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Resumo 

 

Na indústria das TIC, a procura por candidatos especializados é elevada e conduz a uma forte 

concorrência entre empresas. Nesta nova “guerra” de recrutamento é essencial avaliar a importância 

do feedback na atração/retenção do candidato no processo de recrutamento e seleção e como a 

ausência desse feedback afeta o Employer Branding, pois o feedback assume um papel preponderante 

na formalização da opinião do candidato, gerador de atitudes, confiança e compromisso nas pessoas 

e assume importância na estratégia da organização por transmitir valores fundamentais da organização 

à pessoa. 

A investigação foca-se num contexto organizacional, sendo utilizada na metodologia uma 

abordagem quantitativa e qualitativa com o auxílio de dois questionários online elaborados na 

plataforma online Google Forms e analisados através do programa de software estatístico SPSS e do 

programa de folhas de cálculo Excel. 

À luz do conjunto de teorias e de autores que compõem a revisão de literatura que referem a 

importância do feedback e o impacto que pode ter, e após análise dos dados recolhidos dos dois 

questionários, o estudo comprova que o feedback é importante na atração/retenção do candidato no 

processo de R&S e que a ausência desse feedback afeta negativamente o Employer Branding. Possuir 

uma cultura de feedback assume um papel preponderante no auxílio à competitividade do recrutamento 

e seleção que, corretamente usado, influencia positivamente o Employer Branding. 

 

 

Palavras-Chave: Recrutamento, Feedback, Employer Branding, Atração e Retenção  
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Abstract 

 

In the IT industry, there is a big need for specialized candidates, which leads to a strong 

competition between companies. In this new recruitment “war” it is vital to assess the importance of 

feedback during the recruitment process in attracting/retaining a candidate and how the lack of feedback 

affects Employer Branding, since feedback plays a major role in influencing the candidate’s opinion. 

Feedback generates attitudes, confidence and commitment in people; and is very important for the 

company’s strategy since it passes on fundamental values from the organization to the person. 

The investigation focuses on an organisational context, using both a quantitative and a 

qualitative approach by means of two online surveys based on the Google Forms online platform and 

with the data analysis conducted with the statistical software SPSS and Excel spreadsheet software. 

Under the scope of the theories of the authors included in the literature review, and who 

mention the importance of feedback and the impact it may have, and from the analysis of the data 

obtained with the two surveys, this study shows that feedback is important in attracting/retaining a 

candidate in the recruitment process and that the lack of feedback negatively affects Employer Branding. 

Having a feedback culture plays a very important role in ensuring the competitiveness of recruitment. 

When correctly used, it affects Employer Branding in a positive way. 

 

 

Key words: Recruitment, Feedback, Employer Branding, Attracting and Retaining 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

Na indústria das tecnologias de informação, a procura por candidatos especializados é 

elevada, o que leva a uma forte concorrência entre empresas para atrair e reter candidatos. De acordo 

com o Eurostat - Gabinete de Estatísticas da EU1 em notícia apresentada recentemente (Eurostat, 

2017), conforme apresentado na Figura 1.1, na União Europeia, 53% das empresas da área das TIC 

tiveram dificuldades em preencher as vagas de emprego publicadas. Uma situação descrita em 2017 

que, em 2018, conforme podemos ver na Figura 1.2, continua a ser referida como dificuldade na área 

das TIC. 

 
Figura 1.1 - Hard-to-fill vacancies for ICT specialists publicado no site da Eurostat (2017) 

 
Figura 1.2 - Hard-to-fill vacancies for ICT specialists publicado no site da Eurostat (2018) 

 

Olhando para o contexto apresentado da dificuldade de atração e retenção de candidatos na 

área das TIC e da forte concorrência entre organizações por esses recursos, surgiu para esta 

dissertação a questão “Qual a importância do feedback na atração/retenção do candidato no processo 

de recrutamento e seleção e como a ausência desse feedback afeta o Employer Branding?” 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat 
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1.2. Motivação para o Tema 

Este trabalho foi elaborado no âmbito da tese de Mestrado em Informação de Sistemas 

Empresariais (MISE), do Departamento de Ciências e Tecnologias da Universidade Aberta (UAb) e do 

Instituto Superior Técnico (IST). Esta investigação resulta do interesse que tenho pela área de 

Engenharia de Processos, nomeadamente no que diz respeito ao processo ligado ao recrutamento e 

seleção de candidatos na área das TIC, muito também associado ao meu atual contexto profissional, 

dado que ocupo na empresa Sparklegend2 a posição de gestor de uma unidade de venda de Serviços 

Profissionais de Outsourcing TI. 

A dificuldade de atrair candidatos de TIC para as organizações é um tema atual e é 

influenciada por diversos fatores, tais como a baixa taxa de desemprego verificada em Portugal. De 

acordo com o INE3 a taxa em abril de 2018 situou-se nos 7,2% e a taxa no primeiro trimestre de 2019 

situou-se nos 6,5%, o que significa que há menos pessoas disponíveis à procura de emprego. Outros 

fatores influenciadores são a emigração de técnicos qualificados para outros países à procura de 

melhores condições financeiras, os recém-formados que acabam por ser contratados antes de 

finalizarem os seus cursos e por fim aqueles que estão empregados mas não andam sempre à procura 

de emprego. Tudo isto são motivos que reduzem a disponibilidade de recursos no mercado nacional 

(Ribeiro, 2018). 

Em Portugal, e de acordo com o estudo realizado pela consultora internacional Hays4 referido 

em diversos meios de comunicação nacionais, como por exemplo o Jornal Expresso5, intitulado Guia 

do Mercado Laboral 2017, 79% das empresas revelaram já dificuldades em recrutar candidatos  e 

metade dessas empresas disseram que tiveram de optar por contratar pessoas pouco adequadas 

(menos qualificadas) às suas necessidades e em 22% dos casos a situação levou mesmo a algum tipo 

de quebra nos resultados dos negócios das empresas.  

A própria globalização do mercado de trabalho e o crescente desenvolvimento das 

tecnologias de informação levam à necessidade da adaptação de métodos e técnicas de trabalho que 

induzem experiências positivas aos candidatos, atividades que nesta última década têm sido 

maioritariamente suportadas por meio do uso da Internet (Radhika & John, 2016).  

Conforme estudo conduzido pela ManpowerGroup6, os respondentes dão como importante 

para a motivação de uma resposta a uma oportunidade de emprego os elementos expostos na Figura 

1.3, dos quais, destacamos 33% referem a reputação da marca da organização (Brand reputation of 

 
2 http://www.sparklegend.pt, ver Anexo A - Declaração Relativa ao Uso do Nome da Empresa 
3 http://www.ine.pt, Instituto Nacional de Estatísticas. Obtido em 2018 no site do INE em 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315406174&DESTAQ
UESmodo=2&xlang=pt 
4 http://www.hays.com, Empresa internacional especializada no recrutamento de pessoas – Guia do Mercado 

Laboral é uma produção em Papel. 
5 http://expresso.pt, Jornal Nacional Português. Obtido no site expresso em https://expresso.pt/economia/2017-

01-07-Para-79-dos-lideres-e-dificil-contratar#gs.6xuo0x 
6 ManpowerGroup: If You Build It, They Will Come: The New Role of Employer Brand. Obtido 22/4/2019, no site da 

ManpowerGroup em http://manpowerab.com/wp-content/uploads/2017/04/MGS-RPO_EmployerBranding.pdf, e 
citado em SUMEDHA Journal of Management, Vol.5, No.4, October-December 2016, p.36 
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company) e 28% referem as mensagens personalizadas (Personalized target message) onde se inclui 

o feedback dado ao candidato.  

 
Figura 1.3 - Brand Reputation Ranking publicado no site ManpowerGroup (2016) 

 

De acordo com Backhaus e Tikoo (2004) uma pessoa que se identifica com a imagem de 

marca empregadora é mais propensa a candidatar-se a uma posição naquela empresa do que noutra 

qualquer. 

 

1.3. Problema a resolver com a Investigação 

A dificuldade contextualizada é uma realidade atual e vivida na empresa onde trabalho. A área 

dos Serviços Profissionais de TI lida diariamente com a necessidade de estabelecer ligação com 

candidatos qualificados nas tecnologias de informação, conseguir atraí-los e retê-los passa a ser um 

desafio permanente. A atração/retenção de candidatos poderá passar pelo uso eficaz de uma cultura 

de feedback nas organizações (London, 2003). Este autor entende que o feedback pode assumir e 

desempenhar um papel preponderante na formalização da opinião do candidato relativamente a um 

determinado processo e à organização. Vê também no feedback propriedades de um elemento gerador 

de atitudes, confiança e compromisso nas pessoas (ibid.). 

O feedback é um elemento importante na estratégia de uma organização, por ser autêntico, 

capaz de gerar emoções na pessoa e ser consistente na transmissão de valores fundamentais da 

organização à pessoa (Folkman, 2006). De acordo com Zenger e Folkman (2014) o feedback influencia 

o desempenho do candidato e as atitudes e intenções deste. Segundo estes autores, o feedback 

permite gerar compromisso/atração e retenção de candidatos.  

De acordo com os autores Backhaus e Tikoo (2004), uma pessoa que se identifica com a 

imagem de marca empregadora (Employer Branding) é mais propensa a candidatar-se a uma posição 

naquela empresa do que noutra qualquer.  

O problema em investigação pode ser definido como qual a importância do feedback na 

atração/retenção do candidato no processo de recrutamento e seleção e como a ausência desse 

feedback afeta o Employer Branding. 
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1.4. Objetivo 

O objetivo geral da investigação, como se referiu anteriormente, é analisar a importância do 

feedback na atração/retenção do candidato no processo de recrutamento e seleção e como a ausência 

desse feedback afeta o Employer Branding.  

Com a finalidade de ajudar a desenvolver o objetivo geral desta investigação, foram 

estabelecidas três questões de investigação: (1) Poderá o feedback ser um elemento importante de 

atração/retenção com a empresa? (2) Como pode o feedback influenciar o comportamento do 

candidato? (3) Como a ausência desse feedback afeta o Employer Branding? 

 

1.5. Metodologia 

Esta investigação foca-se num contexto organizacional, na qual a metodologia usada obtém 

dados para contribuir para as questões (especificamente 1,2 e/ou 3), que foram analisados da seguinte 

forma: análise do processo de R&S da Sparklegend, utilização da Aplicação e-Staff7 e análise 

quantitativa e qualitativa dos dados obtidos a partir das respostas aos dois questionários. Os detalhes 

desta análise encontram-se no capítulo 3. 

 

1.6. Estrutura do trabalho 

Quanto à estrutura do trabalho, este será composto por seis capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução com a finalidade de enquadrar o tema escolhido, bem como as motivações, o objetivo e 

questões de investigação. De seguida, o capítulo apresenta a revisão da literatura, isto é, o conjunto 

de diversas abordagens, de diferentes autores já existentes e que tem o intuito de servir de base 

científica para a investigação. O terceiro capítulo aborda toda a estratégia metodológica da 

investigação, desde o plano, preparação, instrumentos de recolha e desenho e aplicação dos 

instrumentos de recolha de dados. O quarto capítulo destina-se ao enquadramento do contexto 

organizacional onde decorreu o trabalho: desde da caracterização da empresa, análise do processo de 

R&S da empresa e utilização da aplicação e-Staff. No quinto capítulo faz-se o tratamento e análise dos 

resultados, sendo este um capítulo essencial devido aos dados que a investigação conseguiu apurar. 

Por fim, o sexto capítulo apresenta as principais conclusões da investigação. 

  

 
7 O e-Staff é um software de recrutamento (Applicant Tracking System) para os departamentos de RH e agências 

de recrutamento. Disponível em http://www.datex-soft.com/ 
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Capítulo 2 

2. Revisão da Literatura 

2.1. Recrutamento e Seleção 

2.1.1. O que é o Recrutamento e Seleção 

O recrutamento e seleção (R&S) é um processo usado por parte de uma empresa para poder 

atrair candidatos a responderem a uma oferta de emprego que ocorre num espaço de tempo útil, em 

número suficiente, para candidatos que possuam as competências necessárias para preencherem a 

oferta publicada (Mondy, 2011).  

Tirando a publicidade que a empresa produza, o processo de recrutamento e seleção é 

normalmente um dos primeiros contactos que o candidato tem com a empresa (Ivancevich, 2008).  

O processo de recrutamento e seleção é uma atividade de divulgação, um processo 

organizacional que tem como objetivo atrair candidatos para a empresa. De acordo com Muscalu 

(2015), cinco dos objetivos mais importantes do processo de recrutamento e seleção, são: 

• Determinar as necessidades de recrutamento atuais e futuras de recursos humanos;  

• Aumentar o número de potenciais candidatos qualificados na base de dados; 

• Selecionar os candidatos que têm potencial para a empresa;  

• Aumentar a eficácia e eficiência da empresa com candidatos no curto, médio e longo prazo; 

• Avaliar a eficácia das diversas fontes de recrutamento e técnicas usadas. 

 

O processo de recrutamento e seleção é considerado importante dentro das empresas. É um 

processo onde o principal objetivo é recrutar e selecionar candidatos para integrar futuros quadros da 

empresa (Sousa, Gomes, Sanches, & Duarte, 2014). O sucesso desta operação dentro de uma 

empresa passa por saber lidar com o seu ativo mais importante, as pessoas. Daí a necessidade deste 

processo ser conduzido de forma clara, objetiva e séria desde o início até ao fim, finalizando com uma 

decisão e comunicação de admissão ou não do candidato (Silva & Reis, 2018).  

Segundo os autores Caetano e Vala (2007) um mau recrutamento poderá originar prejuízos 

para a empresa até porque, recrutar exige investimento de tempo e dinheiro, e uma escolha incorreta 

dos candidatos poderá originar uma perda de produtividade ou até mesmo levar a situações negativas 

e menos evidentes, como por exemplo, a perda de clientes, ou colocar em causa o nome da empresa 

no mercado. 

As decisões de recrutamento e seleção inadequadas reduzem a eficácia organizacional, 

invalidam as estratégias de recompensa e desenvolvimento, e são frequentemente injustas para os 
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candidatos recrutados, podendo ser angustiantes para os gestores que têm de lidar com funcionários 

inadequados (Pilbeam, Stephen; Corbridge, M., 2010). 

 

2.1.2.  Métodos de Recrutamento e Seleção 

Os métodos de recrutamento e seleção são utilizados para atrair candidatos para 

preencherem uma oferta de emprego divulgada pela empresa. Segundo os autores Amstrong e 

Stephen (2014), o sucesso da atração/retenção dos candidatos está associado à importância da 

informação disponibilizada e relevante para o candidato e que fazem parte das características gerais 

da oferta de emprego oferecida. Por exemplo, o salário, a localização da empresa, as condições de 

trabalho, formação e oportunidades de evolução de carreira dentro da empresa, a reputação da 

empresa, as referências sociais da empresa, etc.  

De acordo com Shafique (2012), uma organização poderá neste processo, utilizar os 

seguintes métodos de recrutamento e seleção: interno, externo ou misto. 

O recrutamento interno é um processo desenvolvido e orientado para dentro da empresa, 

procura dar a conhecer as oportunidades aos funcionários já existentes na empresa para assim 

poderem responder às ofertas de trabalho publicadas. De acordo com Sousa et al. (2014), o 

recrutamento interno define-se como a captação de candidatos que já trabalham na empresa que, por 

via do seu desempenho ou por via da aquisição de novas competências, mostraram aptidão, potencial 

e disponibilidade para o exercício da função a preencher. 

O recrutamento externo é um processo desenvolvido e orientado para o exterior da empresa, 

ou seja, a empresa procura candidatos disponíveis no mercado de trabalho, para integrarem a empresa. 

Segundo os autores Mathis e Jackson (2011) o recrutamento é externo quando os candidatos são 

recrutados no exterior da empresa, seja entre candidatos em situação de desemprego, candidatos à 

procura do primeiro emprego ou trabalhadores de outras empresas. 

De acordo com Silva e Reis (2018), o recrutamento misto é aquele que aborda os dois tipos 

de recrutamento em conjunto e que permite conciliar mais facilmente as vantagens e as desvantagens 

de cada um dos anteriores. Este método de recrutamento e seleção pode acontecer de três formas 

diferentes: primeiro o recrutamento interno e depois o recrutamento externo; primeiro o recrutamento 

externo e depois o recrutamento interno; e, o recrutamento interno e o recrutamento externo realizados 

ao mesmo tempo (Silva & Reis, 2018). Ou seja, pode dividir-se as vagas de emprego, metade para 

internos e metade para externos, pode processar-se primeiro a seleção para internos e se ainda 

existirem vagas, elas serão para os candidatos externos, ou por fim, os candidatos internos concorrem 

em pé de igualdade com os candidatos externos, sendo todos estes avaliados por empresas externas 

(Caetano & Vala, 2007). 

A entrevista é a técnica de seleção usada no processo de recrutamento e seleção, sendo esta 

a mais viável para considerar a autenticação do CV, o esclarecimento de dúvidas e para realizar um 

ajustamento de expectativas relativamente ao cargo futuro. Trata-se de um momento de avaliação em 
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que o entrevistador questiona o candidato, enquanto este se dá a conhecer. Este tipo de entrevista é 

protagonizado apenas pelo entrevistador e pelo entrevistado (Cunha et al, 2010). Processo no qual 

pode haver ou não feedback ao candidato. 

 

2.1.3.  Fontes de Recrutamento e Seleção 

De acordo com Amstrong e Stephen (2014), o processo de Recrutamento e Seleção é 

colocado em prática através de um conjunto de técnicas que têm como principal objetivo divulgar 

informação da oferta de emprego anunciada pela organização para atrair o maior número possível de 

candidatos.  

Existem diversas fontes de recrutamento possíveis ao dispor das organizações e que 

permitem divulgar vagas de emprego e atrair candidatos, entre as quais: 

• Anúncios - Anúncios de emprego podem estar presentes em múltiplas plataformas de 

comunicação, tais como jornais, revistas, cartazes, rádio, TV e Internet. O anúncio é um 

meio de divulgação comunicacional, tendo como principal objetivo publicar oportunidades 

de trabalho e atrair a atenção do maior número possível de candidatos, motivando-os a 

responder por forma a fazerem parte da empresa anunciante (Portugal & Machado, 2013). 

• Parcerias com Entidades de Ensino - Parcerias com Entidades de Ensino, com o objetivo 

de vir a poder recrutar candidatos inscritos nessas entidades, quando estes candidatos 

normalmente estão a terminar a sua formação/curso. Esta estratégia permite às empresas 

estabelecerem contato direto com os candidatos, estabelecendo modelos de contratação 

futuros, e elaborarem propostas de estágios de emprego. De acordo com informação 

disponível no site do IST, candidaturas abertas ao curso de Pós-Graduação Profissional 

SISE8 do IST, podemos encontrar referência a uma entidade privada (Deloitte9) que 

patrocina/financia candidaturas. As empresas também podem solicitar listagens às 

Entidades de Ensino para que estas enviem alguns dados dos seus finalistas para estágios, 

mas também por iniciativa própria as Entidades de Ensino promovem junto das empresas 

os seus finalistas (Caetano & Vala, 2007). É também frequente as empresas participarem 

nos eventos de emprego organizados pelas Entidades de Ensino para divulgação de 

ofertas de emprego. As Entidades de Ensino constituem boas fontes de recrutamento uma 

vez que estão próximas dos candidatos. O recrutamento entre alunos e finalistas das 

Entidades de Ensino é feito através de convite das empresas nas feiras de emprego, ou 

através de programas de cooperação entre as instituições de ensino e as empresas 

(Muscalu, 2015). 

 
8 SISE - Pós-Graduação Profissional em Engenharia de Software e dos Sistemas de Informação Empresariais do 
IST, obtido do site do IST em https://tecnico.ulisboa.pt/pt/noticias/nova-edicao-do-curso-de-pos-graduacao-
profissional-sise-3-ciclo-de-bolonha/ 
9 Deloitte, é uma empresa multinacional de consultoria, site http://www.deloitte.pt 
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• Plataformas online de Emprego - Plataformas online de emprego, são lugares na Internet 

compostos por bases de dados de ofertas de trabalho, agrupados por áreas funcionais e 

de acesso gratuito para consulta de ofertas de emprego. Para os candidatos registados, 

estas plataformas servem muitas vezes como repositório de currículos, utilizados pelos 

candidatos para responder aos anúncios colocados pelas empresas. São acedidas através 

de aplicação Web10 em PC11 ou por via de aplicação móvel12, por candidatos ou empresas. 

As empresas podem colocar anúncios de emprego ou procurar candidatos inscritos nessas 

plataformas (Mathis & Jackson, 2011). Existem alguns casos onde as empresas pagam 

pelo serviço de divulgação de anúncios de emprego nas plataformas. A grande vantagem 

deste tipo de serviço reside na possibilidade de receção de um número maior de visitantes, 

do envio de newsletters aos utilizadores registados nestas plataformas e de destacar 

anúncios.  

• Instituto de Emprego (IEFP13, I.P.) - Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. 

(IEFP, I. P. ou simplesmente IEFP) é um organismo do Estado Português que atua em todo 

o território continental e tem por missão promover a criação e a qualidade do emprego e 

combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego, 

nomeadamente de formação profissional (IEFP, 2012)14. É uma instituição onde as pessoas 

habitualmente se inscrevem quando se encontram em situação de desemprego. O IEFP 

permite, por um lado que as pessoas se inscrevam para novas oportunidades de emprego 

e por outro lado que as empresas possam entrar em contacto com os candidatos. 

• Redes sociais - Redes sociais são comunidades virtuais facilitadoras da interação entre os 

seus membros e partilha de experiências, conhecimentos e interesses comuns, onde a 

distância física é uma barreira ultrapassada (Cheung, Chiu, & Lee, 2011). O Facebook, 

Linkedin, Twitter, são redes sociais regularmente utilizadas para divulgação de oferta de 

emprego, mas também servem para as empresas olharem para informação publica 

disponível e confirmar a autenticidade de algumas informações fornecidas nos currículos 

dos candidatos. Estas redes possibilitam aos empregadores conhecerem algumas 

características pessoais e sociais do candidato, que podem não constar dos currículos. A 

utilização das redes sociais possibilita também aos empregadores chegar com maior 

facilidade ao contacto com os candidatos, estejam eles onde estiverem.  

 
10 Aplicação Web - Utilização de um browser, através da internet, desenvolvido utilizando tecnologias web HTML, 

JavaScript e CSS. 
11 PC – Refere-se a computador pessoal (em inglês: personal computer) 
12 Aplicação Móvel - conhecida normalmente por seu nome abreviado app, é um software desenvolvido para ser 

instalado num dispositivo eletrônico móvel, como um PDA, smartphone 
13 IEFP - Serviço público de emprego nacional 
14 IEFP, 2012 - Objectivos e Atribuições. Obtido do Decreto-Lei n.º 143/2012 em https://www.iefp.pt/instituicao 
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2.2. Feedback na Atração/Retenção de Candidatos 

2.2.1. O que é o Feedback 

De acordo com Jawahar (2006) o Feedback é definido como um processo determinante para 

todo o contexto organizacional (i.e., empresa e indivíduos), com impacto nas atitudes, comportamentos 

e desempenho de um recurso humano. Segundo os autores London e Smither (2002) as pessoas 

precisam de feedback para avaliar o seu desempenho. 

