diligência.

Com o sucesso destes planos a depender tanto da
garantia de que o líder é o certo para gerir o seu 
projecto, porque não haveria de ter o mesmo cuidado
na seleção do parceiro de Executive Search certo para
encontrar esta contratação essencial ao seu negócio?

Em última análise, a sua empresa de Executive Search
deve ter a capacidade e a dedicação para atuar como
uma extensão do seu negócio e deve comprometer-se
totalmente a chegar aos resultados por si exigidos.
Não deve ficar satisfeito com menos que isso.

Para mais informação sobre a razão de acreditarmos que a Executives in Africa é a organização certa para 
uma parceria de forma a encontrar os melhores líderes para os seus negócios em Africa, por favor contacte:

Richard Putley Sarah Fitzgerald João Carlos Costa 

Managing Director Managing Director Executive Search Consultant

e: rp@executivesinafrica.com e: sf@executivesinafrica.com e: jcc@executivesinafrica.com

t: +44 7957 339235 t: +44 7900 996609 t: +44 7823 554609
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