
Estudo de caso
O nosso cliente, uma empresa industrial multinacional, 
embarcou numa estratégia de entrada no mercado no âmbito
do setor agrícola, com o objetivo exclusivo de transformar a
agricultura em África. A estratégia de crescimento em questão
incluía a criação de filiais nos locais em que a penetração no
mercado tinha sido identificada como vital para o êxito e 
a mesma incluía países africanos francófonos e lusófonos. 
Cada nova filial seria dirigida por um nativo local com 
redes existentes na região.

A situação

A estratégia de expansão exigia que as filiais no Quénia, na Nigéria, na Etiópia, no
Benim, na RDC, em Angola e na Zâmbia fossem lançadas no espaço de poucos
meses com vista a estabelecer as instalações da empresa, contratar uma equipa
local e supervisionar a importação e a penetração dos produtos no mercado. Cada
cargo exigia um dirigente comercial com conhecimentos técnicos específicos da 
indústria, bem como uma forte liderança e redes estabelecidas no âmbito do seu 
respetivo mercado.

O nosso objetivo

Fomos incumbidos de encontrar um nativo local para cada cargo de Gerente 
Nacional com sucesso comercial demonstrável no setor agrícola em combinação
com redes privadas e públicas locais existentes. Havia uma forte preferência por 
candidatos com experiência de trabalho prévia numa organização multinacional, 
bem como também um sucesso comprovado em fomentar o negócio de uma 
empresa recém criada em determinada altura da sua carreira.

A nossa solução

A nossa equipa interna de pesquisa mapeou candidatos ao nível de cada país 
individual, de países vizinhos e a nível internacional para identificar nativos africanos
que correspondessem ao perfil do candidato pretendido. Criteriosamente, a nossa
equipa de pesquisa e os consultores de pesquisa de executivos incluíram lusófonos 
e francófonos que assegurassem que as avaliações probatórias e comportamentais
pudessem ser realizadas na língua materna dos candidatos.

Resultados

A nossa equipa identificou entre 72 a 140 potenciais candidatos para cada país, 
com o número a variar relativamente a cada local e foi criada uma lista resumida 
com um mínimo de quatro candidatos locais. Após as etapas de entrevista do 
cliente, foram realizadas ofertas a um candidato de cada uma das listas resumidas
para o cargo de Gerente Nacional, com aceitações obtidas no espaço de quatro 
a sete semanas após a apresentação da lista resumida.

Elementos chave do processo

4Encontrar um nativo africano do
Quénia, da Nigéria, da Etiópia, 
do Benim, da RDC, de Angola e 
da Zâmbia com a experiência de
gestão geral necessária, apesar 
de muitos outros concorrentes
multinacionais do nosso cliente
terem um expatriado no cargo 
em cada país.

4A avaliação da perspicácia 
comercial de cada candidato e da
capacidade dos mesmos de fazer
crescer o negócio a partir do zero
era vital para o sucesso. Isto foi 
alcançado através do processo 
de avaliação probatório e 
comportamental de duas fases.

4Ter consultores com competências
linguísticas fluentes em português 
e francês foi vital para permitir
avaliar os candidatos de forma 
eficaz na sua língua materna.

4A eficiência do processo de 
entrevista do cliente foi essencial
para manter o dinamismo e 
resultou em propostas no 
espaço de três meses após 
cada pesquisa ser encomendada.
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