 

2.2.2. Sistema de Informação e Feedback 

O mecanismo de funcionamento de um fluxo de feedback pode ser tratado numa organização 

como um modelo do sistema de informação (Laudon & Laudon, 2014). É definido como um conjunto 

de componentes inter-relacionados que recebem informação (candidatura), que processam e 

armazenam a informação (Ambiente Processo R&S) e produzem e distribuem informações (saídas) em 

forma de feedback e geram comportamentos nas pessoas avaliadas no processo e apoiam a tomada 

de decisão, coordenação e controlo de gestão da organização.  

 

Figura 2.1 - Sistema de Informação e Feedback, adaptado de (Laudon & Laudon, 2014) 

 

2.2.3. Tipos de Feedback  

De acordo com Tronco et al. (2017) o conceito de feedback relaciona-se a algo negativo, uma 

reprimenda ou uma observação sobre uma ação ou compartilhamento inadequado. No entanto, o 

feedback também pode ser aplicado ao reconhecimento de algo positivo, quando bem feito. 

 

Figura 2.2 - Tipos de Feedback, adaptado de (Tronco, Tronco, & García, 2017) 

 

O feedback positivo - É um dos tipos de feedback mais comuns e consiste em reforçar uma 

ação que foi benéfica de alguma maneira. A intenção é incentivar a pessoa a praticar esta ação mais 

vezes, estimulando-a a continuar nessa trajetória e a tomar mais medidas oportunas para reforçar esse 
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saldo positivo. Este tipo de feedback é muito usado para apontar um bom trabalho ou um resultado 

bem-sucedido, o que fará com que seu entusiasmo e motivação aumentem, ou seja, só se diz o que a 

pessoa fez bem sem se falar em aspetos de melhoria. 

O feedback construtivo - É um tipo de feedback mais rígido, serve para corrigir determinada 

ação inadequada e que não está de acordo com os objetivos pretendidos da empresa. Embora pareça 

uma ação crítica, o feedback construtivo estimula a pessoa a mudar de atitude e fazer o seu melhor em 

situações futuras ou que fará com o seu entusiasmo e motivação melhorem, ou seja, fala dos aspetos 

positivos e estimula a corrigir e a fazer melhor. 

O feedback insignificante – É um tipo de um feedback fraco, vago ou genérico e sem 

propósito. Em geral, a pessoa que o recebe não tem certeza do seu propósito. Não causa impacto na 

pessoa que recebe. 

O feedback negativo – É um tipo de feedback arriscado e capaz de comprometer de forma 

severa as relações entre pessoas. Este tipo de feedback desvaloriza ou desqualifica a pessoa que o 

recebe, além de provocar sentimentos não recomendados à saúde das relações sociais das pessoas, 

podendo por isso provocar comportamentos indesejados, tais como defesa, vingança agressiva e 

submissão, ou seja desvaloriza ou desqualifica a posição. 

 

2.2.4. Formatos de Comunicação do Feedback 

De acordo com Stone e Heen (2014) o feedback pode assumir dois formatos de comunicação, 

formal ou informal. 

 

Figura 2.3 - Estilos de Feedback, adaptado de (Stone & Heen, 2014) 

 

O formato de comunicação do feedback Formal, tem por base uma comunicação presencial 

e ocorre conforme um procedimento específico dentro de uma organização. Normalmente o feedback 

é comunicado ao recurso num espaço apropriado, por exemplo, uma sala de reunião. No campo 

académico, podemos também encontrar esse formato de comunicação do feedback em reuniões de 

orientação ou de “mentoring15”, onde normalmente o aluno recebe informações e orientações 

relevantes para o seu desenvolvimento futuro por parte dos seus orientadores ou mentores (MIT, 

 
15 Mentoring - É visto como uma ferramenta de desenvolvimento profissional, sendo que é realizado através de 

um mentor (também chamado professor, conselheiro, guia, sábio ou mestre), que oferece conselhos, informações 
e auxílio a uma pessoa mais jovem, que não possui (ou possui pouca) experiência, um novato, que poderá crescer 
profissionalmente e se desenvolver graças ao auxílio do mentor. (Allen & Eby, 2011) 
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2008)16. O formato de comunicação do feedback Informal tem por base a comunicação do feedback 

em conversas não formais que ocorrem no dia-a-dia da organização, normalmente sem necessidade 

de ser previamente agendado, podendo ser usado o email ou carta. Este tipo de comunicação evita o 

contato direto. 

 

2.2.5. Dimensões do Feedback  

De acordo com Stone e Heen (2014) seja qual for o formato de comunicação do feedback, 

existem três dimensões que devemos ter sempre em mente, aplicadas tanto no ato de dar feedback 

como no ato de receber feedback. Essas dimensões são: a verdade, o relacionamento e a identidade. 

 

Figura 2.4 - Dimensões do Feedback, adaptado de (Stone & Heen, 2014) 

 

A verdade tem a ver com a essência do feedback, refere-se a algo objetivo ou é uma mera 

interpretação de alguém ou um julgamento de quem o pratica, pode ser mesmo que não tenha uma 

base objetiva por não ser de todo uma verdade. O feedback verdadeiro deve ser baseado em fatos e 

dados objetivos e verificáveis, não pode permanecer em algo vago e incerto. 

O relacionamento é a mesma coisa dita por pessoas diferentes e faz-nos reagir de maneira 

diferente. A relação com a pessoa que nos dá feedback está diretamente relacionada com a sua 

credibilidade perante nós e com a autoridade que lhe confiamos para poder fazer uma observação 

sobre nós, esta influencia de maneira determinante o seu impacto em nós. 

A identidade, para além da essência do feedback ou da relação com a pessoa que o dá, 

receber feedback afeta sempre a nossa perceção sobre determinada coisa que fazemos, e coloca de 

alguma forma em risco a nossa autoconfiança e autoestima. De referir que nem todos temos o mesmo 

temperamento, o que faz com que a nossa reação e resposta ao feedback, e num ponto de vista 

puramente biológico, possa diferir significativamente de pessoa para pessoa, ou seja, nem todos 

reagimos emocionalmente da mesma forma às mesmas coisas. 

Existem vários estudos que abordam uma diversidade de perspetivas teóricas sobre 

antecedentes e precedentes nos processos de feedback, defendendo por exemplo a importância da 

 
16 MIT – Massachusetts Institute of Technology, 23 de Agosto de 2008. Mentoring Policy. Obtido no site MIT 

Department of Physics em http://web.mit.edu/physics/policies/dept/mentor.html 
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interação das características individuais e dos aspetos organizacionais devido ao efeito que estas têm 

nas perceções das pessoas sobre o feedback e no seu desempenho geral (Whitaker & Levy, 2012). 

 

2.2.6. Finalidade do Feedback 

De acordo com Stone e Heen (2014) o feedback tem como principal finalidade promover a 

aprendizagem, desenvolvimento e motivação da pessoa. Conforme Tabela 1, existem três finalidades 

associadas ao feedback: “Appreciation”, “Coaching” e “Evaluation”. São necessariamente usadas as 

três dado que cada uma delas satisfaz um conjunto diferente de necessidades humanas.  

Precisamos de Avaliação ou “Evaluation” para saber onde estamos, para definir expectativas, 

para nos sentirmos seguros. Precisamos de Orientação ou “Coaching” para acelerar a nossa 

aprendizagem, concentrar o nosso tempo e a nossa energia onde é importante e manter os nossos 

relacionamentos saudáveis e funcionais. Por fim, precisamos de Agradecimento ou “Appreciation” para 

obtermos reconhecimento e motivação. 

Tabela 1 - Classificação de Feedback – adaptado de (Stone & Heen, 2014) 

 

2.2.7. Reações ao Feedback 

As reações ao feedback são um dos aspetos mais relevantes no processo de recrutamento e 

seleção, conforme o estudo realizado por Jawahar (2006) que mostrou que a satisfação com o feedback 

recebido numa determinada avaliação de tarefa influencia o esforço e empenho subsequente empregue 

pela pessoa que recebe esse feedback, tendo mesmo impacto na satisfação com a tarefa 

desempenhada e com a pessoa que lhe faculta o feedback.  

O estudo realizado por Lam, Yik, e Schaubroeck (2002 ) revela a persistência deste efeito 

sobre a atitude das pessoas, ou seja, as pessoas que obtiveram um feedback positivo, exibem uma 

melhoria das suas atitudes, que se conservam ao longo de pelo menos seis meses. Enquanto num 

feedback negativo não se verifica mudança significativa nas atitudes da pessoa. O feedback pode desta 

forma ser considerado como um importante meio de mudança, de motivação e de desenvolvimento. O 

feedback é uma das componentes mais importantes de um processo de avaliação, considerando que 

a eficácia do feedback dado dependerá do tipo e da forma como é comunicado (Roberts, 2003). 

Estilo de Feedback Objetivo de quem dá 

Agradecimento ou “Appreciation” Para reconhecer, relacionar, motivar, 

agradecer. 

Orientação ou “Coaching” Para ajudar o destinatário a expandir o seu 

conhecimento, a aperfeiçoar competências, 

melhorar capacidades. 

Avaliação ou “Evaluation” Para classificar em relação a um conjunto de 

níveis, para alinhar expectativas, para 

contribuir para uma tomada de decisões 

mais informada. 
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O modo como a reação ao feedback é vista (i.e., positivamente ou negativamente) está 

dependente de diversos fatores, tais como: o desempenho em processos de recrutamento e seleção 

passados, objetivos pessoais (Culbertson, Henning, & Payne, 2013), o supervisor/entrevistador (quem 

avalia e comunica) (Tuytens & Devos, 2012) e o contexto social (Elicker & Paul E. Levy and Rosalie J. 

Hall, 2006). 

 

2.2.8. Cultura do Feedback é uma equação de Confiança 

De acordo com Maister et al. (2001) se há algo que seja indispensável na promoção de uma 

cultura do feedback é saber estabelecer um clima de confiança e de verdade entre pessoas. Os autores 

do livro “The Trusted Advisor”, criaram no princípio deste século uma fórmula chamada “Trust 

Equation”17. 

 

Figura 2.5 - The Equation publicado no site HBR (2015) 

 

Esta equação, conforme a figura 5, tem a finalidade de conseguir analisar os elementos que 

tornam a pessoa mais ou menos confiável e assim saber o que terá de trabalhar se quiser desenvolver 

essa capacidade por forma a influenciar os outros e a ter relacionamentos pessoais satisfatórios com 

os outros. 

A credibilidade (credibility) está muito relacionada com o nosso conhecimento e com as 

nossas habilidades de comunicação. Inspiramos credibilidade quando transmitimos segurança, quando 

realmente sabemos criar empatia e ouvir os outros e quando mostramos que sabemos do que estamos 

a falar.  

A fiabilidade (Reliability) tem a ver com o cumprimento das nossas promessas e, de certo 

modo, também com a nossa reputação. Há pessoas acusadas de boas intenções, mas por uma razão 

ou outra, elas não cumprem o que dizem, o que faz com que outras pessoas percam a confiança nelas. 

Às vezes o que está por trás é a falta de assertividade, não conseguir decidir sobre nós. No entanto, o 

não cumprimento tem consequências para a nossa imagem e o nosso relacionamento com os outros. 

A intimidade (Intimacy) é dada quando nos aproximamos e quando sabemos que a outra 

pessoa manterá o que lhe dissermos confidencial, se assim for solicitado. Talvez seja um elemento da 

 
17 The Equation – A trust Equation for the Professional Service Firm obtido no site da Harvard Business Review 

em https://hbr.org/2015/10/the-end-of-expertise 
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fórmula ainda mais decisivo do que os anteriores porque, quando essa intimidade é quebrada, sentimos 

que fomos traídos, o que coloca o nosso relacionamento com a outra pessoa em alto risco. 

O interesse próprio (Self-Orientation) refere-se ao sítio onde a pessoa se concentra, se é do 

seu próprio interesse ou benefício, ou de outro. Quando sentimos que alguém cuida realmente de nós, 

a nossa confiança nele ou nela aumenta automaticamente. É este, sem dúvida, o elemento que divide 

a fórmula, tendo um enorme impacto por si só, uma vez que não adiciona nem multiplica, está apenas 

a dividi-lo. 

Graças à confiança, as pessoas reconhecem de maneira aberta os seus próprios erros e 

fraquezas. Também cria um contexto no qual as perguntas e sugestões são aceites e solicitadas 

regularmente, sendo bem vistas e valorizadas. Finalmente, um clima de confiança favorece a 

colaboração real, permite que pessoas aprendam e se desenvolvam entre si. As pessoas confiam 

normalmente nas empresas ou instituições, porque confiam nas pessoas que as compõem (Maister, 

Green, & Galford, 2001). 

 

2.2.9. Orientação do Feedback 

De acordo com London e Smither (2002) a orientação do feedback pode evoluir ao longo do 

tempo, desenvolvendo-se a partir de uma construção mais geral, que antecipa e potencia reações a 

quase todos os feedbacks e que pode passar por uma construção de situações mais específicas que 

leva a pessoa a ser mais seletiva no julgamento que faz da fonte ou tipo de feedback.  

O modelo de orientação inicia-se com um evento crítico que atua como catalisador do 

processo de feedback, articulando desta forma a combinação dos dois elementos: orientação do 

feedback e a cultura de feedback. O evento crítico pode ser a receção de uma comunicação de 

feedback formal ou informal, que poderá ser sobre um problema relacionado com o trabalho ou um 

novo projeto, que de alguma forma crie alguma instabilidade e crise na competência da pessoa (London 

& Smither, 2002).  

A natureza e a característica do acontecimento influenciam o modo como as informações 

sobre o desempenho são compreendidas por cada pessoa. Assim, as falhas podem ser interpretadas 

de diversas formas, podem levar a oportunidades de aprendizagem construtivas e que irão potenciar 

uma mudança de comportamento da pessoa ou podem potenciar humilhação com efeitos negativos na 

confiança das pessoas, levando à culpabilização dos outros pelo resultado obtido e assim, provoca 

impactos no compromisso com a empresa (London & Smither, 2002).  

 

2.2.10. Ciclo de Gestão do Feedback 

De acordo com Londo e Smither (2002) o ciclo de gestão do feedback define-se em três 

etapas:  
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Figura 2.6 - Etapas de gestão do feedback, adaptado de (London & Smither, 2002) 

 

Etapa 1, antecipação, receber e reação ao feedback - A primeira fase do ciclo é 

caracterizada pelo antes e após feedback e envolve antecipação, receção e resposta ao feedback. A 

antecipação tem impactos no modo como cada pessoa vai perceber e reagir ao feedback. Uma 

orientação de feedback irá determinar as expectativas sobre a natureza do feedback e que 

consequências poderão daí resultar. O modo como o feedback é percebido irá influenciar a orientação 

individual do feedback e a natureza do mesmo. A orientação do feedback de cada pessoa é por isso 

um dos principais determinantes das expectativas individuais de cada pessoa sobre o feedback. Pode 

gerar desconforto geral ou o medo sobre os efeitos da informação podem levar a atitudes defensivas, 

confusas ou incertas sobre a perceção de justiça e parcialidade da comunicação (London & Smither, 

2002).  

Etapa 2, processamento do feedback - A segunda fase do ciclo é intitulada processamento 

do feedback e baseia-se no conjunto de reações que surgem após o feedback e pode durar horas, dias 

ou mesmo semanas. Esta fase decorre principalmente aquando de um evento crítico ou de um 

feedback inconsistente, provocando quatro aspetos: a) interpretação do feedback; b) compreensão do 

significado e valor do feedback; c) lidar com as emoções e d) aceitar ou descredibilizar o feedback. 

Cada pessoa faz uma reflexão do feedback recebido, procurando possíveis justificações, bem como 

pontos fortes e fracos do seu comportamento. Porém, esta situação torna-se complicada quando a 

pessoa se auto perceciona de uma forma antagónica ao feedback rececionado. Desta forma, a 

compreensão dos comportamentos que afetam o desempenho e o entendimento da ligação entre esses 

e os resultados obtidos aumentam o desejo de encontrar sentido no feedback rececionado (London & 

Smither, 2002). 

Etapa 3, uso do feedback - A terceira e última fase do ciclo tem duas funcionalidades: definir 

metas e acompanhar o progresso. O uso de feedback exige a definição de objetivos, com o intuito de 

agir sobre os mesmos e acompanhar o progresso, facultando por sua vez um feedback adicional. Um 

feedback acompanhado por objetivos potencia a aprendizagem, gera novos comportamentos e exige 

um esforço de cada pessoa no alcance dos objetivos de desempenho inicialmente definidos. À medida 

que a pessoa atinge as metas intermédias, deverão ser definidas novas metas, o que leva ao fim do 

ciclo e ao início de um outro novo ciclo (London & Smither, 2002). 
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2.2.11. Variável Supervisor/Entrevistador no Feedback 

A variável supervisor/entrevistador acaba por ser uma das componentes com maior influência 

no processo de feedback, uma vez que influencia a forma como a pessoa perceciona e valoriza o 

feedback recebido. A variável supervisor/entrevistador enfatiza a importância e qualidade do feedback 

e as respetivas reações tendo como base a orientação de feedback individual e a cultura de feedback 

da empresa, ou seja, estas duas componentes influenciam o modo como cada pessoa perceciona e 

reage ao feedback dado pelo supervisor/entrevistador (London & Smither, 2002). As organizações 

devem formar supervisores/entrevistadores que detenham conhecimento informado sobre as tarefas 

desempenhadas de cada pessoa, que consigam criar bases de avaliações suportadas por critérios 

previamente estabelecidos e que consigam envolver a participação dos avaliados na definição das 

metas/objetivos e capazes de fazerem sugestões de melhorias (Jawahar, 2006). 

 

2.2.12. Satisfação com o Feedback 

De acordo com Zenger e Folkman (2014)18 a satisfação com o feedback influencia o 

desempenho e está relacionada com as atitudes e intenções dos candidatos. Segundo o estudo 

realizado por Zenger e Folkman (2014), um feedback honesto pode triplicar o compromisso/atração e 

a retenção de profissionais.  

Reunindo os dados sobre as atitudes gerais das pessoas em relação ao feedback, tanto 

positivas quanto corretivas, estes dois autores elaboraram um estudo que envolveu 899 indivíduos, dos 

quais 49% residentes nos EUA e os restantes fora dos EUA, procurando avaliar até que ponto as 

pessoas preferem dar e receber feedback e conhecer o nível de autoconfiança das pessoas.  

Para o propósito desse estudo os autores agruparam as atitudes, tais como elogios ou 

comentários de congratulações, como fazendo parte do feedback positivo e optaram por classificar as 

atitudes de melhorias, ou algo que foi feito de maneira menos otimizada, como parte do feedback 

negativo/corretivo. Os autores acharam ser uma distinção importante no estudo, por acreditarem que 

cerca de uma em cada três pessoas fazem mais para melhorar o seu desempenho do que aquelas que 

apenas recebem um feedback positivo sem mais nada. Conforme os dados apresentados na Figura 

2.7, podemos ver que, em média, o grau de preferência dos 899 participantes é evitar ou mesmo preferir 

não receber feedback negativo/corretivo.  

 

 
18 HBR, Zenger e Folkman, 2014 - obtido no site https://hbr.org/2014/01/your-employees-want-the-negative-

feedback-you-hate-to-give 



.  

 
28 

 

 

Figura 2.7 - Preferir evitar ou dar feedback corretivo publicado no site HBR (2014) 

 

As colunas da esquerda indicam, em média, que 0.1 das pessoas preferem dar um feedback 

positivo, e que, em valor médio negativo/corretivo, -2.3 evitam dar feedback negativo/corretivo. As 

colunas da direita mostram que 2.3 das pessoas preferem receber feedback positivo e 4.7 preferem 

receber feedback negativo/corretivo, um fato estranho face ao número de pessoas que evitam dar 

feedback negativo/corretivo.  

O estudo mostra também a existência de uma forte correlação positiva entre o nível de 

confiança das pessoas e a preferência por receber feedback negativo/corretivo, conforme apresentado 

na Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 - Correlação confiança e feedback positivo publicado no site HBR (2014) 

 

O estudo procura também conhecer qual o sentimento provocado em relação ao feedback 

nas pessoas de diferentes gerações. Conforme apresentado na Figura 2.9, podemos ver que, da 

amostra utilizada pelos autores, 12% dos respondentes eram Baby Boomers, (Boomers ou Baby 

Boomers)19, 50% eram da geração X e 38% da geração Y. Todos demonstraram aversão em dar 

feedback negativo/corretivo, embora, de maneira interessante, a geração X um pouco menos que as 

restantes, e cada uma delas está aberta ao feedback positivo e mais ainda abertos a receber feedback 

negativo/corretivo, enquanto a geração Y não parece sentir-se à vontade em dar feedback ainda que 

este seja positivo ou negativo/corretivo.  

 
19 Baby boomers (também conhecido como boomers) é a geração dos nascidos após a Segunda Guerra Mundial 

até metade do período entre 1946 e 1964. 
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Figura 2.9 - Relação idade e feedback publicado no site HBR (2014) 

 

Podemos concluir que quanto mais velhas as pessoas, mais feedback querem obter, seja ele 

positivo, negativo/corretivo. Os Boomers, mostraram uma preferência muito mais forte por dar feedback 

positivo do que por receber feedback negativo/corretivo, enquanto a geração Y não parece sentir-se à 

vontade em dar feedback positivo. Os autores puderam assim verificar que a capacidade de comunicar 

feedback negativo/corretivo de uma forma construtiva é uma habilidade essencial para impulsionar o 

desempenho de uma pessoa. 

 

2.3. Employer Branding 

2.3.1. O que é o Employer Branding 

De acordo com Mandhanya e Shah (2010) “Employer Branding is defined as a targeted, long 

term strategy to manage the awareness and perceptions of employees, potential employees, and related 

stakeholders with regards to a particular firm”. 

Employer Branding é definido por estes autores como uma estratégia orientada a longo prazo 

para gerir a sensibilização e as perceções dos trabalhadores, potenciais trabalhadores e stakeholders20 

relativamente a uma determinada empresa (Mandhanya & Shah, 2010).  

A palavra Employer Branding aparece pela primeira vez na literatura da década de 90, em 

consequência do conceito da guerra pelo candidato, "war for talent" (Mosley, 2015) (Amble & Barrow, 

1996). No início do século XXI, e por causa das dificuldades que se faziam sentir no mercado de 

trabalho, as empresas começaram a enfrentar a escassez de recursos e sentiram que seria inevitável 

a criação de ações para atrair candidatos para poderem assim sobreviver e responder às necessidade 

do negócio (Mosley, 2015). 

Atualmente, grande parte das organizações sustentam muito a ideia de Employer Branding 

como forma de desenvolvimento da marca corporativa a ser usado na gestão de recursos humanos. O 

capital humano está a tornar-se num ativo cada vez mais importante, que cria vantagens competitivas 

para as empresas (Barney, 1991); (Mosley, 2015). A falta de recursos humanos no mercado de trabalho 

 
20 Stakeholders - Pessoa ou organização que tem interesse legítimo num projeto ou numa entidade 
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realça a importância para as empresas de produzirem ações que apontem para atração/retenção de 

colaboradores ou candidatos adequados (Lievens & Highhouse, 2003). 

De acordo com Backhaus e Tikoo (2004) o Employer Branding gera ligações e fidelidade à 

marca da empresa. Estes autores criaram um modelo que mostra que a imagem de marca de uma 

empresa é construída por associações à marca e que a imagem terá impacto sobre a própria 

atratividade da empresa, bem como na atração/retenção de candidatos requeridos no processo de 

recrutamento e seleção da empresa. 

De acordo com Backhaus e Tikoo (2004) uma pessoa que se identifica com a imagem de 

marca empregadora é mais propensa a candidatar-se a uma posição naquela empresa do que noutra 

qualquer. Desta forma, é importante que as empresas consigam comunicar e preservar a sua marca a 

fim de atraírem candidatos, usando para o efeito uma estratégia de Employer Branding para conseguir 

estabelecer uma identidade e uma cultura organizacional própria que influenciará positivamente ou 

negativamente a lealdade dos candidatos. Neste âmbito, os autores construíram um modelo causal que 

interliga vários conceitos relevantes para a compreensão das dinâmicas do Employer Branding numa 

empresa, entre os quais a cultura organizacional conforme exemplificada na Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Estrutura do Employer Branding adaptado de (Backhaus & Tikoo, 2004) 

 

A cultura é vista como uma dimensão influenciadora (a montante) e influenciada (a jusante), 

o que é facilmente compreensível, uma vez que a cultura é algo que condiciona a marca empregadora 

(com a sua componente visível, de artefactos e comportamentos). 

 

2.3.2. Comunicação no Employer Branding 

De acordo com Lievens e Highhouse (2003) a comunicação no Employer Branding deve ter 

como fundamento uma visão integrada, pois é importante considerar que nos dias de hoje todos 

estamos ligados e que tudo comunica entre si. Não são apenas os processos de recrutamento e 

seleção, mas todas as interações emocionais e sensoriais que a empresa pode criar. A comunicação 

engloba o tangível e visível (layout, decoração e sinalética do edifício) e o intangível (estilos de 

liderança, forma de comunicar e estimular a participação em decisões), pois tudo se complementa no 

sentido de produzir uma visão mais ou menos definida da entidade empregadora. Todas estas 
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dimensões contribuirão para consolidar o Employer Branding, num conjunto de representações mentais 

de aspetos específicos de uma empresa como empregadora, por parte daqueles que interagem com 

ela. Segundo os autores Fleisher e Bensoussan (2015) a comunicação deve apresentar 

homogeneidade, consistência e mensagens orientadas para os resultados e não apenas para um 

conjunto avulso de suportes de comunicação. 

 

2.3.3. O Employer Branding no Recrutamento 

De acordo com Ito et al. (2013) o Employer Branding foca-se em várias questões, como a 

compreensão das preferências dos candidatos quando estes integram a organização e como essas 

prioridades podem influenciarem as suas carreiras. Segundo este autor, esta ferramenta é utilizada 

como meio de atração/retenção de candidatos e ganha cada vez mais destaque. 

Conforme a Figura 2.11 e de acordo com a HBR (Harvard Business Review)21, o Employer 

Branding (marca empregadora), toma uma posição estratégia para os CEO, diretores de RH e de 

Marketing. 

 

Figura 2.11 - Objetivos do Employer Branding no Recrutamento publicado no site HBR (2015) 

 

O processo de recrutamento e seleção tem como objetivo ser capaz de atrair o maior número 

possível de candidatos para a empresa. O sucesso deste princípio é visível quando existe de fato um 

aumento da quantidade e qualidade dos candidatos às candidaturas de emprego anunciadas pela 

empresa (Collins & Han, 2004). Por sua vez, o Employer Branding, através da prática de uma melhor 

comunicação com os potenciais candidatos, consegue produzir uma redução dos custos de 

recrutamento e seleção. Uma empresa com uma imagem forte tem tendência para anunciar menos. 

Muitos dos candidatos acabam por responder por iniciativa própria, por via de candidaturas 

espontâneas. Além disso, as empresas com uma imagem forte acabam por conseguir ter uma base de 

dados de candidatos maior e, recorrendo a essa base de dados diminui muitas vezes a necessidade 

de anunciar para recrutar (Moroko & Uncles, 2008) (Amble & Barrow, 1996).  

Segundo os autores Dutton, Dukerich e Harquail (1994) o correto uso do Employer Branding 

trará como benefício uma maior atracão de candidatos, que são recursos indispensáveis ao 

crescimento de uma organização, garantindo o sucesso e sustentabilidade da mesma. Segundo os 

 
21 Harvard Business Review, acedido em https://hbr.org/2015/05/ceos-need-to-pay-attention-to-employer-branding 
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autores Love e Singh (2011) o Employer Branding é visto no recrutamento como a abordagem para a 

retenção do melhor candidato num ambiente que se mostra competitivo. A aplicação do Employer 

Branding pode mudar o posicionamento da empresa face a potenciais candidatos, criando a ideia de 

um ótimo lugar para se trabalhar (Park, 2013). 

No que toca ao seu potencial de atração/retenção de candidatos, de acordo com os autores 

Hillebrandt e Ivens (2013), a gestão continua a englobar o Employer Branding como uma ferramenta 

útil para fortalecer a atração e retenção de candidatos, dado que este conceito e o de atratividade 

organizacional estão estreitamente relacionados.  

 

2.3.4. Employer Branding - União e Homogeneização de Valores 

Para as empresas com atividade já consolidada no mercado de trabalho, o desafio do 

Employer Branding assenta na união e homogeneização dos valores e atributos nos quais todos os 

seus intervenientes se consigam rever. Segundo Galdwell (2002) é importante passar a fasquia dos 

150 funcionários para perder a informalidade e a familiaridade inerente aos pequenos grupos 

empresariais, mas corre-se o risco de perder também boa parte dos traços de identidade que 

originaram o sucesso da empresa. Efetivamente, a partir deste ponto, as empresas tornam-se mais 

focadas nas regras e nos formalismos que, muitas vezes, mitigam o envolvimento emocional dos seus 

colaboradores (Barrow & Mosley, 2005). 

A internacionalização é também uma realidade presente num número cada vez maior de 

empresas, onde a questão do enfoque regional ou nacional passa a ser global, uma fase crítica na vida 

de qualquer empresa. No que diz respeito ao Employer Branding este torna-se ainda mais evidente, 

sendo absolutamente necessário na forma de marcar presença nos locais e culturas desses países 

(Barrow & Mosley, 2005). Exemplo desta prática são as marcas das companhias como Microsoft®, 

Google® ou Walmart®22 que possuem estratégias de Employer Branding integradas e homogéneas, 

independentemente da sua presença na Europa, América ou Ásia. Contudo, alguns autores têm 

enfatizado que as dimensões culturais específicas, por exemplo, religião, crenças populares e 

dimensões culturais como relação com a incerteza, a orientação à performance ou foco nas pessoas, 

são também essenciais para assegurar o sucesso deste Employer Branding (marca empregadora) de 

forma integrada e global (Christiaans, 2013).  

 
22 Microsoft, Google, Walmart são marcas registas de empresas comerciais 
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Capítulo 3 

3. Metodologia de Investigação 

3.1. Plano 

A escolha do método de investigação a ser utilizado depende diretamente da natureza do 

problema a ser estudado (Morgan & Smircich, 1980). O estudo de caso é usado comummente na 

análise de gestão de negócios o que implica a exploração de determinado fenómeno ou prática numa 

empresa (Yin, 2009). São geralmente focados num caso, mas simultaneamente consideram todo o 

contexto, abrangendo assim uma grande panóplia de variáveis (Rowley, 2002). O uso deste método 

implica o uso de diversos dados e ferramentas, tendo por base diferentes fontes de informação, como 

documentação, entrevistas, inquéritos, observação direta ou participante e abordagens qualitativas ou 

quantitativas, de forma a permitir uma reflexão holística sobre a questão em análise (Tellis, 1997). 

Existem vantagens e desvantagens no uso deste método e o seu uso depende de três condições 

(Rowley, 2002) e (Yin, 2009):  

• O tipo de questão de investigação;  

• O controlo do investigador sobre os eventos em estudo;  

• O foco nos fenómenos, atuais ou passados.  

 

Assim, estes autores defendem que o uso do estudo de caso é o método de eleição para 

questões de “como” ou “porquê”, pois é uma abordagem que suporta com mais detalhe este tipo de 

questões de investigação, onde o investigador tem pouco controlo sobre os eventos e com o foco num 

contexto atual e de vida real. Já Noor (2008), por sua vez, defende que o estudo de caso, além de se 

relacionar com o “como” e “porquê” das coisas acontecerem, permite ainda o estudo da realidade 

contextual e das diferenças entre o que foi planeado e o que acontece no presente. O estudo de caso 

não se prende com o estudo de uma empresa por completo, mas sim por um assunto em particular, ou 

seja, numa unidade de análise (Noor, 2008). “A essência do estudo de caso (…) é tentar iluminar uma 

decisão ou um conjunto de decisões: porque é que são tomadas, como são implementadas e com que 

resultado” (Schramm, 1971).   
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Poderá assim resumir-se, segundo Yin (2009), que o estudo de caso é uma investigação 

empírica, que estuda um fenómeno atual, num contexto real em que as ligações e limites entre o 

fenómeno e o contexto não são evidentes de uma forma clara, conforme o esquema da Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Doing Case Study Research: A linear but iterative process adaptado de Yin (2009) 

 

O uso do estudo de caso permite quatro grandes aplicações: explicar as supostas ligações 

no contexto real que não são possíveis através de inquéritos ou de estratégias experimentais, descrever 

a intervenção e o contexto real em que o fenómeno ocorre, ilustrar tópicos de uma avaliação de um 

modo descritivo e ainda situações em que o fenómeno analisado não é de alguma forma totalmente 

clara (Yin, 2009). No que toca à fase de plano, Rowley (2002) e Yin (2009) defendem que se devem 

definir as questões de investigação. 

O estudo de caso permite ao investigador a compreensão holística de eventos reais, como 

ciclos, comportamentos, práticas, desempenhos, que por vezes não são passíveis de serem estudados 

através de metodologia qualitativa e quantitativa. Para dar resposta ao objetivo desta investigação, foi 

realizada uma revisão da literatura, analisado o processo de recrutamento e seleção, analisada 

documentação da empresa e feita a recolha de dados através de dois inquéritos. 

 

3.2. Desenho  

O desenho do estudo de caso é o plano de ação para retirar conclusões acerca das questões 

de investigação, é a ligação lógica entre os dados recolhidos e analisados e as conclusões (Rowley, 

2002). O desenho de investigação deve garantir um ponto de vista claro sobre o que se vai alcançar 

com o estudo de caso. A ligação lógica entre os dados a serem recolhidos e as questões de investigação 

iniciais (Stake, 1995). Trata-se de um caminho entre um ponto e outro, sendo que esse caminho pode 

ter vários passos, dados e conclusões. É uma articulação lógica entre a teoria do que está a ser 

estudado e o que se pretende alcançar, segundo Yin (2009), ajuda a operacionalizar o desenho.  

Segundo Nachmias e Nachmias (1992, pp.77-78 citado em Yin, 2009), o desenho guia o 

investigador no processo de recolha, análise e interpretação. É um modelo lógico que permite ao 

investigador fazer inferências e tecer relações entre as variáveis em estudo. O desenho deve incluir 
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componentes como as questões do estudo, as preposições (caso existam), as unidades de análise, a 

ligação lógica entre os dados e as preposições e os critérios de interpretação dos resultados.  

É ainda no desenho que, segundo Rowley (2002), Gibbert, Ruigrok, e Wicki (2008) e Yin 

(2009), se deve ter em consideração, nomeadamente, a validade do caso, interna, externa e a 

fiabilidade. A validade do caso consiste na correta operacionalização de medidas para os conceitos em 

estudo, por exemplo através da construção de um framework conforme ilustrado na Figura 3.2, 

adaptada de Backhaus & Tikoo (2004). A validade interna é utilizada apenas para estudos explicativos, 

onde se procura estabelecer uma relação causal, ou seja, acredita-se que determinada condição ou 

acontecimento conduz a outra condição ou acontecimento, utiliza-se a maior fonte de informação 

possível, e quando possível, utiliza-se a triangulação de dados. 

 

Figura 3.2 – Framework, adaptado de Backhaus & Tikoo (2004) 

 

Relativamente à validade externa, aplica-se através da definição do domínio para o qual os 

resultados podem ser generalizados. Os resultados da presente investigação podem ser aplicados para 

uma maior eficácia do uso de práticas de feedback como ferramenta complementar de atração/ 

retenção de candidatos apenas no contexto analisado. Finalmente, a fiabilidade consiste na 

demonstração de que os procedimentos utilizados no estudo, através da repetição, produzem os 

mesmos resultados. A maior fragilidade do estudo de caso é efetivamente este ponto, reconhecido por 

alguns autores (Baxter & Jack, 2008), devido à panóplia de variáveis envolvidas e dificuldade de 

controlo das mesmas. 

Como vimos, uma das características dos estudos de caso é a possibilidade de obter 

informação a partir de múltiplas fontes de dados. O investigador deve ter em conta o formato em que 

vai recolher os dados, a estrutura e os meios tecnológicos que pretende utilizar (Recio & Rasco, 2003). 

O estudo de caso faz recurso a uma diversidade de formas de recolha de informação, dependente da 

natureza do caso e tendo por finalidade possibilitar o cruzamento de ângulos de estudo ou de análise  

(Hamel, 1997).  

Para poder retirar conclusões acerca das preposições de partida da investigação, 

especificamente as questões (1) Poderá o feedback ser um elemento importante de atração/retenção 

com a empresa? (2) Como pode o feedback influenciar o comportamento do candidato? (3) Como a 

ausência desse feedback afeta o Employer Branding? e para poder verificar a prática do uso do 
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feedback no R&S da empresa, foi elaborado um plano de investigação, ilustrado na Figura 3.3.  Este 

plano passa por analisar o processo de R&S da empresa e utilização da aplicação e-Staff, a criação de 

dois questionários, um para os funcionários da empresa e outro para candidatos que responderam a 

ofertas de emprego, e desta forma tirar conclusões dos dados recolhidos e analisados. 

 

Figura 3.3 – Desenho de Investigação 

 

3.3. Preparação 

Fase onde se desenvolveu a pesquisa, onde se fez as análises preliminares e se preparou a 

recolha dos dados (Baxter & Jack, 2008). Esta fase inclui a revisão do caso, as questões de 

investigação, o plano de ação, por forma a reproduzir o modelo lógico com os procedimentos da recolha 

dos dados (Stake, 1995). Ainda nesta fase definiram-se as conclusões a retirar, que incluem a 

contribuição para o estado da arte, os resultados alcançados, a pertinência do estudo para a empresa, 

e a exibição dos resultados alcançados de forma objetiva (Yin, 2009). 

 

3.4. Instrumentos de Recolha de dados  

Existem diversas fontes de informação que podem ser utilizadas, todas com vantagens e 

desvantagens no seu uso (Tellis, 1997). Nas fontes documentais, a sua existência é prévia ao estudo, 

comparável no tempo, em alguns casos, no entanto pode refletir a opinião do redator e o acesso em 

alguns casos pode ser restrito. Podem ser cartas, memorandos, agendas, relatórios ou qualquer outro 

documento, desde que verificada a sua veracidade. A observação direta consiste na observação do 

contexto no momento em que acontece, pode ser influenciada pelo ponto de vista do investigador. A 

observação participante permite igualmente a observação no momento em que acontece, no entanto, 

o investigador participa diretamente no contexto, o que pode influenciar a recolha da informação. 

A recolha de dados deve ainda, segundo Rowley (2002) e Noor (2008) obedecer a um 

protocolo, que idealmente deve incluir uma visão geral do caso em estudo, a definição dos 

procedimentos a utilizar, como as fontes de informação e o seu acesso, e as questões a ter em mente 

para a recolha dos dados, de forma a não se verificarem desvios de âmbito. Explorados os 
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pressupostos de aplicação do estudo de caso segue-se, no seguinte capítulo, a sua aplicação ao caso 

em concreto. 

A utilização do inquérito por questionário resume-se na aplicação a um conjunto de inquiridos, 

por norma representativa de uma população, de uma série de questões relacionadas com a sua 

situação social, profissional, familiar, bem como com as suas opiniões, atitudes, opções, expectativas, 

nível de conhecimentos, consciência de acontecimentos/problemas, questões humanas e sociais ou 

qualquer outro assunto de interesse do investigador (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

O questionário é, por norma, utilizado nos casos em que é necessário interrogar um grande 

número de pessoas, o que leva a um problema de representatividade (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Tem como principais vantagens a possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados, de proceder 

a uma análise de correlação, a satisfação da representatividade do conjunto de inquiridos, sendo que 

essa representatividade nunca é absoluta (Quivy & Campenhoudt, 2005); a sistematização e a 

simplicidade da análise de dados, a rapidez e o custo mais baixo quer na recolha quer na análise dos 

dados  (Carmo & Ferreira, 2015). Relativamente às suas desvantagens podem-se destacar as 

seguintes: a superficialidade das respostas, a individualização dos inquiridos, uma frágil credibilidade 

(Quivy & Campenhoudt, 2005), as dificuldades na sua conceção e a sua elevada taxa de não respostas 

(Carmo & Ferreira, 2015). 

Para dar resposta ao objetivo principal desta investigação, foram concebidos dois 

questionários online especificamente elaborados para o efeito, recorrendo ao suporte de uma 

ferramenta web23, o Google Forms. Estes questionários têm uma abordagem quantitativa e qualitativa, 

não se limitam a dar resposta às questões principais da investigação, mas recolhem também dados 

sobre a perceção geral dos inquiridos, sobre ações que podem mais tarde ser enquadradas em cenário 

de trabalhos futuros de melhorias do ecossistema do feedback no processo do recrutamento e seleção 

das organizações. 

Para que os questionários fossem submetidos aos inquiridos, foi realizada uma pré-avaliação 

à estrutura dos documentos e questões colocadas, que resultaram das bases teóricas sobre o feedback 

e Employer Branding em estudo, verificando se são questões de simples compreensão e se o tempo 

estimado de preenchimento é ajustado, tendo como fim, com a recolha dos comentários/sugestões dos 

avaliadores, fazer ajustes de melhoria. Para a pré-avaliação foi escolhida uma amostra dez pessoas, 

recrutadores de diferentes sectores de TI empresariais do mercado, para que se chegasse a distintas 

análises e se obtivessem opiniões suficientes para decidir se os questionários estariam ou não prontos 

para serem submetidos.  

Os questionários foram enviados às dez pessoas, apenas seis inquiridos responderam. Os 

seis respondentes são indivíduos com 3 a 10 anos de experiência, em grandes empresas do setor de 

TI. Depois da validação, foram aplicadas as seguintes melhorias sugeridas pelos avaliadores: Na 

questão 3.2 – Acrescentar a opção nunca, na questão 4.7 - Acrescentar entre parênteses uma breve 

 
23 Web por recorrer a formulário não físico (papel) mas sim onLine. 
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definição dos feedbacks e na questão 5.5 - Acertar a escala de avaliação para 4. Posto isto foram 

delineadas as questões finais com as respetivas fundamentações conforme consta no Anexo B. O 

questionário N.º 1 ficou estruturado em 5 partes para facilitar a recolha da informação, conforme Tabela 

2. 

Tendo considerado mais pertinentes para o caso em estudo (na Parte 4 no Questionário N.º 

1 e na Parte 2 no Questionário N.º 2), ambos os questionários procuram dar resposta às seguintes 

questões: 

1) O supervisor/entrevistador influencia a forma como percecionamos e valorizamos o 

feedback recebido; 

2) Um feedback honesto pode triplicar o compromisso e a retenção de profissionais; 

3) O feedback deve ser dado no decorrer da entrevista; 

4) O feedback promove a aprendizagem, desenvolvimento e motivação do candidato; 

5) O feedback melhora a atitude do candidato, ao longo de pelo menos 6 meses; 

6) Deve evitar-se comunicar feedback negativo; 

7) Deve ser feito pela empresa um acompanhamento regular do feedback dado ao candidato; 

8) O feedback deve estar associado a metas. 

Tabela 2 - Estrutura do Questionário N.º 1 

EQ1 Parte DESCRIÇÃO 

 1 Caracterização Demográfica 

 2 Caracterização da Situação Profissional 

 3 Caracterização das Entrevistas de Emprego no Processo de Recrutamento e 
Seleção 

 4 Caracterização do feedback no Processo de Recrutamento e Seleção. 

 5 Caracterização do impacto da ausência desse feedback no Employer 
Branding? 

 

Para o desenvolvimento e tratamento dos dados referentes ao questionário N.º 2, 

exclusivamente orientado aos funcionários da empresa Sparklegend, foi estruturado e dividido em 2 

partes conforme apresentado na Tabela 3 para facilitar a sua execução e recolha da informação. 

Também foi elaborada a fundamentação das questões e objetivos a avaliar conforme consta no Anexo 

C. 

Tabela 3 - Estrutura do Questionário N.º 2 

EQ2 Parte DESCRIÇÃO 

 1 Caracterização Demográfica e Efetividade na Empresa. 

 2 Caracterização do Feedback dado no processo de Recrutamento & Seleção 
na Sparklegend. 
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Capítulo 4 

4. Contexto Organizacional 

4.1. Caracterização da Empresa 

A Sparklegend é uma empresa de tecnologia de informação que vende serviços profissionais 

de TI. Encontra-se localizada na zona do Lumiar em Lisboa. É uma empresa que atua no ramo das 

tecnologias de informação, nomeadamente na prestação de serviços e consultoria de projetos, 

desenvolvimento de software e Outsourcing. Fundada em outubro de 2014 como sociedade por quotas, 

conforme consta do registo comercial da empresa consultado.  Em junho de 2019 passou a integrar o 

grupo espanhol Izertis24. Da minha experiência profissional na empresa, constato que, no mercado 

nacional atua com total autonomia, seguindo a cultura organizacional dos valores e objetivos propostos 

pelos seus fundadores. 

Muitas das empresas que atuam no mercado de TI prestam serviços de Outsourcing, 

normalmente para responder a necessidades identificadas pelos seus clientes, que recorrem a este 

tipo de serviço para obter assistência especifica, normalmente de mão de obra especializada de TI. 

Podemos encontrar os serviços de Outsourcing a funcionarem em empresas de pequenas a grandes 

dimensões. 

Em janeiro de 2018, a Sparklegend conta com uma estrutura organizacional simples conforme 

ilustrada na Figura. 4.1, composta por pessoas com um forte Know-How na área das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), revelando bastante conhecimento sobre o que o mercado exige em 

termos de capacidades técnicas e preferências dos clientes, aspeto que aporta uma mais valia para o 

processo de recrutamento e seleção. O conhecimento do que cada software representa, transmite ao 

candidato um conhecimento técnico que o fará sentir-se mais confortável numa entrevista, transmitindo 

confiança entre as partes. 

 

Figura 4.1 - Organigrama da Sparklegend - (janeiro 2018) 

 

 
24 Izertis – Empresa multinacional de consultoria espanhola, site https://www.izertis.com/pt/ 
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De acordo com o Diretor geral (janeiro de 2018) o organigrama da empresa é composto por 

uma Direção Geral, que tem a responsabilidade da gestão financeira e logística da empresa, uma 

Direção Comercial e Marketing, que tem a responsabilidade do desenvolvimento do negócio e manter 

a relação institucional com clientes e parceiros, e uma Direção de Recursos Humanos, que é 

responsável por gerir as atividades relacionadas com recursos humanos internos, férias, vencimentos, 

etc.. O suporte Administrativo/Financeiro está subcontratado a uma entidade externa, que processa a 

faturação. A área de recrutamento e seleção é suportada e alimentada dentro da atividade da área 

Comercial e Marketing. 

A Sparklegend não é a única empresa especializada nas funções de serviços de Outsourcing 

que recorre ao processo de recrutamento e seleção para alimentar as suas necessidades de candidatos 

para colocar nos seus serviços e clientes. É uma empresa que tenta ser bastante eficiente e rápida na 

execução dos processos, pois estes exigem normalmente um prazo muito curto de resposta, sendo 

que as oportunidades de negócio criadas terminam logo que as posições forem preenchidas e as 

consultas dos clientes raramente são exclusivas. Assim, caso os candidatos sejam selecionados pelo 

cliente, no final do processo de recrutamento e seleção a Sparklegend contrata o candidato para 

trabalhar em regime de Outsourcing no respetivo cliente. 

Durante os primeiros anos de existência da empresa esta dedicou-se a 100% à sua área de 

Outsourcing, com uma atividade restrita a um conjunto muito limitado de clientes, conforme consta dos 

relatórios de gestão. Em meados de novembro de 2017, por definição estratégica dos fundadores, a 

empresa expandiu a sua estrutura com a área comercial com o objetivo de alcançar mais clientes, tendo 

para o efeito criado a função de Sales & Marketing Director, para a qual fui contratado. As exigências 

tecnológicas e o próprio mercado, com o aumento da divulgação de mais ofertas de trabalho, requerem 

mais candidatos para os projetos, originando não só mais trabalho, mas também a manutenção de 

boas relações com os candidatos obrigando a uma comunicação mais cuidada.  

Como vimos na secção 2.2.12, a satisfação com o feedback dado ao candidato triplica o 

compromisso/atração e a retenção de profissionais Zenger e Folkman (2014). Este fator, reflete-se 

nesta empresa, dando feedback ao candidato de como correu a sua entrevista no processo de 

recrutamento e seleção permitirá, ajudar os candidatos a sentirem-se mais atraídos pela empresa, 

como também permitirá à empresa criar um elemento de ligação mais sólida com o candidato 

 

4.2. Análise do Processo de R&S da Empresa 

Existem diversas fontes de recrutamento possíveis, no entanto a investigação irá abordar 

somente as práticas no que diz respeito à prestação do feedback no processo de R&S no contexto da 

empresa Sparklegend, baseada na informação disponível e consultada no documento interno da 

empresa “Processos Sparklegend_v1_2017.doc” (janeiro, 2018). Este documento descreve como são 

divulgadas as oportunidades de trabalho na empresa, internamente e externamente através do website 
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da empresa, por anúncios em jornais, uso de plataformas online de emprego, consultas ao Instituto de 

emprego (IEFP, I.P.), publicação em redes sociais e por recurso a parcerias com entidades de ensino. 

Para poder documentar o modelo processual do R&S da empresa, foi feito um levantamento 

das tarefas diárias da empresa, que são apresentadas e documentadas graficamente usando o 

software de modelação de processos (BPM), Bizagi Process Modeler25. O resultado deste trabalho será 

apresentado à empresa para garantir a existência de coerência futura e para que a mesma possa 

avançar com melhorias, não só para obter possíveis melhorias em termos de performance, mas 

também para uma melhor integração na empresa de futuros colaboradores. O resultado desta análise 

é apresentado na Figura 4.2, podendo facilmente evoluir para uma fase posterior de melhoria. 

 

Figura 4.2 - Modelo Processual “As-Is” do Processo R&S da Empresa (2018) 

O processo de recrutamento e seleção é desencadeado quando um cliente efetua um pedido 

de serviço profissional por email, contendo a identificação da necessidade, que poderá ser o reforço de 

uma posição existente com novo candidato, um novo negócio com necessidade de novos candidatos 

ou eventualmente para substituição de uma posição de consultor existente no projeto. A informação 

 
25 Bizagi, 2019. [online] Disponível em https://www.bizagi.com/en/products 
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recebida é tratada e vista como uma oportunidade de projeto e inserida na Base de Dados da empresa 

utilizando a aplicação informática e-Staff (Applicant Tracking System - ATS) como uma “Vacancy”. 

A informação enviada pelo cliente é posteriormente avaliada pelo responsável da área de 

Sales e Marketing da direção comercial da empresa que, após análise da informação e verificando as 

características do pedido, elabora as especificações técnicas necessárias para a elaboração da oferta. 

O responsável da área de Sales e Marketing verifica também se existem candidatos na Base de Dados 

que correspondam ao pedido. Se existirem, envia por email o dossier de competências desses 

candidatos para o cliente. Pode não ser necessário realizar publicação da oferta de emprego mas, caso 

seja decidida essa publicação, a mesma é feita nas plataformas das entidades usadas como fontes de 

recrutamento. Os candidatos por sua vez consultam essas ofertas, avaliando se a oferta publicada tem 

interesse, e respondem enviando o seu CV por email, indicando a referência da oferta de emprego.  

Depois de receber o CV do candidato, a empresa procede à análise deste e caso corresponda 

aos requisitos pedidos agenda uma entrevista com o candidato, regista e atualiza as informações 

adicionais recolhidas e define as condições Financeiras/Salariais do candidato. 

O cliente ao receber os CV ou dossiers de competências dos candidatos escolhidos pela 

empresa, e valida a informação enviada. Caso o candidato interesse, procede à entrevista e, se este 

corresponder às expetativas, informa por email a empresa para avançar com o processo de contratação 

do serviço ou, caso contrário, comunica a rejeição do candidato. 

 

4.3. Utilização da Aplicação e-Staff 

Conforme indicado no BPM acima, é utilizada uma aplicação informática na empresa, o e-

Staff (Applicant Tracking System - ATS), para registar as oportunidades e CV de candidatos que 

respondam aos anúncios de oferta de emprego.  

Como se pode constar na Figura 4.3 (com dados obtidos a 20/05/2019), um écran apresenta 

um conjunto de registo de oportunidades (Vacancies) em estado aberto. 

 

Figura 4.3 - Aplicação e-Staff - Painel de Vacancy 
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No ato da criação da oportunidade, pode iniciar-se o processo da publicação nas fontes de 

recrutamento usadas na empresa. Cabe ao responsável da direção Sales e Marketing definir a fonte a 

utilizar na oferta em causa e a mesma poderá variar conforme as características do candidato 

pretendido. Conforme podemos ver na Figura 4.4, existe um écran com o controlo de anúncios, que é 

preenchido no ato da criação da divulgação. No decorrer do levantamento verificou-se que algumas 

oportunidades não têm o quadro de publicação preenchido. 

 

Figura 4.4 - Aplicação e-Staff - New Vacancy - Controlo de Anúncios 

 

As candidaturas às vagas publicadas pela empresa são enviadas por correio eletrónico pelos 

candidatos para a caixa postal indicada na oferta de emprego publicada, indicando a referência da 

respetiva vaga, que é por norma utilizada na empresa para indexar o CV ao registo a criar na Base de 

Dados. Os CV recebidos são exportados manualmente um a um pelo utilizador responsável pela tarefa, 

que utiliza uma funcionalidade (add-on) fornecida pela aplicação e-Staff e incorporada no Outlook, 

permitindo assim fazer o carregamento do CV na Base de Dados da Aplicação e-Staff. Alguma da 

informação carregada deve ser verificada e completada, nomeadamente dados pessoais do candidato. 

A Base de Dados desta aplicação serve de repositório de CV, sendo a fonte principal de consulta e de 

manutenção dos candidatos na empresa. 

A aplicação e-Staff permite também efetuar o acompanhamento do registo de qualquer 

candidato, podendo, além da informação inicialmente carregada, registar informação adicional, tal 

como: o teor de uma conversa mantida com o candidato, resultados das entrevistas realizadas com a 

empresa e o cliente, cartas de recomendação, diplomas, etc., conforme exemplificado na Figura 4.5, 

onde se mostra um écran com essas funcionalidades. 

 

Figura 4.5 - Aplicação e-Staff - Ficha do Candidato 
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No levantamento diário verificou-se que a aplicação e-Staff permite definir processos 

semiautomáticos, no entanto necessita sempre de uma ação manual do utilizador para serem ativados 

e, embora exista informação criada para o efeito, esta não é usada na empresa, um aspeto que poderá 

ser considerado como um ponto de potencial melhoria a explorar no futuro. 

Por fim, podemos verificar que um candidato pode ser selecionado para mais que uma 

oportunidade de emprego dentro da empresa. Este tipo de candidatura pode ocorrer em simultâneo ou 

não, conforme podemos ver na Figura 4.6, a aplicação coloca os estados separados para cada vaga. 

Embora disponível, verificou-se que essa funcionalidade é pouco usada dentro da empresa. 

 

Figura 4.6 - Aplicação e-Staff - Ficha do Candidato 

 

4.4. Análise de prática de feedback no processo R&S 

Analisando o processo R&S da empresa e a aplicação e-Staff, verifica-se que existem dois 

momentos em que a empresa pode dar feedback ao candidato.  

O primeiro momento é no ato da entrevista do candidato na empresa, no final da qual o 

supervisor/entrevistador pode dar feedback ao candidato de como correu a entrevista. O segundo 

momento é aquele que ocorre aquando da entrevista no cliente. Quando o cliente tem oportunidade de 

entrevistar o candidato e informa a empresa da sua decisão de aceitação ou rejeição, aqui a empresa 

pode dar esse feedback ao candidato. 

Verificou-se que a aplicação e-Staff permite registar informação adicional, ou seja, pode-se 

registar o resultado da entrevista como feedback a dar ao candidato. Apresenta ainda a possibilidade 

de definir processos semiautomáticos de envio, programados com um conjunto de instruções, que 

podem também ser usados para enviar feedback ao candidato por email. 

Apesar das possibilidades apresentadas pela aplicação e-Staff, verificou-se que nem sempre 

é dado feedback ao candidato nos dois momentos referidos, ficando ao critério de cada responsável 

pela oportunidade informar o candidato. 

 

 



.  

 
45 

 

Capítulo 5 

5. Análise e Discussão dos Resultados 

Para poder responder ao principal objetivo desta investigação, e dada a falta de dados 

passíveis de análise, mostrou-se necessária a recolha de informação através da aplicação de dois 

inquéritos online enviados por email aos inquiridos, candidatos e funcionários da empresa, a solicitar a 

colaboração. Durante um período compreendido entre os dias 1 de fevereiro de 2019 e 31 de maio de 

2019, procedeu-se à recolha e registo de informação na plataforma Google Forms. Depois dessa data 

efetuou-se a exportação dos dados para um ficheiro Excel e foi encerrado o período de recolha de 

informação, passando-se à fase de Análise dos Resultados usando o programa de software estatístico 

SPSS e o Excel. 

A amostra definida para o questionário N.º 1 foi constituída por 130 indivíduos (potenciais 

candidatos a emprego), divididos em 65 do sexo masculino e outros 65 do sexo feminino, tendo este 

número sido o total de candidatos a oportunidades de emprego na Sparklegend durante o período de 

aplicação do questionário. Resultaram desta amostra um total de 101 respostas, o que torna a amostra 

significativa, pois representa 77,69% do total dos candidatos inquiridos de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 25 e 56 anos, que desempenham funções técnicas, a maioria com formação 

superior e localizados maioritariamente na zona de Lisboa ou Grande Lisboa. No caso do questionário 

N.º 2 a amostra foi constituída por 20 indivíduos, sendo este o total de funcionários quadros da empresa 

Sparklegend à altura da aplicação do questionário. Resultaram desta amostra um total de 14 respostas, 

ou seja, 70% do total dos inquiridos, com idades compreendidas entre os 25 e 56 anos e que 

desempenham funções técnicas na empresa.  

 

5.1. Questionário N.º 1 

5.1.1. Demografia dos Respondentes 

A pergunta 1.1 do questionário N.º 1 procura saber o género dos respondentes. Podemos 

verificar conforme apresentado na Figura 5.1 que, dentro da amostra recolhida, existe uma maior 

representatividade do sexo masculino, com 62,4% (N= 63) face aos 37,6% (N= 38) que constituem o 

sexo feminino. O sexo masculino demonstra responder mais ao desafio do que o sexo feminino. 
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Figura 5.1 - Q1 – Género 

 

A pergunta 1.2 do questionário N.º 1 procura saber as idades dos respondentes. Conforme 

podemos ver na Figura 5.2, existe uma frequência de 49 respondentes com idades compreendidas 

entre os 36-45 anos, 26 respondentes com idades compreendidas entre os 46-55 anos, 18 

respondentes com idades compreendidas entre os 26-35 anos, 4 respondentes com 25 ou menos 

anos e 4 respondentes com 56 ou mais anos. 

 

Figura 5.2 - Q1 – Idade 

 

A pergunta 1.3 do questionário N.º 1 procura saber as habilitações académicas dos 

respondentes. Conforme podemos ver na Figura 5.3, existe uma forte representatividade de 

respondentes com formação superior: Bacharelato (N= 9), Licenciatura (N= 44), Mestrado (N= 24) e 

Doutoramento (N= 3). 

 

Figura 5.3 - Q1 - Habilitações Académicas 

 

A pergunta 1.4 do questionário N.º 1 procura saber em que zona se localiza o trabalho atual 

dos respondentes. Conforme podemos ver na Figura 5.4, Lisboa ou Grande Lisboa é a zona de trabalho 

com maior expressão geográfica. 
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Figura 5.4 - Q1 - Localização de Trabalho 

 

5.1.2. Situação Profissional dos Respondentes 

A pergunta 2.1 do questionário N.º 1 procura saber em que situação profissional se encontra 

o respondente no ato do processo de entrevista. Podemos verificar, conforme apresentado na Figura 

5.5, que os respondentes que procuram novas oportunidades de emprego são maioritariamente 

funcionários/empregados a tempo inteiro 88% (N= 89). O segundo estado mais referido pelos 

respondentes, (N= 8), 7,9%, é o de desempregado. 

 

Figura 5.5 - Q1 - Situação Profissional 

 

A pergunta 2.2 do questionário N.º 1 procura saber em que sector empresarial se encontra o 

inquirido empregado no ato do processo da entrevista. Podemos ver na Figura 5.6, a caraterização 

empresarial com maior registo, com mais de 40,6% (N= 41) dos respondentes a responderam, é o 

sector das Tecnologias e Internet. A segunda opção mais referida é o sector da Banca com 12,9% (N= 

13) e em terceiro lugar, com igual número de respondentes 5,9% (N= 6), está a área das 

Telecomunicações, Retalho e Bens de consumo. 

 

Figura 5.6 - Q1 - Sector Empresarial de Trabalho 
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A pergunta 2.3 do questionário N.º 1 procura saber com que frequência o inquirido procura 

oportunidades de emprego. Podemos ver, conforme apresentado na Figura 5.7, a existência de uma 

forte tendência dos respondentes a procurarem pelo menos uma vez por mês oportunidades de 

emprego, com 56,5% (N= 57), e 43,6% (N= 44) que dizem nunca ou quase nunca procurarem 

oportunidades de emprego. Não ficou claro que não o façam pelo menos uma vez. 

 

Figura 5.7 - Q1 - Frequência de Procura por Oportunidades de Emprego 

 

A pergunta 2.4 do questionário N.º 1 procura saber qual é o grau de utilização das fontes de 

recrutamento usadas na empresa. Conforme apresentado nas Tabelas 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, podemos 

ver que todas as fontes de recrutamento são utilizadas, não tendo no entanto este facto qualquer 

relevância quanto à questão do feedback já que este não se encontra especificamente associado a um 

tipo de fonte de recrutamento.  
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Tabela 4 - Frequência de Utilização de Portais 
de Emprego 

 

Tabela 5 - Frequência de Utilização 
Recrutamento Interno 

 

Tabela 6 - Frequência de Utilização de 
Anúncios de Jornais/Revistas 

 

Tabela 7 - Frequência de Utilização de Redes 
Sociais 

 

Tabela 8 - Frequência de Utilização de Website 
Académico 

 

Tabela 9 - Frequência de Utilização de Centros 
de Emprego 

 

Tabela 10 - Frequência de Utilização de 
Recomendações 

 

 

 

Podemos ver por outro lado com a informação agregada numa única representação gráfica 

conforme ilustrada na Figura 5.8, que os respondentes têm uma preferência pela utilização de fontes 

de recrutamento em Redes sociais e Portais de emprego. Permite-nos também apurar que anúncios 

colocados nas restantes fontes não têm o mesmo alcance. A fonte de recrutamento interna é referida 

como pouco usada. 

 

Figura 5.8 - Q1 - Grau de utilização das Fontes de Recrutamento 
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A pergunta 2.5 do questionário N.º 1, procura saber o grau de importância que estes dão na 

procura de oportunidades de emprego aos seguintes critérios: 1) Marca empregador forte; 2) 

Recomendações de amigos; 3) Experiências positivas de feedback com a empresa; 4) Localização da 

empresa; 5) Possibilidade de trabalho remoto. Conforme apresentado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 - Q1 - Grau de Importância dos Critérios da Procura de Emprego 

 

Os resultados da análise dos dados recolhidos da pergunta 2.5 realçam os seguintes aspetos: 

1) A frequência da procura por Marca Empregador Forte, conforme podemos ver na 

Tabela 11, (N= 8) respondentes responderam “não é importante”, (N= 34) responderam “algo 

importante”, (N= 38) responderam “importante” e (N= 21) responderam “muito importante”.  

 
Tabela 11 - Frequência da procura por Marca Empregador Forte 

 

 
2) A frequência da procura por Recomendações de Amigos, conforme podemos ver na 

Tabela 12, (N= 6) respondentes responderam “não é importante”, (N= 24) responderam “algo 

importante”, (N= 42) responderam “importante” e (N= 29) responderam “muito importante”. 

 

Tabela 12 - Frequência da procura por Recomendações de Amigos 

 

 
3) A frequência da procura por Experiências Positivas de Feedback com a empresa, 

conforme podemos ver na Tabela 13, (N= 6) respondentes responderam “não é importante”, 

(N= 9) responderam “algo importante”, (N= 45) responderam “importante” e (N= 41) 

responderam “muito importante”. 
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Tabela 13 - Frequência da procura por Experiências Positivas de Feedback 

 

 
4) A frequência da procura por Localização da Empresa, conforme podemos ver na Tabela 

14, (N= 7) respondentes responderam “não é importante”, (N= 17) responderam “algo 

importante”, (N= 44) responderam “importante” e (N= 33) responderam “muito importante”. 

 

Tabela 14 – Frequência da procura por Localização da Empresa 

 

 
5) A frequência da procura por Possibilidade de Trabalho Remoto, conforme podemos ver 

na Tabela 14, (N= 22) respondentes responderam “não é importante”, (N= 20) responderam 

“algo importante”, (N= 32) responderam “importante” e (N= 26) responderam “muito 

importante”. 

 
Tabela 15 - Frequência da procura por Possibilidade de Trabalho Remoto 

 

 
Se excluirmos os critérios relacionados com a localização da empresa e a possibilidade de 

trabalho remoto, 58% dos respondentes dão importância à marca empregadora, (N= 38) responderam 

ser “importante” e (N= 21) “muito importante”, 70% dos respondentes dão importância às 

recomendações de amigos, (N= 42) responderam “importante” e (N= 29) “muito importante”. 

Destacamos um total de 85% dos respondentes a responderem às experiências positivas de feedback 

com a empresa, (N=45) como “importante” e (N= 41) “muito importante”.  Situação que demonstra a 

importância do feedback no processo de recrutamento e Seleção que, realizado de forma correta, cria 

confiança no candidato em relação à empresa. 
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5.1.3. Entrevistas de Emprego de R&S dos Respondentes 

A pergunta 3.1 do questionário N.º 1 procura conhecer que tipo de entrevistas os 

respondentes conhecem. Conforme é possível ver pela representação da Figura 5.10, as entrevistas 

presenciais são as mais conhecidas entre os respondentes com 99%, a entrevista vídeo é conhecida 

por 73,3%, a entrevista por telefone é conhecida por 65,3%, e as menos conhecidas por parte dos 

respondentes são as entrevistas de grupo, com 46,5%, e as entrevistas OUT OF OFFICE, com 24,8%. 

Dados que indicam poder ser as entrevistas presenciais as mais utilizadas entre os respondentes mas, 

com a pergunta 3.3 cruzada mais à frente, poderemos entender quais as entrevistas mais utilizadas 

pelos respondentes. 

 

Figura 5.10 - Q1 - Tipos de Entrevistas Conhecidas 

 

A pergunta 3.2 do questionário N.º 1 procura conhecer a frequência de ida a entrevistas por 

parte dos respondentes no último ano (2018). Podemos verificar pela Figura 5.11, e com uma 

frequência de 42 respondentes (N= 42), que 41,6% destes indicaram que nunca foram a uma entrevista 

no último ano (2018). Podemos também realçar que por outro lado, com uma frequência de 59 

respondentes (N= 59), cerca de 58,4% tiveram no último ano (2018) uma frequência de ida a entrevistas 

na ordem das 2 a 5 vezes, existindo por isso um certo equilíbrio entre as pessoas que procuram 

emprego e aquelas que não procuram. 

 

Figura 5.11 - Q1 - Frequência de idas a Entrevistas em 2018 

 

A pergunta 3.3 do questionário N.º 1 procura conhecer o tipo de entrevista que os 

respondentes mais utilizam. Conforme podemos verificar na Figura 5.12, 80 (N= 80) dos respondentes, 

cerca de 79,2%, utilizam a entrevista presencial, reforçando a conclusão da questão 3.1. Existe uma 

forte prática de utilização do método presencial por parte das pessoas nas entrevistas, realçando-se a 

importância que o contato humano tem neste tipo de processos. 
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Figura 5.12 - Q1 - Tipo de Entrevista mais Utilizada 

. 

A pergunta 3.4 do questionário N.º 1 procura conhecer a opinião dos respondentes sobre a 

forma como deve ser comunicado o resultado da uma entrevista no processo de recrutamento e 

seleção. Conforme podemos ver na Figura 5.13, é possível dizer que qualquer que seja o resultado 

alcançado no processo de R&S, 75 dos respondentes “concordam totalmente” e 26 “concordam” que o 

resultado deve ser sempre comunicado ao candidato. 

 

Figura 5.13 - Q1 - Comunicar o Resultado de uma Entrevista 

 

A pergunta 3.5 do questionário N.º 1 procura conhecer o grau de importância que os 

respondentes dão aos seis (6) elementos de suporte ao R&S como potenciais ferramentas de melhorias 

futuras dos processos de recrutamento e seleção. 

Os elementos avaliados, conforme apresentado na Figura 5.14, são: a) A Inteligência Artificial 

para análise comportamental, b) O Vídeo CV em vez do CV tradicional, c) Profissionais/Especialistas 

de produção de Vídeo CV, d) Espaços com decoração descontraída para entrevistas, e) 

Profissionais/Especialistas de Brand pessoal e f) Utilização de Realidade Virtual para simular exercícios 

lógicos.  

Analisando as respostas podemos ver que é atribuída pouca importância aos elementos que 

envolvem mais inovação e menos contato humano a), b), c), e) e f), enquanto que é dada importância 

ao elemento d), com 53 respondentes (N= 53) a responderem favoravelmente ao uso de um 

profissional/especialista de Brand pessoal, uma atividade que envolve mais contato humano. No que 

diz respeito à utilização de profissionais/especialistas em produção de Vídeo CV, que também requere 

envolvimento humano, 50 respondentes (N= 50) responderam “pouco importante” e 19 respondentes 

(N= 19) responderam “não é importante”. Um dado que revela algum equilíbrio entre as respostas de 
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38 respondentes (N= 38) que responderam “importante” e outros 38 responderam “pouco importante” 

ao elemento e).  

Por último, podemos ver que os respondentes deram pouca importância aos elementos que 

envolvem novas tecnologias, como: vídeo, inteligência artificial e/ou realidade virtual. 
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Figura 5.14 - Q1 – Grau de Importância atribuído aos Seis Elementos de Suporte ao R&S
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5.1.4. A Importância do Feedback no R&S dos Respondentes 

A pergunta 4.1 do questionário N.º 1 procura caracterizar o estilo de feedback recebido pelos 

respondentes nas entrevistas de Recrutamento e Seleção. Podemos ver, conforme apresentado na 

Figura 5.15, que das 101 respostas recolhidas, nenhum dos respondentes referiu ter alguma vez 

recebido um feedback negativo, que desvaloriza ou desqualifica a posição à qual se candidata, que 

42,6% (N= 43) dos respondentes responderam nunca ter tido qualquer tipo de feedback, que 24,8% 

(N= 25) dos respondentes responderam ter recebido um feedback insignificante, fraco, vago e genérico 

e sem propósito, que 12,9% (N= 13) dos respondentes responderam ter recebido um feedback positivo, 

sem se falar em aspetos de melhoria, e por último que 19,8% (N= 20) dos respondentes responderam 

ter recebido um feedback construtivo, que fala dos aspetos positivos e estimula a corrigir e a fazer 

melhor. 

 

Figura 5.15 - Q1 - Estilo de Feedback Recebido em Processo R&S 

 

Conforme podemos ver na Tabela 16, pelo resumo de processamento dos casos, foram 

considerados no processamento 58 respostas “sim”, que representam 57,4% dos casos válidos e 43 

respostas “não”, que representam 42,6% dos casos excluídos. 

Tabela 16 - Fiabilidade das Respostas dos Respondentes que receberam Feedback 

 

A pergunta 4.1.1 do questionário N.º 1 procura caracterizar o estilo de comunicação usado 

para dar feedback aos respondentes que responderam à pergunta 4.1 com um “sim”. Conforme 

podemos ver na Figura 5.16, as 58 (N= 58) respostas válidas processadas são distribuídas da seguinte 

forma:  8 respondentes (N= 8) responderam “comunicação presencial, por email, carta ou outro”, 34 

respondentes (N= 34) responderam “email, carta ou outro” e 16 respondentes (N= 16) responderam 

“comunicação presencial”. O email ou carta são por natureza o meio mais utilizado. 
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Figura 5.16 - Q1 - Estilo de Comunicação Usada para dar Feedback 

 

A pergunta 4.1.2 do questionário N.º 1 procura saber qual foi o grau de satisfação que o 

inquirido teve com o feedback recebido na pergunta 4.1, utilizando uma escala do tipo Likert de 1 a 4, 

em que 1 é - Nada satisfeito e 4 - Muito satisfeito, sendo que os números 1 e 2 correspondem a uma 

resposta negativa e os números 3 e 4 correspondem a uma resposta positiva. Podemos, conforme 

apresentado na Figura 5.17, ver que 37 (N= 37) dos respondentes responderam positivamente, 15 

(N=15) respondentes responderam com valor = 4 e 22 (N= 22) dos respondentes responderam com 

valor = 3, 16 (N= 16) dos respondentes responderam negativamente com valor = 2 e 5 (N= 5) dos 

respondentes valor = 1.  

 

Figura 5.17 - – Q1 – Grau de Satisfação do Feedback Recebido 

 

A pergunta 4.1.3 do questionário N.º 1 é uma pergunta de resposta livre que procura recolher 

as opiniões dos 58 respondentes que afirmaram ter recebido feedback na pergunta 4.1. Foi definido 

um critério de validação das respostas, excluídas respostas em branco ou com “NA”. Foram 

consideradas válidas 31 respostas de sugestões, que apresentamos na Tabela 17, e que descrevem 

de uma forma sucinta o que seria de melhorar no feedback de como correu a entrevista no processo 

de R&S. 

Tabela 17 – O que melhorar no Feedback de como correu a Entrevista dos Respondentes 

N. SUGESTÃO FINALIDADE 

1 Ligarem para dizer que o cliente está atrasado com o processo por exemplo e 
não nos deixarem à espera meses. 

“Appreciation” 

2 Pontos positivos e negativos. Profissionais e SoftSkills. “Appreciation” 

3 Feedback mais completo. “Coaching” 
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Continuação da Tabela 17 

4 O mais realista possível, de forma a nos ajudar a melhorar no trabalho, caso 
venha a ser contratado, ou nos próximos processos de recrutamento. 

“Evaluation” 

5 Feedback direto. Sem ajuste de perfil. “Appreciation” 

6 Mais assertivo nos aspetos a melhorar “Coaching” 

7 Gostaria que qualquer feedback que eu recebesse realçasse os aspetos 
menos positivos de forma a que eu, em futuras entrevistas, possa melhorar o 
meu perfil de apresentação consoante aquilo que me é comunicado. Penso 
também que feedback em aspetos positivos é me bastante útil, pois fico com 
uma noção lúcida no que eu devo continuar a investir como candidato a um 
emprego. 

“Appreciation”, 
”Coaching”, 
“Evaluation” 

8 Validar conhecimentos e comportamentos organizacionais. “Coaching” 

9 Detalhe técnico. Exmo. projetos, visão holística, assertividade, motivação, 
compreensão, humildade, Espírito de interajuda. 

“Appreciation” 

10 Por exemplo, acho que poderia ser dado feedback caso a entrevista tenha 
sido positiva e ponderaram contratar, mas não terem vagas para todos os 
candidatos nesta situação. 

“Appreciation” 

11 Transparência. “Appreciation” 

12 A forma e o tipo de comunicação em que aspeto melhoraram ou não a partilha 
do conhecimento. Se as Softskills estão alinhadas com a empresa/função e 
expectativa do cliente e em que forma poderiam potenciar a experiência 
profissional para a vaga em questão. 

“Appreciation”, 
“Coaching”, 
“Evaluation” 

13 A resposta em si de como decorreu a entrevista e o q se pode melhorar 
profissionalmente  

“Coaching” 

14 Sempre construtivo e motivador mesmo que não tenha perfil para aquela área 
que se propôs algumas qualidades a pessoa deve ter e deve ser motivada a 
continuar a procurar emprego.  

“Appreciation”, 
“Evaluation” 

15 Postura, atitude e o que poderia melhorar. “Coaching” 

16 Feedback concreto, critica construtiva. “Appreciation” 

17 Melhor venda de imagem.  

18 Detalhe dos motivos de não contratação. Aspetos a melhorar por parte do 
candidato.  

“Appreciation”, 
“Coaching”, 
“Evaluation” 

19 Focar mais os aspetos a melhorar e as qualidades verificadas. “Coaching” 

20 O feedback deveria ser por email com clarificação e explicação do resultado 
negativo. 
O feedback deveria ser por email E telefonema e depois seguido de fase 
seguinte presencial, se o resultado foi positivo. 
O feedback deve ser claro, contido, sem ambiguidade, nunca induzindo em 
erro. Por exemplo, dar um feedback positivo e valorizando competências 
para depois, por razões pouco claras, não selecionar o candidato.  
O feedback deve ser muito concreto para não criar desilusão ou falsas 
expectativas! 

“Appreciation”, 
“Coaching”, 
“Evaluation” 

21 Nada a assinalar, todos os feedbacks recebidos foram muito satisfatórios. N/A 

22 Seria importante dar pelo menos algum Feedback. “Appreciation” 

23 Valor Salarial acima ou abaixo do esperado! Em função se encaixa melhor o 
meu perfil. 

N/A 

24 Clareza, simplicidade, isenção, corajosa. “Appreciation” 

25 Raramente é dado feedback das entrevistas, os mais relevantes que tive 

foram presenciais e raramente quando não sou selecionada. O problema é 

que normalmente não é dado qualquer feedback. 

“Appreciation” 
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Continuação da Tabela 17 

26 Apresentar os pontos frágeis do candidato, a possibilitar que o mesmo se 
qualifique melhor para outras oportunidades. 

“Coaching” 

27 objetividade, confronto. “Appreciation” 

28 1º existir feedback 2º indicar pontos a melhorar.  

29 A maioria das empresas não dão feedback sobre como correu a entrevista se 
não formos a pessoa selecionada, o que é frustrante e não abona em favor da 
empresa. Todos os candidatos deveriam receber algum tipo de feedback 
mesmo que não tenham sido selecionados. 

“Appreciation” 

30 Gostaria que concretizassem o(s) motivo(s) que foram definitivos para a 
exclusão do processo.  

“Appreciation” 

31 No caso em particular que a que me refiro nas respostas às questões 
anteriores o feedback foi muito útil para a preparação para entrevistas 
posteriores e não me ocorre nada que o pudesse melhorar. No entanto, houve 
várias outras entrevistas de que não recebi qualquer feedback, o que 
considero bastante incorreto e desrespeitoso. Creio que é essencial ser dado 
algum retorno ao candidato e, se possível, que este inclua o que "correu bem" 
e o que é passível de ser melhorado. 

“Appreciation”, 
“Coaching”, 
“Evaluation” 

 

Podemos ver que grande parte das sugestões/melhorias apontam para o aspeto da 

importância do feedback no processo de recrutamento e seleção, que deve ser o mais possível do tipo 

construtivo e deve falar de aspetos positivos que estimulam a melhoria. Podemos dizer também que as 

sugestões apontadas vão de encontro ao defendido pelos autores (Stone & Heen, 2014), segundo os 

quais o feedback deve estar associado a três finalidades “Appreciation”, “Coaching” e “Evaluation”. 

 

A pergunta 4.2 do questionário N.º 1 procura saber qual é a importância que cada inquirido 

atribui a cada tipo de feedback utilizando uma escala do tipo Likert de 1 a 4, onde “Nada importante” = 

1 e “Muito importante” = 4. Podemos ver, conforme apresentado na Figura 5.18, que o feedback 

construtivo recolhe em média a maior parte das respostas, com 66 respondentes (N= 66) a 

responderem “Muito importante” (valor = 4) e 34 respondentes (N= 34) a responderem “Importante” 

(valor = 3). 

 

Figura 5.18 – Q1 – Grau de Importância Atribuída a cada Tipo de Feedback 
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Conforme apresentado na Tabela 18, podemos ver que o feedback construtivo tem uma média 

de 3,644 e um desvio padrão (dp= 0,5017), indo ao de encontro da conclusão do estudo realizado por 

(Zenger & Folkman, 2014), em que as pessoas preferem o feedback positivo/construtivo. 

Tabela 18 - Média e Desvio Padrão da Importância atribuída a cada Tipo de Feedback 

 

 

A pergunta 4.3 do questionário N.º 1 procura saber como os respondentes avaliam o grau de 

atração/retenção de uma empresa onde não é dado feedback de como correu a entrevista no processo 

de recrutamento e seleção utilizando uma escala do tipo Likert de 1 a 4, em que 1 é – “Muito Mau” e 4 

– “Muito Bom”, onde os valores 1 e 2 correspondem a uma resposta negativa e os valores 3 e 4 a uma 

resposta positiva. Conforme apresentado na Figura 5.19, podemos ver que 89,1% (N= 90) dos 

respondentes responderam negativamente, que 33,7% (N= 34) dos respondentes deram uma cotação 

negativa máxima com o (valor = 1) e que 55,4% (N= 56) dos respondentes deram uma cotação com 

(valor = 2). Os respondentes não reconhecem atração/retenção a uma empresa que não dê feedback. 

Das respostas positivas analisadas, 10,9% (N= 11) dos respondentes reconheceram alguma 

atração/retenção a uma empresa sem feedback nos processos de R&S e 4 dos respondentes cotaram 

com valor máximo (valor = 4). 

 

Figura 5.19 – Q1 - Grau de Atração/Retenção de Respondentes num Processo R&S s/ Feedback 

A pergunta 4.4 do questionário N.º 1 procura saber em que medida os respondentes 

concordam muito ou discordam totalmente das seguintes afirmações: 

1) O supervisor/entrevistador influencia a forma como percecionamos e valorizamos o 

feedback recebido; 

2) Um feedback honesto pode triplicar o compromisso e a retenção de profissionais; 

3) O feedback deve ser dado no decorrer da entrevista; 

4) O feedback promove a aprendizagem, desenvolvimento e motivação do candidato; 

5) O feedback melhora a atitude do candidato, ao longo de pelo menos 6 meses; 

6) Deve evitar-se comunicar feedback negativo; 

7) Deve ser feito pela empresa um acompanhamento regular do feedback dado ao candidato; 

8) O feedback deve estar associado a metas. 
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Conforme apresentado na Figura 5.20, podemos ver que os respondentes indicam de uma 

forma geral concordarem com todas as afirmações, com exceção da afirmação 6), onde 46,5% (N=47) 

dos respondentes “discordam” e 28,7% (N= 29) dos respondentes “discordam totalmente”. Podemos 

concluir que as pessoas têm preferência por receber feedback, qualquer que seja o seu tipo, reforçando 

desta forma a concordância com a conclusão obtida no estudo dos autores Zenger e Folkman (2014). 

 

Figura 5.20 – Q1 – Grau de Concordância de Afirmações sobre Feedback 

 

A pergunta 4.5 do questionário N.º 1 procura entender qual é o grau de satisfação dos 

respondentes quando estes não recebem feedback de como correu a entrevista no processo de R&S 

utilizando uma escala do tipo Likert de 1 a 4, em que 1 é – “Nada Satisfeito” e 4 – “Muito Satisfeito”, 

onde os valores 1 e 2 são negativos e os valores 3 e 4 são positivos. Conforme apresentado na Figura 

5.21, podemos ver que 91,1% (N= 92) dos respondentes responderam negativamente e que apenas 

8,9% (N= 9) dos respondentes responderam positivamente. Podendo afirmar que quase ninguém fica 

satisfeito quando não recebe feedback. 

 

Figura 5.21 – Q1 - Grau de Satisfação dos Respondentes por não Receber Feedback 

 

A pergunta 4.6 do questionário N.º 1 procura saber como os respondentes avaliam a sua 

experiência com o feedback recebido nos processos de R&S utilizando uma escala do tipo Likert de 1 

a 4, em que 1 é – “Muito má” e 4 – “Muito boa”, onde os 1 e 2 são negativos e 3 e 4 são positivos. 

Conforme apresentado na Figura 5.22, podemos ver que que existe uma maior tendência para 

experiências mais positivas com feedback do que negativas, onde 59 dos respondentes responderam 



.  

 
62 

 

com valores 3 e 4, mas podemos dizer também que 42 dos respondentes responderam com valores 

negativos. 

 

Figura 5.22 – Q1 – Classificação da Experiência dos Respondentes com o Feedback 

 

A pergunta 4.7 do questionário N.º 1 procura entender, de uma lista de três opções possíveis 

e de resposta múltipla, qual o tipo de feedback que os respondentes mais preferem.  

• Feedback positivo (só se diz o que a pessoa fez bem sem se falar em aspetos de melhoria); 

• Feedback construtivo (fala dos aspetos positivos e estimula a corrigir e a fazer melhor).; 

• Feedback negativo (desvalorizar ou desqualificar posição). 

 

Conforme apresentado na Figura 5.23, podemos verificar que 99% (N= 100) dos 

respondentes dão preferência ao feedback construtivo, que 10,9% (N= 11) deram preferência ao 

feedback positivo e curiosamente 8,9% (N= 9) escolheram feedback negativo, sabendo que este 

significa “desvalorizar ou desqualificar posição”. 

 

Figura 5.23 – Q1 - Tipo de Feedback Preferido pelos Respondentes 

 

A pergunta 4.8 do questionário N.º 1 é uma pergunta de resposta livre e procura recolher 

opiniões dos respondentes acerca do feedback dado de como correu a entrevista nas empresas e saber 

qual o impacto que teve na atitude do inquirido. Foram recolhidas 101 respostas, sujeitas a uma triagem 

de validação de qualidade de conteúdo e com um critério de exclusão de respostas em branco, com 

apenas um caractere ou apenas uma palavra. Depois da triagem foram apuradas 34,6% (N= 35) de 

resposta válidas dentro dos critérios escolhidos, ou seja 1/3 das respostas. O resultado foi transcrito 

para a Tabela 19. 
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Tabela 19 – Feedback e Impacto na Atitude dos Respondentes 

N. OPINIÃO 

1 
Tem de ser uma realidade... Se tal não acontecer começo a perder a empatia quer com o 
cliente por ter escolhido a recrutadora, como com a última. 

2 Quase sem feedback, o que significa uma saída frustrada da entrevista.  

3 Melhoria da atitude 

4 Sempre tento melhor os pontos negativos identificados em um feedback. 

5 Muito importante para nos conhecermos 

6 

Oferecer feedback não é só um gesto de solidariedade de um recrutador para com um 
talento. É também um ato de responsabilidade, pois é com base no que lhe é comunicado/a 
que o talento consegue refletir nos aspetos em que melhor se destacou e naquilo em que 
necessita de investir. 

7 Falta de feedback desmotiva as pessoas 

8 Ajuda-me a melhorar. 

9 Acho de grande importância para poder evoluir na próxima entrevista 

10 
Já tive feedbak construtivo, mencionando pontos a melhorar. Gostei de ter recebido. Ajuda à 
nossa autoavaliação. 

11 É importante sabermos qual o resultado, qual a opinião que ficaram de nós. 

12 
Identificação dos pontos fortes para utilização em futuras entrevistas e pontos de melhoria 
para serem alvo de desenvolvimento pessoal com o objetivo de os transformar em pontos 
fortes 

13 É muito importante para percebermos que aspetos temos de melhorar no futuro.  

14 Muito positivo e motivador 

15 Ajudou a perceber como evitar erros em futuras entrevistas vistas 

16 
Ajuda a melhorar as competências nas entrevistas e a identificação de oportunidades de 
melhorias nas competências técnicas e soft skills. 

17 Motiva a melhora nas seguintes  

18 Genérico e, por isso, insuficiente.  

19 Um feedback construtivo beneficia o empregador e a motivação do funcionário  

20 Ajuda no "crescimento" pessoal e evita que a pessoa fique com ideia errada de como correu 

a entrevista, podendo melhorar em próximas entrevistas 

21 Qualquer feedback tem impacto no alento, motivação e ações futuras do candidato. Duas 

realidades permanecem, no tempo, as quais irão influenciando e delineando a atitude futura 

do candidato: o entrevistador e o feedback.  

O feedback recebido por mim na minha experiência é geralmente, quando existe, 

normalmente comunicado friamente, num formato fixo tipificado, por email (negativo) e 

raramente comunicado por telefone (positivo). Em mais de 75% dos casos, se negativo e 

contrário a uma futura relação candidato vs empresa, nunca existe qq feedback.  

22 Tenho recebido feedbacks altamente motivadores  

23 Penso ser uma mais valia para no futuro ter melhorias 

24 Leva a melhorias 

25 Ajudou-me a melhorar muito e a conseguir perceber o melhor caminho a adotar. 

26 Penso fortalecer Melhoria contínua 

27 Ajudou aumentar no grau de motivação  
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Continuação da Tabela 19 

28 

AJUDA A IDENTIFICAR O QUE É RELEVANTE PARA O EMPREGADOR, PONTOS FORTES E FRACOS DO 

ENTREVISTADO E DA SUA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO E DÁ OPORTUNIDADES DE MELHORIA. MAS 

ESTE TIPO DE FEEDBACK É RARO. NORMALMENTE OS FEEDBACKS PRESENCIAIS OU POR 

TELEFONE/VÍDEO SÓ SÃO FEITOS QUANDO A PESSOA É SELECIONADA OU PARA DIZER QUE FOMOS 

MUITO BEM MAS DESISTIRAM DE RECRUTAR OU RECRUTAM INTERNAMENTE. 

29 POSITIVO, AJUDAR E IDENTIFICAR PONTOS DE MELHORIA. 

30 É IMPORTANTE POSICIONAR CLARAMENTE O CANDIDATO. 

31 
DÁ-NOS OUTRA PERSPETIVA DAQUILO QUE CORREU MENOS BEM E DO QUE PODEMOS MELHORAR 

PARA A PRÓXIMA.   

32 
FEEDBACK SEJA ELE QUAL FOR, É SEMPRE ÚTIL. A MINHA ATITUDE FACE AO PROCESSO DE R&S 

ADAPTA-SE CONSOANTE O FEEDBACK RECEBIDO. 

33 
COM O FEEDBACK DA ENTREVISTA PODEMOS PERCEBER O QUE TEMOS DE MELHORAR QUER NO 

NOSSO CV QUER NA FORMA COMO ABORDÁMOS A ENTREVISTA. 

34 ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA CONTÍNUOS.  

35 

EXTREMAMENTE IMPORTANTE E DETERMINANTE PARA O EMPENHO NA PREPARAÇÃO DE ENTREVISTAS 

FUTURAS E NO DESEMPENHO DURANTE AS MESMAS. O FEEDBACK CONSTRUTIVO PROMOVE O 

INVESTIMENTO NA PREPARAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A CONFIANÇA COM QUE NOS 

APRESENTAMOS NAS ENTREVISTAS QUE INFLUENCIA O NOSSO DESEMPENHO. PELO CONTRÁRIO, A 

AUSÊNCIA DE FEEDBACK PROVOCA DESMOTIVAÇÃO E FALTA DE CONFIANÇA FATORES QUE PODEM, 
MUITO NATURALMENTE, CONDUZIR AO INSUCESSO NAS ENTREVISTAS. O FEEDBACK NEGATIVO É AINDA 

PIOR QUE A AUSÊNCIA DE FEEDBACK PORQUE LEVA O CANDIDATO A QUESTIONAR-SE SOBRE AS SUAS 

CAPACIDADES E, ENTÃO, SE VALERÁ A PENA CANDIDATAR-SE A OUTRAS POSIÇÕES. 

 

Das respostas apresentadas na Tabela 19, podemos concluir que os temas mais destacados pelos 

respondentes são os seguintes: 

• A ausência de feedback provoca perda de empatia com o recrutador; 

• O feedback é uma responsabilidade das entidades, deve ser dado sempre, porque 

estimula o desenvolvimento do candidato; 

• O feedback é um elemento influenciador na atitude do candidato; 

• O feedback é um elemento que contribui para a melhoria de futuras intervenções dos 

candidatos em processos de R&S. 

 

5.1.5. O Impacto da Ausência do Feedback no Employer Branding 

A pergunta 5.1 do questionário N.º 1 procura saber qual é a probabilidade dos respondentes 

recomendarem a terceiros (amigos, colegas, etc.) uma empresa que não comunique no processo de 

R&S feedback de como correu a entrevista de emprego. Conforme apresentado na Figura 5.24, 

podemos ver que 63% dos respondentes responderam negativamente, dos quais 46% responderam 

“improvável” e 17% “nada provável”. Curiosamente 31% dos respondentes responderam ser “provável” 

e 6% responderam “muito provável”. 
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Figura 5.24 – Q1 - Probabilidade do Candidato Recomendar Empresa a Terceiros/Amigos 

 

A pergunta 5.2 do questionário N.º 1 procura saber qual a probabilidade dos respondentes 

voltarem a responder a um anúncio de emprego de uma empresa onde nunca lhe foi dado feedback de 

como correu a entrevista no processo de R&S. Conforme apresentado na Figura 5.25, podemos ver 

que 75% dos respondentes responderam negativamente, dos quais 48% dos respondentes 

responderam “improvável” e 27% responderam “nada provável”. Curiosamente 22% dos respondentes 

responderam “provável” e 3% responderam “muito provável”. 

 

Figura 5.25 – Q1 - Probabilidade do Candidato Responder Anúncio de Emprego s/ Feedback 

 

A pergunta 5.3 do questionário N.º 1 procura saber qual a probabilidade dos respondentes 

voltarem a responder a um anúncio de emprego de uma empresa onde lhe é dado feedback de como 

correu a entrevista no processo de R&S. Conforme apresentado na Figura 5.26, podemos ver que 95% 

do total dos respondentes responderam positivamente, dos quais 53% responderam “muito provável” 

e 42% responderam “provável”, indicando claramente a intenção e agrado por essa empresa, e apenas 

um total de 5% respondentes responderam negativamente, dos quais 2% responderam “improvável” e 

3% responderam “nada provável”. 

 

Figura 5.26 – Q1 - Probabilidade do Candidato Responder Anúncio de Emprego c/ Feedback 
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Agregando os dados das questões 5.2 (azul) e 5.3 (laranja) do questionário N.º 1, e 

apresentadas na Figura 5.27, podemos ver que as respostas recolhidas dos respondentes refletem 

uma proporção diferente quando se trata de afirmações negativas. Podemos dizer que existe uma 

tendência para uma resposta positiva mais concentrada na questão 5.2 (azul) do que na questão 5.3 

(laranja), evidenciando o aspeto das pessoas responderem de forma mais conservadora quando se 

trata de uma frase na forma negativa. 

 

Figura 5.27 – Q1 - Representação Gráfica Das Duas Probabilidades c/ e s/ Feedback 

 

A pergunta 5.4 do questionário N.º 1 procura conhecer qual o impacto que a ausência de 

feedback de como correu a entrevista no processo de R&S tem no Employer Branding. Conforme 

apresentado na Figura 5.28, analisando um a um, podemos afirmar: 

 

Figura 5.28– Q1 - Impacto que a Ausência de Feedback tem no Employer Branding 

 

• Impacto negativo na atracão e retenção de candidatos – É apontado por 66,3% (N= 67) 

dos respondentes; 

• Impacto negativo na promoção no mercado de trabalho da marca empregadora – É 

apontado por 59,4% (N= 60) dos respondentes; 

• Impacto negativo no serviço prestado pela marca empregadora - É apontado por 41,6% 

(N= 42) dos respondentes; 

• Impacto negativo nas vantagens competitivas oferecidas pela marca empregadora – É 

apontado por 27,7% (N =28) dos respondentes; 
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• Impacto negativo na geração de conexões futuras e fidelidade à marca empregadora - Foi 

apontado por 46,5% (N = 47) dos respondentes; 

• Impacto negativo na identidade da própria cultura organizacional promovida pela marca 

empregadora - Foi apontado por 45,5% (N= 46) dos respondentes. 

 

Das respostas obtidas verifica-se que a ausência de feedback de como correu a entrevista no 

processo de recrutamento e seleção provoca impacto negativo no Employer Branding, promove 

negativamente o Employer Branding e por fim penaliza fortemente a atração/retenção de candidatos à 

empresa. 

 

A pergunta 5.5 do questionário N.º 1 procura saber se os respondentes concordam ou não 

com a afirmação: "A prática de feedback de como correu a entrevista no processo de recrutamento e 

seleção, promove e assegura uma maior atratividade do candidato ao Employer Branding.", utilizando 

uma escala do tipo Likert de 1 a 4, em que 1 é – “Discordo totalmente” e 4 – “Concordo totalmente”, em 

que valores 1 e 2 são negativos, 3 e 4 são valores positivos. Conforme apresentado na Figura 5.29, 

podemos ver que 90,1% dos respondentes responderam positivamente à questão, dos quais 46,5% 

deram valor= 3 e 43,6% valor = 4. Os respondentes reconhecem que a prática de dar feedback de 

como correu a entrevista no processo de recrutamento e seleção promove e assegura uma maior 

atratividade do candidato ao Employer Branding. 

 

Figura 5.29 – Q1 - Efeitos da Prática do Feedback na Atratividade ao Employer Branding 

 

A pergunta 5.6 do questionário N.º 1 procura saber em que medida receber um feedback de 

como correu a entrevista no processo de recrutamento e seleção gera uma atitude de confiança e de 

compromisso com o Employer Branding, utilizando uma escala do tipo Likert de 1 a 4, em que 1 é – 

“Não gera confiança e compromisso” e 4 – “Gera muita confiança e compromisso”, onde 1 e 2 são 

valores negativos, 3 e 4 valores positivos. Conforme apresentado na Figura 5.30, podemos ver que 

96% (N= 97) dos respondentes responderam positivamente, dos quais 55,4% (N= 56) deram valor 

máximo positiva (valor = 4) e 40,6% deram valor = 3. Ou seja, este feedback gera confiança e 

compromisso. 
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Figura 5.30 – Q1 – Feedback, Atitude de Confiança e Compromisso com o Employer Branding 

 

Podemos verificar pela estatística descritiva das perguntas 5.5 e 5.6 apresentadas na Tabela 

20, que estas indicam uma média positiva, com um desvio padrão que aponta para um conjunto de 

dados uniformes, validando assim a importância positiva das duas questões. 

Tabela 20 - Estatísticas Descritivas Média e Desvio Padrão das perguntas 5.5 e 5.6 

 

 

A pergunta 5.7 do questionário N.º 1 é uma pergunta de resposta livre e procura conhecer as 

opiniões dos respondentes acerca da ausência de feedback de como correu a entrevista no processo 

de recrutamento e seleção e do seu impacto no Employer Branding. Transcrevemos para a Tabela 21 

as respostas dadas pelos respondentes. 

Tabela 21 – Ausência de Feedback no R&S e Impacto no Employer Branding 

OPINIÕES RECOLHIDAS NO QUESTIONÁRIO N.º 1 

Nunca mais me voltam a ver. O que não faltam aí são consultoras :) parabéns por este formulário. 

Havendo um feedback sério e construtivo, é muito importante e positivo na perspetiva do candidato  

Impacto negativo na marca empregador. 

Essa atitude deixa um sentimento de falta de compromisso com os interesses dos empregados, uma 
vez que não sem tem preocupação com os futuros empregados, também não tem com os já 
contratados. 

Esta diretamente ligado, um mal ou ausente feedback é o espelho de uma marca. 

Credibilidade da instituição  

Não dá confiança para futuras oportunidades 

Ausência de feedback continua a ser uma prática comum no pós-entrevista. Foram muitos os 
recrutadores com os quais estive cara-a-cara e muitos deles, apesar de me terem dito que me dariam 
feedback, nunca o chegaram a dar ou, se o fizeram, deram semanas ou, até mesmo, meses mais 
tarde. A meu ver esta atitude traduz-se num mau aspeto à marca do empregador porque dá a 
compreender que, tenha ou não o talento se destacado na entrevista, o empregador só o/a vê como 
um recurso para dinamizar o seu negócio. 

Desmotiva as pessoas 

Desinteresse, importância, sentimento de ser enganado. Sentindo de exclusão social 

Deve ser dado feedback 
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Continuação da Tabela 21 

Mostra desinteresse pelos candidatos, que no fundo são mais um número. 

Ausência de feedback e igual a ausência de interesse 

A falta de feedback dá lugar a várias tendências. A criação da expectativa no candidato com o 
sentimento de abandono ao longo do tempo. A ideia que o candidato constrói pela falta desse retorno. 
A forma desleal como a empresa tratou o candidato limita fortemente a vontade do mesmo em 
permanecer na empresa, mesmo aceitando. Basicamente não havendo cordialidade neste tratamento 
passa a ideia de uma empresa que apenas se foca no número e não nas pessoas, logo, um lugar 
temporário de trabalho, um degrau para o desafio seguinte. Bons e menos bons profissionais não 
devem ser sinónimo de um mau processo. O feedback aos candidatos é o mínimo que a empresa 
pode dar ao mesmo, pois ele poderá vir a ser útil em processos de recrutamento futuros ou até mesmo 
vir a ser em casos utópicos o Dir. de RH e aí sim, tudo muda... 

Considero uma falta de respeito para com o entrevistado. A empresa também não sai beneficiada (não 
revela dar importância à componente social da relação humana). 

Tem um impacto negativo. 

Uma falta de interesse no processo de seleção 

Altamente penalizador para o empregador. Por esse motivo já rejeitei várias abordagens de uma 
empresa.  

Deixa uma imagem mt negativa no candidato poderá sentir-se desvalorizado e ignorado  

Infelizmente é a realidade do mercado. Dá uma imagem de desconsideração pelo outro. 

Desmotivante e gera alguma desconfiança no empregador que desprezou completamente o candidato  

Desvalorização para com o candidato 

Passa uma imagem de descaso para com seus futuros colaboradores. 

Quem não se digna a comunicar, não merece respeito.  

Desmotivação em relação ao processo e à empresa. 

Denota falta de profissionalismo na organização. 

Pouco profissionalismo  

Empresa sem consideração com o entrevistado mesmo sendo uma entrevista para fazer "numero" 

Empresa sem valores éticos  

Imagem da marca sai desgastada. 

Distancia a empresa dos possíveis candidatos. 

Considero falta de profissionalismo e até desrespeito. 

Mostra desinteresse e gera incerteza e desmotivação  

Não gosto. A pessoa fica na expectativa, e pode deixar de responder a anúncios, por achar que a 
entrevista correu bem. Além disso, acho uma falta de respeito para com o candidato. 

Revela falta de profissionalismo, completa desconsideração por quem ofereceu o seu tempo para 
efetuar a entrevista e caracteriza a marca empregador como interesseira e preocupada apenas com 
o seu próprio umbigo. 

A ausência de feedback não cria empatia, mina a confiança e pode conduzir a uma imagem fria e 
desleixada de uma marca empregadora, levando a prazo a uma má relação com o mercado de RH e 
eventualmente ao condicionamento da qualidade dos candidatos. 

Péssima imagem, que persistirá no tempo. A marca empregadora ganha um embaixador negativo 

A ausência de feedback causará o meu desinteresse numa nova candidatura.  

Impacto negativo no candidato pois não sabe pontos a melhorar para futuras entrevistas 

Não permite melhorar 

Deverá sempre existir um feedback construtivo sob pena de o candidato não se voltar a candidatar à 
mesma empresa. 

Péssimo para a marca empregador. 

Ficamos a saber o que pensam sobre nós no mercado de trabalho 

Demonstração de desinteresse pelo candidato e descredibilização da marca. 

Potencia a rejeição futura para outras entrevistas 

Fraca opinião sobre o empregador/recrutado. 

Falta de maturidade da empresa e dos seus compromissos com o talento humano. 

Em como não quer saber dos candidatos 
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Continuação da Tabela 21 

A ausência de feedback dificulta a verdadeira perceção daquilo que o talento pode valer, além colocar 

a empresa numa posição egocêntrica. 

Negativo para a empresa empregadora 

A ausência de feedback não cria grande impacto na marca empregador. 

Quando o empregador não dá feedback demonstra uma atitude de falta de respeito para com as 

outras pessoas, que podem vir a ser no futuro parceiras de negócio. De certeza que estarei sempre 

desconfiado de fazer negócio com uma empresa que não me deu feedback no passado num processo 

de seleção. 

A ausência de feedback, transmite aos candidatos ou potenciais candidatos, a ideia de que o capital 

humano, a sua satisfação e bem-estar, tem muito pouca relevância para o empregador em causa.  

Os profissionais falam entre si. E podem influenciar de forma negativa a candidatura de alguém 

conhecido. 

A meu ver, uma empresa que não informa o candidato do resultado da sua candidatura e da sua 

justificação não considera os recursos humanos/os funcionários como uma peça-chave do seu 

sucesso e, portanto, é pouco interessante para mim como profissional e faz-me questionar sobre a 

sua atitude para com parceiros, clientes e fornecedores. 

 

Das respostas apresentas na Tabela 21, podemos verificar que a ausência do feedback no 

processo de recrutamento e seleção tem efeitos negativos, tanto no candidato como no Employer 

Branding. 

 

5.2. Questionário N.º 2 

Este inquérito destinou-se a recolher a opinião dos funcionários da empresa Sparklegend 

sobre como é que o feedback dado ao candidato pela empresa no processo de seleção e recrutamento 

consegue produzir lealdade e atração/retenção do candidato à empresa. 

 

5.2.1. Demografia dos Funcionários respondentes e Anos de 

trabalho na Empresa 

A pergunta 1.1 do questionário N.º 2 procura conhecer o género dos funcionários 

respondentes. Conforme apresentado na Figura 5.31, podemos ver que existe uma igualdade de 

representatividade, com 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 

 

Figura 5.31 – Q2 - Género 
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A pergunta 1.2 do questionário N.º 2 procura saber as idades dos funcionários respondentes. 

Conforme apresentado na Figura 5.32, podemos ver que 57,1% dos funcionários respondentes tem 

idades compreendidas entre os 26-35 anos, que 21,4% tem entre os 36-45 anos, que 14,3% tem 25 ou 

menos anos e que apenas 7,1% apresentam ter idades entre os 46-55 anos. 

 

Figura 5.32 – Q2 – Idade 

 

A pergunta 1.3 do questionário N.º 2 procura saber as habilitações académicas dos 

funcionários respondentes. Conforme apresentado na Figura 5.33, podemos ver que nenhum dos 

funcionários respondentes apresenta habilitações abaixo do secundário (atual 12º Ano), que 71,4% (N= 

10) apresentam habilitações ao nível da Licenciatura, que 14,3% (N= 2) apresentam mestrado, 7,1% 

(N = 1) o secundário e apenas 7,1% (N= 1) com Bacharelato.  

 

Figura 5.33 – Q2 - Habilitações Académicas 

 

A pergunta 1.4 do questionário N.º 2 procura saber a localização dos funcionários 

respondentes em termos de zona de trabalho, uma vez que a empresa tem escritórios em Lisboa, Braga 

e Porto. Conforme apresentado na Figura 5.34, podemos ver que 71,4% (N= 10) responderam da zona 

Lisboa ou Grande Lisboa, que 21,4% (N= 3) responderam da zona de Braga e que 7,1% (N= 1) 

responderam da zona do Porto ou Grande Porto. 

 

Figura 5.34 – Q2 - Localização dos Funcionários 
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A pergunta 1.5 do questionário N.º 2 pretende saber qual é a relação em anos de trabalho 

que os funcionários respondentes têm com a empresa. Conforme apresentado na Figura 5.35, 

podemos ver que a maioria, 35,7% tem 1 ano ou menos de empresa, que 28,6% tem 1 a 2 anos, que 

14,3% tem 2 a 3 anos, que 14,3% tem 3 a 4 anos e que 7,1% tem 4 ou mais anos. Verifica-se que a 

empresa tem poucos recursos há mais de 4 anos, o que poderá ser um sinal de alguma dificuldade de 

retenção. 

 

Figura 5.35 – Q2 – Anos de Trabalho na Empresa 

 

5.2.2. A importância do Feedback no Processo de R&S na Empresa 

A pergunta 2.1 do questionário N.º 2 procura saber em que medida os funcionários 

respondentes concordam ou não com as seguintes afirmações sobre o feedback aplicado na empresa: 

1) O supervisor/entrevistador influencia a forma como percecionamos e valorizamos o feedback 

recebido; 

2) Um feedback honesto pode triplicar o compromisso e a retenção de profissionais; 

3) O feedback deve ser dado no decorrer da entrevista;  

4) O feedback promove a aprendizagem, desenvolvimento e motivação do candidato; 

5) O feedback melhora a atitude do candidato, ao longo de pelo menos 6 meses; 

6) Deve evitar-se comunicar feedback negativo; 

7) Deve ser feito pela empresa um acompanhamento regular do feedback dado ao candidato; 

8) O feedback deve estar associado a metas. 

 

 

Figura 5.36 – Q2 - A importância do Feedback no Processo de R&S na Sparklegend 
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Conforme apresentado na Figura 5.36, podemos ver que todas as afirmações recolhem 

opiniões de total concordância ou concordância e apenas na afirmação 6, onde se diz que deve evitar-

se comunicar feedback negativo, 35,7% (N=5) dos respondentes discordam e 57,1% (N= 8) discordam 

totalmente. Na Tabela 22 apresenta-se a Média e Desvio Padrão. Ou seja, existe uma clara preferência 

por receber feedback quer seja positivo ou negativo, reforçando assim a conclusão do estudo dos 

autores Zenger e Folkman (2014) e a análise das respostas obtidas no questionário N.º 1, pergunta 

4.4.  

Tabela 22 - Média e Desvio Padrão das Importâncias do Feedback na Sparklegend 

 

Com o intuito de encontrar as associações mais significativas entre os dados em análise, 

correlacionamos o supervisor/entrevistador e a importância do feedback entre si, conforme apresentado 

na Tabela 23.  

Tabela 23 - Correlações supervisor/entrevistador e Importância do Feedback na Sparklegend 

 

O supervisor/entrevistador influencia a forma como percecionamos e valorizamos o 

nosso feedback e este está fortemente associado ao receber um feedback honesto, que triplica o 

compromisso e provoca a retenção de profissionais, bem como promove a aprendizagem, 

desenvolvimento e motivação do candidato e está também muito correlacionado com o 

acompanhamento regular do feedback por parte do supervisor/entrevistador. 

O feedback honesto pode triplicar o compromisso e a retenção de profissionais e está, 

logicamente, correlacionado com o supervisor/entrevistador que o influencia. 

O feedback promove a aprendizagem, desenvolvimento e motivação do candidato e 

está correlacionado com o supervisor/entrevistador. Dependendo da forma como é transmitido, maior 

será a recetividade e valorização do feedback. 
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O feedback melhora a atitude do candidato ao longo de pelo menos 6 meses e está 

especialmente correlacionado com o acompanhamento regular do feedback dado ao candidato pelo 

supervisor/entrevistador. 

O acompanhamento regular do feedback dado ao candidato pela empresa está associado 

ao evitar dar feedback negativo, muito associado ao supervisor/entrevistador responsável pela 

transmissão do feedback, e à atitude do candidato, pelo menos ao longo de 6 meses. 

A associação de metas ao feedback da pelo supervisor/entrevistador está correlacionada 

com o evitar-se comunicar feedback negativo. Quanto menor for o feedback negativo comunicado 

mais aceitação há na atribuição de metas. 

 

A pergunta 2.2 do questionário N.º 2 procura saber em que medida os funcionários 

respondentes acham que o feedback de como correu a entrevista no processo de recrutamento e 

seleção deve ser dado ao candidato na Sparklegend, utilizando uma escala tipo Likert de 1 a 4, em que 

1 é – “Nunca deve ser dado” e 4 – “Deve ser dado sempre”. Conforme apresentado na Figura 5.37, 

podemos ver que 100% das respostas dadas foram positivas, 50% deram valor 3 e 50% deram valor 

4, concluindo-se que todos os funcionários respondentes acharam dever ser dado feedback sempre. 

 

Figura 5.37 – Q2 – Com que Frequência deve ser dado Feedback na Sparklegend 

 

A pergunta 2.3 do questionário N.º 2 procura saber a opinião dos funcionários respondentes 

acerca do tipo de feedback que a Sparklegend deve dar ao candidato no processo de recrutamento e 

seleção por forma a produzir lealdade e atração/retenção do candidato à empresa, dando-se a escolher 

entre as seguintes opções: 

• Feedback construtivo (fala dos aspetos positivos e estimula a corrigir e a fazer melhor); 

• Feedback positivo (só se diz o que a pessoa fez bem sem se falar em aspetos de melhoria); 

• Feedback negativo (desvaloriza ou desqualifica a posição); 

• Feedback insignificante (fraco, vago e genérico e sem propósito). 
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Figura 5.38 – Q2 – Que tipo de Feedback deve ser dado na Sparklegend 

 

Conforme apresentado na Figura 5.38 podemos ver que 100% dos funcionários respondentes 

reconhecem o Feedback construtivo como aquele que a empresa deve optar por dar. 

A pergunta 2.4 do questionário N.º 2 procura saber em que medida a opção escolhida pelos 

funcionários respondentes na pergunta 2.3 gera uma atitude de confiança e compromisso com a 

Sparklegend, utilizando uma escala tipo Likert de 1 a 4, em que 1 é – “Nada gera” e 4 – “Gera Muito”.  

Conforme apresentado na Figura 5.39, podemos ver que na resposta à pergunta 2.3 do questionário 

N.º 2 a opinião dos funcionários respondentes é muito positiva com 71,4% (N= 10) a atribuírem a escala 

máxima de 4 pontos e 28,6% (N= 4) a atribuírem uma escala de 3 pontos. 

 

Figura 5.39 – Q2 – Feedback a Atitude de Confiança e Compromisso com a Sparklegend 

A pergunta 2.5 do questionário N.º 2 procura saber a opinião dos funcionários respondentes 

acerca da probabilidade de um candidato recomendar a terceiros (amigos, colegas, etc.) a Sparklegend 

quando dado o feedback indicado na pergunta 2.3 do questionário N.º 2. Conforme apresentado na 

Figura 5.40, podemos ver que a maioria dos funcionários respondentes reconhece ser provável 

recomendar a Sparklegend, 57,1% (N= 8) responderam “provável” e 42,9% (N= 6) responderam “muito 

provável”. 

 
Figura 5.40 – Q2 - Probabilidade de Recomendar a Sparklegend quando Recebe Feedback 
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5.2.3. O Impacto da Ausência do Feedback na Empresa 

A pergunta 2.6 do questionário N.º 2 procura saber a opinião dos funcionários respondentes 

acerca dos impactos que a ausência do feedback no processo de recrutamento e seleção tem no 

Employer Branding (marca Sparklegend).  Conforme apresentado na Figura 5.41, podemos ver que 

71,4% (N= 10) dos funcionários respondentes reconhecem existir impacto negativo na atracão e 

retenção de candidatos e 71,4% (N= 10) reconhecem existir impacto negativo na geração de conexões 

futuras e fidelidade à marca Sparklegend. Dos dados analisados verifica-se que 35,7% (N= 5) 

reconhecem existir impacto negativo na promoção da marca Sparklegend no mercado de trabalho. 

 
Figura 5.41 – Q2 - Impacto da Ausência de Feedback no R&S na Sparklegend 

 

A pergunta 2.7 do questionário N.º 2 procura saber a avaliação feita acerca da qualidade do 

feedback dado de como correu a entrevista ao candidato no processo de recrutamento e seleção na 

Sparklegend. Conforme apresentado na Figura 5.42, podemos ver que 64,3% (N = 9) dos funcionários 

respondentes reconhecem que é “muito bom” e que 26,6% (N= 4) consideram ser “bom” e 7,1% (N= 1) 

ser “razoável”. 

 
Figura 5.42 – Q2 - Qualidade do Feedback Dado na Sparklegend 

 

A pergunta 2.8 do questionário N.º 2 procura saber em que medida o processo de feedback 

usado no recrutamento e seleção na Sparklegend deve ser melhorado, utilizando uma escala tipo Likert 

de 1 a 4, em que 1 é – “Não deve ser melhorado” e 4 – “Deve ser muito melhorado”. Conforme 

apresentado na Figura 5.43, podemos ver que 7,1% (N= 1) dos funcionários respondentes dizem não 

dever ser melhorado, na mesma proporção, 7,1% (N= 1) dizem dever ser muito melhorado, 64,3% (N= 

9) reconhecem não necessitar grande melhoria e que 21,4% (N= 3) reconhecem necessitar alguma 

melhoria. 
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Figura 5.43 – Q2 - Que Feedback Melhorar na Sparklegend 

 

A pergunta 2.9 do questionário N.º 2 é uma pergunta de resposta livre e procura saber a 

opinião dos funcionários respondentes acerca de como deve ser dado feedback no processo de 

recrutamento e seleção na Sparklegend por forma a produzir lealdade e atração/retenção do candidato 

à marca Sparklegend. Transcrevemos as 14 resposta dadas na Tabela 24. 

Tabela 24 – Produzir Lealdade e Atração de Candidatos na Sparklegend 

OPINIÕES DE COMO DEVE SER DADO FEEDBACK NO R&S PARA PRODUZIR LEALDADE E ATRAÇÃO DE 

CANDIDATOS 

1 Indicando os aspetos que correram bem e os que não correram bem 

2 O feedback deve ser dado no fim da entrevista e durante a permanência na empresa. 
Sempre de forma construtiva, tanto na parte positiva como na negativa. 

3 Deverá ser um feedback equilibrado, ou seja, um feedback positivo e com o aspeto de 
evoluir, assim como um pouco de feedback negativo mostrando a honestidade por parte do 
recrutador assim como a empresa. 

4 De forma clara e objetiva. 

5 Opinião do recrutador 

6 Feedback honesto, sincero, mas acima de tudo, construtivo 

7 O que me atraiu na entrevista de emprego foi o facto da mesma ser feita por uma pessoa 
mais técnica. Introdução da empresa, número de colaboradores, faturação da empresa e 
restante lenga-lenga de recursos humanos é francamente aborrecida e no limiar da 
inutilidade. O importante são as tecnologias utilizadas, o projeto a integrar e claro, o pacote 
salarial. 

8 Da forma que já é aplicado, presencial e pontual. 

9 O mais importante é haver transparência no feedback. 

10 Realizar uma comunicação semanal no caso de o consultor estar à espera de colocação. 
Conforme o problema indicado deveria ser realizado uma reunião presencial e bissemanal 
com intuito de informar o candidato da evolução do processo e tentar motivar o mesmo a 
auto instruir-se na área alvo. 

11 Penso que o feedback deve ser dado vocalmente, se não puder ser pessoal deverá ser 
telefonicamente. 

12 Críticas construtivas 

13 NA 

14 No meu caso o feedback foi dado na hora e soube logo que o meu perfil iria ser 
apresentado ao cliente. 

 

Das respostas apresentadas na Tabela 24, podemos verificar que os funcionários 

respondentes da Sparklegend reconhecem que o feedback deve ser sempre dado, que o mesmo é 

valorizado se a comunicação do feedback for formal, ou seja, presencialmente, que o feedback 

construtivo é o mais indicado e por fim que o acompanhamento do candidato deve ter lugar com 

reuniões presenciais e com uma frequência bissemanal.  
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Capítulo 6 

6. Conclusões 

Antes de se enumerar as principais conclusões a retirar nesta investigação, torna-se 

pertinente relembrar o principal objetivo da realização da mesma. Esta investigação inicia-se com a 

questão de partida: “Qual a importância do feedback na atração/retenção do candidato no processo de 

recrutamento e seleção e como a ausência desse feedback afeta o Employer Branding?”. Com a 

finalidade de ajudar a responder à questão de partida, foram elaborados dois questionários de 

investigação, um orientado a candidatos e outro a funcionários da empresa, que permitiram 

fundamentar as seguintes questões da investigação, por forma a chegar à conclusão deste trabalho: 

(1) Poderá o feedback ser um elemento importante de atração/retenção com a empresa?; (2) Como 

pode o feedback influenciar o comportamento do candidato?; (3) Como a ausência desse feedback 

afeta o Employer Branding? 

Os candidatos respondentes atribuíram à experiência positiva de feedback com a empresa a 

importância de um critério de atração na procura de emprego, destacando-se um total de 85% dos 

respondentes a responderem positivamente a este fator. Quanto à afirmação "A prática de feedback de 

como correu a entrevista no processo de recrutamento e seleção, promove e assegura uma maior 

atratividade do candidato ao Employer Branding.", esta recolheu uma concordância de 90,1% dos 

respondentes. Foi também possível concluir que 89,1% dos candidatos respondentes não reconhece 

atração/retenção à empresa que não dê feedback de como correu a entrevista. Estes resultados vêm 

assim confirma que o elemento feedback é importante na atração/retenção de candidatos a uma 

empresa, conforme o defendido no estudo realizado por Zenger e Folkman (2014). 

No que diz respeito à forma como é dado o feedback ao candidato no processo de 

recrutamento e seleção por parte das empresas, verificou-se que 42,6% dos candidatos respondentes 

respondeu nunca ter recebido qualquer tipo de feedback. Conseguiu-se ainda apurar que 24,8% dos 

candidatos respondentes receberam feedback, mas reconheceram que o mesmo foi insignificante. 

Apenas 19,8% dos candidatos respondentes referiram ter recebido um feedback construtivo. Foi 

também possível verificar que 75% dos candidatos respondentes concordam que deve ser sempre 

comunicado feedback. E por fim, podemos verificar que os funcionários respondentes da empresa dão 

clara preferência a receber feedback, seja ele qual for, princípio este que vai ao encontro da conclusão 

do estudo dos autores Zenger e Folkman (2014). 

Relativamente à frequência de utilização das entrevistas por parte dos candidatos 

respondentes, foi possível verificar existir uma maior utilização das entrevistas presenciais, 

privilegiando desta forma o contato e proximidade humana neste tipo de processo. Foi possível verificar 

que os candidatos respondentes dão pouca importância aos elementos de suporte ao processo de 

recrutamento e seleção que envolva novas tecnologias, como: vídeo, inteligência artificial e/ou 
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realidade virtual. Talvez seja um sinal indicativo de alguma aversão e desconfiança à mudança 

relacionada com as tecnologias em processos de avaliação de pessoas. Quanto à forma de 

comunicação do feedback, verificou-se que o email ou carta são por natureza o meio mais utilizado 

para comunicar o feedback de uma entrevista ao candidato inquirido, ou seja, a comunicação é 

preferencialmente informal. No resultado do inquérito aos funcionários da empresa, estes defendem a 

utilização da comunicação formal, ou seja, presencial. 

Das sugestões/melhorias recolhidas, podemos verificar que a maioria delas fazem referência 

à importância que o feedback tem no processo de recrutamento e seleção, que o tipo de feedback deve 

ser o mais possível construtivo, realçando-se aspetos positivos que estimulam a melhoria. Estas 

sugestões vão ao encontro do que é defendido pelos autores Stone e Heen (2014), um feedback deve 

ser associado a três finalidades “Appreciation”, “Coaching” e “Evaluation”. Por fim, também vai ao 

encontro da conclusão do estudo realizado por Zenger e Folkman (2014), que reconhece que as 

pessoas preferem receber um feedback positivo/construtivo. 

Relativamente à forma como o feedback pode influenciar o comportamento do candidato, 

podemos verificar através do questionário aos candidatos respondentes, que: (1) a ausência de 

feedback provoca perda de empatia com o recrutador; (2) o feedback é uma responsabilidade das 

entidades, deve ser dado sempre, porque estimula o desenvolvimento do candidato; (3) o feedback é 

um elemento influenciador na atitude do candidato (4); o feedback é um elemento que contribui para a 

melhoria de futuras intervenções dos candidatos em processos de R&S. Foi também possível verificar 

que 96% dos candidatos respondentes afirmam que receber um feedback de como correu a entrevista 

no processo de recrutamento e seleção, gera uma atitude de confiança e de compromisso com o 

Employer Branding. 

No que concerne a importância do Feedback na atração/retenção do candidato no processo 

de recrutamento e seleção e como a ausência desse feedback afeta o Employer Branding, foi possível 

verificar pela recolha de dados dos inquéritos aos candidatos e aos funcionários da empresa, que: (1) 

o impacto negativo na atracão e retenção de candidatos é apontado por 66,3% dos candidatos 

respondentes e 71,4% dos funcionários respondentes; (2) o impacto negativo na promoção no mercado 

de trabalho da marca empregadora é apontado por 59,4% dos candidatos respondentes e 35,7% dos 

funcionários respondentes; (3) o impacto negativo no serviço prestado pela marca empregadora é 

apontado por 41,6% dos candidatos respondentes e 28,6% dos funcionários respondentes; (4) o 

impacto negativo nas vantagens competitivas oferecidas pela marca empregadora é apontado por 

27,7% dos candidatos respondentes e 28,6% dos funcionários respondentes; (5) o impacto negativo 

na geração de conexões futuras e fidelidade à marca empregadora é apontado por 46,5% dos 

candidatos respondentes e 71,4% dos funcionários respondentes; (6) o impacto negativo na identidade 

da própria cultura organizacional promovida pela marca empregadora é apontado por 45,5% dos 

candidatos respondentes e 42,9% dos funcionários respondentes.  

No seguimento do parágrafo anterior, foi possível verificar que 63% dos candidatos 

respondentes diz ser provável não recomendar a empresa que não comunique feedback de como 

correu a entrevista e 75% dos candidatos respondentes indicam como não provável voltar a responder 
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a um anúncio de emprego da empresa que não comunique feedback de como correu a entrevista no 

processo de recrutamento e seleção. 

No que diz respeito à análise do processo de R&S da empresa e do uso da aplicação e-Staff, 

verificou-se que nem sempre é dado feedback ao candidato nos dois momentos referidos, ficando ao 

critério de cada responsável pela oportunidade informar o candidato, já que não existe uma cultura de 

feedback instituída. O fato de não comunicar feedback ao candidato qualquer que seja o status do 

processo de R&S, prejudica a empresa, nomeadamente na atratividade futura desses candidatos. 

Podemos apontar este aspeto como ponto de melhoria futura. 

Quanto à conclusão que pode ser retirada desta investigação, em primeiro lugar, a mesma 

sustenta-se no conjunto de teorias e de autores que compõem a revisão de literatura e que referem a 

importância do feedback e Impacto que este pode ter. Em segundo lugar, após análise dos dados 

recolhidos dos dois questionários, podemos concluir que o feedback é importante na atração/retenção 

do candidato no processo de R&S e que a ausência desse feedback afeta negativamente o Employer 

Branding. A aplicação de uma cultura de feedback na organização beneficia os candidatos e a empresa. 

 

6.1. Limitações e Dificuldades da Investigação 

Começando pela revisão da literatura, a principal limitação foi a escassa informação acerca 

da utilização e aplicação de feedback a candidatos em processos de R&S bem como acerca dos 

impactos que a ausência deste tem no Employer Branding. Posteriormente, o capítulo da metodologia 

foi o capítulo onde foram encontradas algumas limitações, nomeadamente pela fraca adesão dos 

funcionários da empresa ao questionário N.º 2. Embora se tenha conseguido uma expressão 

maioritária, numa empresa pequena esperava-se que todos participassem, o que não aconteceu. No 

entanto consideram-se válidos os resultados obtidos tendo em conta que o total da população 

respondente é representativo face à população total. Por fim, o processo de fusão da empresa no grupo 

Izertis, originou também alguns contratempos na disponibilidade de tempo e de recursos, bem como 

alguma instabilidade pessoal. 

 

6.2. Sugestões para investigações Futuras 

Uma sugestão para um próximo estudo de investigação seria alargar a população alvo 

(inquiridos) a outras empresas. Neste caso foram apenas candidatos e funcionários da Sparklegend, 

seria interessante aumentar o número de participantes de forma a ajudar a conseguir uma melhor e 

mais completa interpretação e análise dos dados, para verificar se a perceção destes é ou não distinta 

entre empresas, contribuindo para a implementação de mecanismos e cultura de feedback nas 

organizações.  
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Anexo B - Fundamentação das Questões do 

Questionário N.º  1 

PERGUNTA RESPOSTAS POSSÍVEIS O QUE SE PRETENDE 

AVALIAR 

1.1 GÉNERO - FEMININO 
- MASCULINO 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.2 IDADE - 25 OU MENOS 
- 26-35 
- 36-45  
- 46-55  
- 56 OU MAIS 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.3 HABILITAÇÕES ACADÉMICAS - BÁSICO (ATUAL 9º ANO) 
- SECUNDÁRIO (ATUAL 

12º ANO) 
- BACHARELATO 
- LICENCIATURA 
- MESTRADO 
- DOUTORAMENTO 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.4 LOCALIZAÇÃO - LISBOA OU GRANDE 

LISBOA 
- PORTO OU GRANDE 

PORTO 
- OUTRA 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

2.1 SITUAÇÃO PROFISSIONAL - EMPREGADO, TEMPO 

INTEGRAL 
- EMPREGADO, TEMPO 

PARCIAL 
- DESEMPREGADO 
- ESTUDANTE 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

PROFISSIONAL DO 

INQUIRIDO 

2.2 SECTOR EMPRESARIAL ONDE TRABALHA - BANCA 
- ENERGIA & UTILITIES 
- PUBLICIDADE MEDIA 
- RECRUTAMENTO (RH, 
R&S, ETC.) 
- RETALHO E BENS DE 

CONSUMO 
- SEGUROS 
- TECNOLOGIA E 

INTERNET 
- TELECOMUNICAÇÕES 
- OUTRO RESPOSTA 

LIVRE 

ANÁLISE DO SETOR 

EMPRESARIAL ONDE O 

INQUIRIDO TRABALHA. 

2.3 COM QUE FREQUÊNCIA PROCURA OPORTUNIDADES 

DE TRABALHO 
- NUNCA OU QUASE 

NUNCA 
- UMA OU DUAS VEZES 

POR MÊS 
- UMA OU DUAS VEZES 

POR SEMANA 
- TODOS OS DIAS OU 

QUASE TODOS OS DIAS 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE CONHECER 

O HÁBITO DO INQUIRIDO 

NA FREQUÊNCIA COM 

QUE PROCURA POR 

OPORTUNIDADES DE 

EMPREGO 

2.4 QUAL É O GRAU 

DE UTILIZAÇÃO DAS 

SEGUINTES FONTES 

DE 

RECRUTAMENTO: 

- PORTAIS DE EMPREGO (ITJOBS, 
SAPOEMPREGO, ETC.) 
- RECRUTAMENTO INTERNO 
- ANÚNCIOS DE 

JORNAIS/REVISTAS 

ESPECIALIZADAS DE RH 

- NÃO UTILIZADO 
- POUCO UTILIZADO 
- UTILIZADO 
- MUITO UTILIZADO 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER DUAS 

COISAS, QUAL O 

CONHECIMENTO 

DETIDO DO INQUIRIDO 
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- REDES SOCIAS (LINKEDIN, 
FACEBOOK, ETC.) 
- WEBSITE ACADÉMICO C/ 
OFERTAS DE EMPREGO 
- CENTROS DE EMPREGO (IEFP, 
I.P) 
RECOMENDAÇÕES OU 

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS 

SOBRE AS FONTES DE 

RECRUTAMENTO E O 

GRAU DE UTILIZAÇÃO 

QUE FAZ DAS MESMAS 

2.5 EXCETUANDO 

AS MOTIVAÇÕES 

PESSOAIS, QUAL É O 

GRAU DE 

IMPORTÂNCIA QUE 

OS SEGUINTES 

CRITÉRIOS TÊM NA 

SUA PROCURA DE 

OPORTUNIDADES 

DE EMPREGO: 

- MARCA EMPREGADOR FORTE 
- RECOMENDAÇÕES DE AMIGOS 
- EXPERIÊNCIAS POSITIVAS DE 

FEEDBACK COM A EMPRESA 
- LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 
- POSSIBILIDADE DE TRABALHO 

REMOTO 

- NÃO É IMPORTANTE 
- ALGO IMPORTANTE 
- IMPORTANTE 
- MUITO IMPORTANTE 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER OUTRAS 

MOTIVAÇÕES QUE NÃO 

SEJAM PESSOAIS, 
NOMEADAMENTE 

SABER O GRAU DE 

IMPORTÂNCIA DE 

DETERMINADOS 

CRITÉRIOS NA 

PESQUISA POR 

OPORTUNIDADE DE 

EMPREGO 

3.1 QUE TIPO DE ENTREVISTAS DE EMPREGO CONHECE 

NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO? 
- ENTREVISTA TELEFONE 
- ENTREVISTA VÍDEO 

(SKYPE, WHATSAPP, 
ETC.) 
- ENTREVISTA 

PRESENCIAL (PESSOAL) 
- ENTREVISTA DE GRUPO 
- ENTREVISTA OUT OF 

OFFICE (OU EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS) 

NESTA QUESTÃO 

PERCEBE-SE QUAL O 

TIPO DE ENTREVISTA 

DE EMPREGO O 

INQUIRIDO CONHECE 

3.2 AO LONGO DO ÚLTIMO ANO (2018) COM QUE 

FREQUÊNCIA PARTICIPOU EM PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ENTREVISTA DE 

EMPREGO? 

- 2 OU MENOS 
- 3 A 4 VEZES 
- 5 OU MAIS VEZES 
- NUNCA 

NESTA QUESTÃO 

ANALISA A FREQUÊNCIA 

COM QUE O INQUIRIDO 

TEM A ENTREVISTA DE 

EMPREGO NO ÚLTIMO 

ANO (DO INQUIRIDO 

2019) 

3.3 NO SEU CASO, QUE TIPO DE ENTREVISTAS DE 

EMPREGO AVALIA MAIS UTILIZAR NOS PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO? 

- ENTREVISTA TELEFONE 
- ENTREVISTA VÍDEO 

(SKYPE, WHATSAPP, 
ETC.) 
- ENTREVISTA 

PRESENCIAL 
- ENTREVISTA DE GRUPO 
- ENTREVISTA OUT OF 

OFFICE (OU EM 

ESPAÇOS PÚBLICOS) 

NESTA QUESTÃO 

CONHECE-SE A 

PERCEÇÃO DO TIPO DE 

ENTREVISTA QUE O 

INQUIRIDO MAIS UTILIZA 

3.4 EM QUE MEDIDA 

CONCORDA OU NÃO 

COM AS SEGUINTES 

AFIRMAÇÕES 

APLICADAS NAS 

ENTREVISTAS NOS 

PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO? 

- DEVE EXISTIR INQUÉRITO DE 

QUALIDADE E SATISFAÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENTREVISTA DE 

EMPREGO 
- O RESULTADO DA ENTREVISTA 

DEVE SER SEMPRE COMUNICADO 
- O RESULTADO DE UMA 

ENTREVISTA NEGATIVA DEVE SER 

COMUNICADO POR EMAIL, CARTA 

OU OUTRO 
- O RESULTADO DE UMA 

ENTREVISTA CONSTRUTIVA OU 

- CONCORDO 

TOTALMENTE 
- CONCORDO 
- DISCORDO 
- DISCORDO  

NESTA QUESTÃO 

AVALIAMOS A 

PERCEÇÃO DO 

INQUIRIDO SOBRE A 

CONCORDÂNCIA DA 

QUALIDADE E DA 

COMUNICAÇÃO DO 

RESULTADO DA 

ENTREVISTA DE 

EMPREGO 
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POSITIVA DEVE SER COMUNICADA 

DE FORMA PRESENCIAL 

3.5 EM QUE MEDIDA 

JULGA SER O GRAU 

DE IMPORTÂNCIA 

DOS SEIS (6) 
ELEMENTOS DE 

SUPORTE AO R&S, 
COMO POTENCIAIS 

FERRAMENTAS DE 

MELHORIAS 

FUTURAS DOS 

PROCESSOS DE 

RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO. 

- A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

PARA ANÁLISE COMPORTAMENTAL 
- O VÍDEO CV EM VEZ DO CV 

TRADICIONAL 
- PROFISSIONAIS/ESPECIALISTAS 

DE PRODUÇÃO DE VÍDEO CV 
- ESPAÇOS COM DECORAÇÃO 

DESCONTRAÍDA PARA 

ENTREVISTAS 
- PROFISSIONAIS/ESPECIALISTAS 

DE BRAND PESSOAL 
- UTILIZAÇÃO DE REALIDADE 

VIRTUAL PARA SIMULAR 

EXERCÍCIOS LÓGICOS 

- MUITO IMPORTANTE 
- IMPORTANTE 
- POUCO IMPORTANTE 
- NADA IMPORTANTE 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE SABER O 

GRAU DE IMPORTÂNCIA 

QUE NOVOS 

ELEMENTOS PODERÃO 

DESEMPENHAR NO 

FUTURO DOS 

PROCESSOS E 

SELEÇÃO 

4.1 ALGUMA VEZ RECEBEU FEEDBACK DE COMO CORREU 

A ENTREVISTA NUM PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO? 

- NÃO, NUNCA ME FOI 

DADO QUALQUER TIPO DE 

FEEDBACK. 
- SIM, FOI DADO UM 

FEEDBACK CONSTRUTIVO 

(FALA DOS ASPETOS 

POSITIVOS E ESTIMULA A 

CORRIGIR E A FAZER 

MELHOR). 
- SIM, FOI DADO UM 

FEEDBACK POSITIVO (SÓ 

SE DIZ O QUE A PESSOA 

FEZ BEM SEM SE FALAR 

EM ASPETOS DE 

MELHORIA). 
- SIM, FOI DADO UM 

FEEDBACK 

INSIGNIFICANTE (FRACO, 
VAGO E GENÉRICO E SEM 

PROPÓSITO). 
- SIM, FOI DADO UM 

FEEDBACK NEGATIVO 

(DESVALORIZA OU 

DESQUALIFICA A 

POSIÇÃO). 

VALIDAÇÃO PARA 

SECÇÃO PERGUNTA 

4.1.1, 4.1.2 E 4.1.3 
PERCEÇÃO DO TIPO DE 

FEEDBACK OBTIDO 

4.1.1 COMO LHE FOI DADO O FEEDBACK? - POR COMUNICAÇÃO 

PRESENCIAL 
- POR EMAIL, CARTA OU 

OUTRO 

NESTA QUESTÃO 

AVALIAMOS PARA OS 

INQUIRIDOS QUE 

TIVERAM ALGUM 

FEEDBACK NO 

PROCESSO DE R&S, 
QUAL A PERCEÇÃO DAS 

FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO USADAS 

NO FEEDBACK DADO 

4.1.2 QUAL FOI O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM O 

FEEDBACK RECEBIDO? 
ESCALA DE LIKERT 1 – 4 

(1 NADA SATISFEITO E 4 

MUITO SATISFEITO 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER O GRAU DE 

SATISFAÇÃO COM O 

FEEDBACK RECEBIDO 

4.1.3 DESCREVA EM ALGUMAS PALAVRAS O QUE SERIA 

DE MELHORAR NO FEEDBACK RECEBIDO DE COMO 

CORREU A ENTREVISTA NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO: 

RESPOSTA ABERTA ANÁLISE SOBRE O QUE 

MELHORAR NO 

FEEDBACK DADO 
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4.2 QUAL É A 

IMPORTÂNCIA QUE 

DÁ A CADA TIPO DE 

FEEDBACK? 

- FEEDBACK CONSTRUTIVO (FALA 

DOS ASPETOS POSITIVOS E 

ESTIMULA A CORRIGIR E A FAZER 

MELHOR) 
- FEEDBACK POSITIVO (SÓ SE DIZ 

O QUE A PESSOA FEZ BEM SEM SE 

FALAR EM ASPETOS DE 

MELHORIA) 
- FEEDBACK NEGATIVO 

(DESVALORIZA OU DESQUALIFICA 

A POSIÇÃO) 
- FEEDBACK INSIGNIFICANTE 

(FRACO, VAGO E GENÉRICO E SEM 

PROPÓSITO) 

- MUITO IMPORTANTE 
- IMPORTANTE 
- POUCO IMPORTANTE 
- NADA IMPORTANTE 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

IMPORTÂNCIA QUE 

CADA TIPO DE 

FEEDBACK TEM PARA 

INQUIRIDO 

4.3 COMO AVALIA O GRAU DE ATRAÇÃO/RETENÇÃO DE 

UMA EMPRESA QUE TENHA UM PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO & SELEÇÃO ONDE NÃO SEJA DADO 

FEEDBACK DE COMO CORREU A ENTREVISTA? 

ESCALA DE LIKERT EM 

QUE O VALOR 1 – 4 (1 

MUITO MAU E 4 MUITO 

BOM) 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER O GRAU DE 

ATRAÇÃO/RETENÇÃO 

ATRIBUÍDO A UM 

PROCESSO R&S ONDE 

NÃO SEJA DADO 

FEEDBACK AO 

INQUIRIDO 

4.4 EM QUE MEDIDA 

CONCORDA OU NÃO 

COM AS SEGUINTES 

AFIRMAÇÕES 

SOBRE O 

FEEDBACK: 

- O SUPERVISOR/ENTREVISTADOR 

INFLUENCIA A FORMA COMO 

PERCECIONAMOS E VALORIZAMOS 

O FEEDBACK RECEBIDO. 
- UM FEEDBACK HONESTO PODE 

TRIPLICAR O COMPROMISSO E A 

RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS 
- O FEEDBACK DEVE SER DADO 

NO DECORRER DA ENTREVISTA 
- O FEEDBACK PROMOVE A 

APRENDIZAGEM, 
DESENVOLVIMENTO E MOTIVAÇÃO 

DO CANDIDATO 
- O FEEDBACK MELHORA A 

ATITUDE DO CANDIDATO, AO 

LONGO DE PELO MENOS 6 MESES 
- DEVE EVITAR-SE COMUNICAR 

FEEDBACK NEGATIVO 
- DEVE SER FEITO PELA EMPRESA 

UM ACOMPANHAMENTO REGULAR 

DO FEEDBACK DADO AO 

CANDIDATO 
O FEEDBACK DEVE ESTAR 

ASSOCIADO A METAS 

- CONCORDO 

TOTALMENTE 
- CONCORDO 
- DISCORDO 
- DISCORDO 

TOTALMENTE 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

PERCEÇÃO DO 

INQUIRIDO SOBRE O 

NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA DE 

AFIRMAÇÕES QUE 

CARACTERIZAM O 

FEEDBACK NO 

PROCESSO R&S 

4.5 QUAL É O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO QUANDO NÃO 

RECEBE FEEDBACK NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DE COMO CORREU A ENTREVISTA? 

ESCALA DE LIKERT EM 

QUE O VALOR 1 – 4 (1 

NADA SATISFEITO E 4 

MUITO SATISFEITO) 

NESTA QUESTÃO 

CONHECEMOS O GRAU 

DE SATISFAÇÃO DO 

INQUIRIDO QUANDO 

NÃO RECEBE 

FEEDBACK 

4.6 COMO AVALIA A SUA EXPERIÊNCIA COM O FEEDBACK 

RECEBIDO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DE COMO CORREU A ENTREVISTA DE 

EMPREGO? 

ESCALA DE LIKERT EM 

QUE O VALOR 1 – 4 (1 

MUITO MÁ E 4 MUITO 

BOA) 

A IMPORTÂNCIA DA 

EXPERIÊNCIA DO 

INQUIRIDO COM O 

FEEDBACK RECEBIDO É 

EXTRAMENTE 

IMPORTANTE, ESTA 

QUESTÃO PRETENDE 
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CONHECER O GRAU DE 

SATISFAÇÃO DO 

INQUIRIDO PERANTE A 

SUA EXPERIÊNCIA DE 

ENTREVISTAS DE 

EMPREGO 

4.7 QUAL DOS 3 TIPOS DE FEEDBACK MAIS PREFERE? - FEEDBACK POSITIVO 

(SÓ SE DIZ O QUE A 

PESSOA FEZ BEM SEM SE 

FALAR EM ASPETOS DE 

MELHORIA). 
- FEEDBACK 

CONSTRUTIVO (FALA DOS 

ASPETOS POSITIVOS E 

ESTIMULA A CORRIGIR E A 

FAZER MELHOR). 
- FEEDBACK NEGATIVO 

(DESVALORIZAR OU 

DESQUALIFICAR 

POSIÇÃO). 

NESSA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER AS RAZÕES 

PREFERENCIAIS QUE O 

INQUIRIDO VÊ PARA O 

TIPO DE FEEDBACK 

4.8 QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DO FEEDBACK DADO DE 

COMO CORREU A ENTREVISTA E DO SEU IMPACTO NA SUA 

ATITUDE? 

RESPOSTA ABERTA NESTA QUESTÃO 

PRETENDE CONHECER 

DE UMA FORMA GERAL 

E AVALIAR O FEEDBACK 

DADO QUE IMPACTO NA 

ATITUDE DO INQUIRIDO 

TEVE  

5.1 QUAL A PROBABILIDADE DE RECOMENDAR A 

TERCEIROS (AMIGOS, COLEGAS, ETC.) UMA EMPRESA 

QUE NÃO COMUNIQUE UM FEEDBACK DE COMO CORREU 

A ENTREVISTA DE EMPREGO NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO? 

- MUITO PROVÁVEL 
- PROVÁVEL 
- IMPROVÁVEL 
- NADA PROVÁVEL 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE SABRE A 

PROBABILIDADE DE 

RECOMENDAR A 

TERCEIROS A EMPRESA 

ONDE FOI A 

ENTREVISTA DE 

EMPREGO QUE NÃO 

TENHA DADO 

FEEDBACK 

5.2 QUAL A PROBABILIDADE DE VOLTAR A RESPONDER A 

UM ANÚNCIO DE EMPREGO DE UMA EMPRESA ONDE 

NUNCA LHE FOI DADO FEEDBACK DE COMO CORREU A 

ENTREVISTA NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO? 

- MUITO PROVÁVEL 
- PROVÁVEL 
- IMPROVÁVEL 
- NADA PROVÁVEL 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

PROBABILIDADE DO 

INQUIRIDO VOLTAR A 

RESPONDER A UM 

ANÚNCIO DE EMPREGO 

DA EMPRESA QUE 

NUNCA LHE TENHA 

DADO FEEDBACK 

5.3 QUAL A PROBABILIDADE DE VOLTAR A RESPONDER A 

UM ANÚNCIO DE EMPREGO DE UMA EMPRESA ONDE LHE É 

DADO FEEDBACK DE COMO CORREU A ENTREVISTA NO 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO? 

- MUITO PROVÁVEL 
- PROVÁVEL 
- IMPROVÁVEL 
- NADA PROVÁVEL 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

PROBABILIDADE DO 

INQUIRIDO VOLTAR A 

RESPONDER A UM 

ANÚNCIO DE EMPREGO 

DA EMPRESA QUE LHE 

TENHA DADO 

FEEDBACK 

5.4 QUAL O IMPACTO QUE A AUSÊNCIA DE FEEDBACK DE 

COMO CORREU A ENTREVISTA NO PROCESSO DE 

- IMPACTO NEGATIVO NA 

ATRACÃO E RETENÇÃO 

DE CANDIDATOS. 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PODE PROVOCAR NO 

EMPLOYER BRANDING. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

PROMOÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO DA MARCA 

EMPREGADORA. 
- IMPACTO NEGATIVO NO 

SERVIÇO PRESTADO PELA 

MARCA EMPREGADORA. 
- IMPACTO NEGATIVO NAS 

VANTAGENS 

COMPETITIVAS 

OFERECIDAS PELA 

MARCA EMPREGADORA. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

GERAÇÃO DE CONEXÕES 

FUTURAS E FIDELIDADE À 

MARCA EMPREGADORA. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

IDENTIDADE DA PRÓPRIA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

PROMOVIDA PELA MARCA 

EMPREGADORA. 

PERCEÇÃO DO 

IMPACTO DA AUSÊNCIA 

DO FEEDBACK NO 

EMPLOYER BRANDING 

5.5 EM QUE MEDIDA CONCORDA OU NÃO COM A 

AFIRMAÇÃO: "A PRÁTICA DE FEEDBACK DE COMO 

CORREU A ENTREVISTA NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, PROMOVE E ASSEGURA 

UMA MAIOR ATRATIVIDADE DO CANDIDATO AO EMPLOYER 

BRANDING." 

ESCALA DE LIKERT EM 

QUE O VALOR 1 – 4 (1 

DISCORDO TOTALMENTE 

E 4 CONCORDO 

TOTALMENTE) 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER O NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA SOBRE 

A PRÁTICA DE 

FEEDBACK NA 

ATRATIVIDADE DO 

CANDIDATO À MARCA 

EMPREGADORA OU 

EMPLOYER BRANDING 

5.6 EM QUE MEDIDA É QUE O RECEBER UM FEEDBACK DE 

COMO CORREU A ENTREVISTA NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, GERA UMA ATITUDE DE 

CONFIANÇA E COMPROMISSO COM O EMPLOYER 

BRANDING? 

ESCALA DE LIKERT EM 

QUE O VALOR 1 – 4 (1 

NÃO GERA CONFIANÇA E 

COMPROMISSO E 4 GERA 

MUITA CONFIANÇA E 

COMPROMISSO) 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER O NÍVEL DE 

CONFIANÇA E 

COMPROMISSO COM O 

EMPLOYER BRANDING 

5.7 QUAL A SUA OPINIÃO ACERCA DA AUSÊNCIA DE 

FEEDBACK DE COMO CORREU A ENTREVISTA NO 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E DO SEU 

IMPACTO NA MARCA EMPREGADORA OU EMPLOYER 

BRANDING? 

RESPOSTA ABERTA NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

PERCEÇÃO DO 

INQUIRIDO SOBRE O 

IMPACTO DA AUSÊNCIA 

DO FEEDBACK NA 

MARCA EMPREGADOR. 

 

Anexo C - Fundamentação das Questões do 

Questionário N.º  2 

PERGUNTA RESPOSTAS POSSÍVEIS O QUE SE PRETENDE 

AVALIAR 

1.1 GÉNERO - FEMININO 
- MASCULINO 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.2 IDADE - 25 OU MENOS 
- 26-35 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 
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- 36-45 
- 46-55 
- 56 OU MAIS 

1.3 HABILITAÇÕES ACADÉMICAS - BÁSICO (ATUAL 9º ANO) 
- SECUNDÁRIO (ATUAL 12º 

ANO) 
- BACHARELATO 
- LICENCIATURA 
- MESTRADO 
- DOUTORAMENTO 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.4 LOCALIZAÇÃO - LISBOA OU GRANDE 

LISBOA 
- PORTO OU GRANDE 

PORTO 
- OUTRA 

ANÁLISE 

DEMOGRÁFICA 

1.5 ANOS DE TRABALHO NA SPARKLEGEND - 1 ANO OU MENOS 
- 1 A 2 ANOS 
- 2 A 3 ANOS 
- 3 A 4 ANOS 
- 4 ANOS OU MAIS 

ANÁLISE DO TEMPO 

DE TRABALHO DO 

INQUIRIDO NA 

EMPRESA 

2.1 EM QUE 

MEDIDA 

CONCORDAS OU 

NÃO COM AS 

SEGUINTES 

AFIRMAÇÕES 

SOBRE O 

FEEDBACK: 

- O 

SUPERVISOR/ENTREVISTADOR 

INFLUENCIA A FORMA COMO 

PERCECIONAMOS E 

VALORIZAMOS O FEEDBACK 

RECEBIDO. 
- UM FEEDBACK HONESTO 

PODE TRIPLICAR O 

COMPROMISSO E A 

RETENÇÃO DE PROFISSIONAIS 
- O FEEDBACK DEVE SER 

DADO NO DECORRER DA 

ENTREVISTA 
- O FEEDBACK PROMOVE A 

APRENDIZAGEM, 
DESENVOLVIMENTO E 

MOTIVAÇÃO DO CANDIDATO 
- O FEEDBACK MELHORA A 

ATITUDE DO CANDIDATO, AO 

LONGO DE PELO MENOS 6 

MESES 
- DEVE EVITAR-SE 

COMUNICAR FEEDBACK 

NEGATIVO 
- DEVE SER FEITO PELA 

EMPRESA UM 

ACOMPANHAMENTO REGULAR 

DO FEEDBACK DADO AO 

CANDIDATO 
- O FEEDBACK DEVE ESTAR 

ASSOCIADO A METAS 

- CONCORDO 

TOTALMENTE 
- CONCORDO 
- DISCORDO 
- DISCORDO TOTALMENTE 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE 

CONHECER A 

CONCORDÂNCIA 

SOBRE ASPETOS DO 

FEEDBACK 

2.2 EM QUE MEDIDA ACHA QUE O FEEDBACK DE 

COMO CORREU A ENTREVISTA NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DEVE SER DADO AO 

CANDIDATO NA SPARKLEGEND? 

ESCALA DE LIKERT 1 – 4 

(1 NUNCA DEVE SER DADO 

E 4 DEVE SER DADO 

SEMPRE) 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE 

CONHECER EM QUE 

MEDIDA O FEEDBACK 

DEVE SER DADO AO 

CANDIDATO NA 

EMPRESA 

2.3 QUAL A TUA OPINIÃO ACERCA DO TIPO DE 

FEEDBACK QUE A SPARKLEGEND DEVE DAR AO 

- FEEDBACK 

CONSTRUTIVO (FALA DOS 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE SABER A 
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CANDIDATO NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO POR FORMA A PRODUZIR LEALDADE E 

ATRAÇÃO DO CANDIDATO À EMPRESA? 

ASPETOS POSITIVOS E 

ESTIMULA A CORRIGIR E A 

FAZER MELHOR) 
- FEEDBACK POSITIVO (SÓ 

SE DIZ O QUE A PESSOA 

FEZ BEM SEM SE FALAR EM 

ASPETOS DE MELHORIA) 
- FEEDBACK NEGATIVO 

(DESVALORIZA OU 

DESQUALIFICA A POSIÇÃO) 
- FEEDBACK 

INSIGNIFICANTE (FRACO, 
VAGO E GENÉRICO E SEM 

PROPÓSITO) 

PERCEÇÃO DO 

INQUIRIDO SOBRE O 

TIPO DE FEEDBACK 

QUE A EMPRESA DEVE 

DAR 

2.4 EM QUE MEDIDA A OPÇÃO ESCOLHIDA NA 

PERGUNTA 2.3 GERA UMA ATITUDE DE CONFIANÇA E 

COMPROMISSO COM A SPARKLEGEND? 

ESCALA DE LIKERT 1 – 4 

(1 NADA GERA E 4 GERA 

MUITO) 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE SABER 

EM QUE MEDIDA A 

ESCOLHA DA 

PERGUNTA 2.3 GERA 

CONFIANÇA E 

COMPROMISSO COM A 

MARCA 

SPARKLEGEND 

2.5 QUAL A TUA OPINIÃO A CERCA DA PROBABILIDADE 

DE UM CANDIDATO RECOMENDAR A TERCEIROS 

(AMIGOS, COLEGAS, ETC.) A SPARKLEGEND QUANDO 

DADO O FEEDBACK ESCOLHIDO NA PERGUNTA 2.3? 

- MUITO PROVÁVEL 
- PROVÁVEL 
- IMPROVÁVEL 
- NADA PROVÁVEL 

NESTA QUESTÃO 

PRETENDE-SE SABER 

A PROBABILIDADE DE 

UM CANDIDATO 

RECOMENDAR A 

SPARKLEGEND COM A 

RESPOSTA DADA NO 

PONTO 2.3 

2.6 QUAL A TUA OPINIÃO ACERCA DOS IMPACTOS QUE 

A AUSÊNCIA DO FEEDBACK NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO TEM NA MARCA 

SPARKLEGEND? 

- IMPACTO NEGATIVO NA 

ATRACÃO E RETENÇÃO DE 

CANDIDATOS. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

PROMOÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO DA MARCA 

SPARKLEGEND. 
IMPACTO NEGATIVO NO 

SERVIÇO PRESTADO PELA 

MARCA SPARKLEGEND. 
- IMPACTO NEGATIVO NAS 

VANTAGENS 

COMPETITIVAS 

OFERECIDAS PELA MARCA 

SPARKLEGEND. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

GERAÇÃO DE CONEXÕES 

FUTURAS E FIDELIDADE À 

MARCA SPARKLEGEND. 
- IMPACTO NEGATIVO NA 

IDENTIDADE DA PRÓPRIA 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

PROMOVIDA PELA MARCA 

SPARKLEGEND. 

NESTA QUESTÃO 

AVALIAMOS O 

IMPACTO DA 

AUSÊNCIA DE 

FEEDBACK NO 

PROCESSO DE R&S 

NA MARCA 

SPARKLEGEND 

2.7 QUAL A TUA AVALIAÇÃO ACERCA DA QUALIDADE 

DO FEEDBACK DADO DE COMO CORREU A 

ENTREVISTA AO CANDIDATO NO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NA SPARKLEGEND? 

- MUITO BOM 
- BOM 
- RAZOÁVEL 
- MAU OU AUSENTE 

NESTA QUESTÃO 

QUEREMOS SABER 

AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE DO 
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FEEDBACK 

PRODUZIDO NA 

SPARKLEGEND 

2.8 EM QUE MEDIDA O PROCESSO DE FEEDBACK 

USADO NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NA 

SPARKLEGEND DEVE SER MELHORADO? 

ESCALA DE LIKERT 1 – 4 

(1 NÃO DEVE SER 

MELHORADO E 4 DEVE 

SER MUITO MELHORADO) 

ANÁLISE SOBRE O 

QUE MELHORAR NO 

PROCESSO E ASSIM 

SUGERIR OU NÃO 

MELHORIA FUTURAS 

2.9 QUAL A TUA OPINIÃO ACERCA DE COMO DEVE SER 

DADO FEEDBACK NO PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO POR FORMA A PRODUZIR LEALDADE E 

ATRAÇÃO DO CANDIDATO À SPARKLEGEND. 

RESPOSTA ABERTA NESTA QUESTÃO 

PRETENDE 

CONHECER DE UMA 

FORMA GERAL E 

AVALIAR O FEEDBACK 

DADO QUE IMPACTO 

NA ATITUDE DO 

INQUIRIDO 

 

 


