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INTRODUÇÃO 

Ao encontrar-me no final da minha licenciatura, começo a interrogar-me o que fazer para conseguir 

um emprego. Ao longo do meu curso, aprendi que o marketing é uma forma eficaz de atingir alvos; 

nesta situação, o alvo será a entidade empregadora e o produto será o indivíduo. Baseando-me no 

conceito de marketing definido por Kotler (2003:25) como “uma nova disciplina que utiliza os 

conceitos e instrumentos do marketing em benefício da carreira e da vida pessoal dos indivíduos, 

valorizando o ser humano em todos os seus atributos, características e complexa estrutura”, acredito 

que a capacidade de valorização do eu e, principalmente, que a capacidade de detetarmos os nossos 

pontos fortes serão uma mais-valia para conseguirmos entrar no mercado de trabalho. Perante a 

problemática vivida pela maioria dos jovens recém-licenciados, surgiu a ideia de me debruçar sobre 

esta temática. 

O conceito de Marketing Pessoal foi apresentado por Peters (1997) como um conceito de marca 

pessoal (the brand called you). Prende-se com a valorização do eu e principalmente a forma como o 

indivíduo se diferencia e se torna uma peça fundamental para alguém, quer seja no âmbito 

social/pessoal, quer seja no mercado de trabalho.  

O presente trabalho debruça-se na análise do Marketing Pessoal como ferramenta para entrada no 

mercado de trabalho, usando como referência a seguinte questão: De que forma o Marketing 

Pessoal pode ser utilizado pelos jovens para se inserirem no mercado de trabalho? Pretendo, 

desta forma, definir o conceito de Marketing Pessoal; e, diagnosticar, através da aplicação de 

inquéritos e entrevistas, as práticas de Marketing Pessoal aplicadas pelos jovens que se encontram a 

frequentar o último ano de licenciatura dos cursos de Design Multimédia, Engenharia Informática e 

Arte e Multimédia, na Universidade de Lisboa e na Universidade da Beira interior – Covilhã. 

Procurarei, também, através da análise dos dados obtidos, comparar as práticas exercidas pelos 

inquiridos/entrevistados com as estratégias teorizadas. Por fim, gostaria de alvitrar uma hipótese que 

ajudasse os jovens, que procuram emprego, a tirar o melhor partido das técnicas de Marketing 

Pessoal. 

A metodologia a que recorri é mista - quantitativa e qualitativa. A primeira visa descrever um 

fenómeno com base numérica a ser submetido a manipulação estatística (Moreira, 1994:93). Dentro 

desta metodologia, usarei a técnica de inquérito por questionário que foi aplicada a jovens finalistas 

de diferentes licenciaturas. A segunda metodologia pretende identificar grupos de comportamento 

(Moreira, 1994:135). Dentro desta metodologia irei recorrer à técnica da entrevista, uma vez que 

esta se encontra muito próxima de uma conversa casual entre seres humanos, que é iniciada 

com um propósito específico e concreto a uma entidade selecionada, tendo como finalidade 

alcançar informações sobre um assunto pré-definido (Moreira 2007:204). As entrevistas foram 

aplicadas a recrutadores d e  empresas e a jovens licenciados. 
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O trabalho encontra-se dividido em cinco partes. Na primeira procedo à apresentação da metodologia 

aplicada no trabalho: tema, objetivos e métodos de recolha de informação. Na segunda parte 

encontra-se uma síntese dos contributos teóricos sobre Marketing Pessoal e algumas definições 

sobre o mesmo. Na terceira parte apresento as conclusões que retive do inquérito e das entrevistas. 

Na quarta parte, é feita uma análise comparativa entre as estratégias elaboradas com as conclusões 

retiradas do capítulo anterior. Por fim, na quinta parte, é apresentado um plano de Marketing Pessoal, 

que poderá ser posto em prática pelos jovens finalistas. 
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1. METODOLOGIA 

 

Para dar resposta à pergunta de partida levantada, foram traçados os seguintes objetivos: 
 

 Inventariar estudos sobre a temática para definir o conceito de Marketing Pessoal; 



 Diagnosticar que estratégias são postas em prática pelos jovens que estejam a frequentar o 
último ano de licenciatura; 



 Comparar as estratégias praticadas com as estratégias teorizadas; 



 Propor uma solução que permita por o conceito de Marketing Pessoal em prática, elaborando 
um plano de Marketing Pessoal. 

 

Para conseguir concretizar os objetivos propostos, irei ter como base uma metodologia mista, 

composto numa primeira fase por uma metodologia quantitativa e numa segunda fase por uma 

metodologia qualitativa. Como tal, serão aplicadas algumas técnicas de recolha de dados, tais como: 

pesquisa bibliográfica, inquérito por questionário e entrevistas. 

 

1.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa bibliográfica é foi a primeira técnica que desenvolvi, pois teve como objetivo estimular a 

leitura e dar a conhecer ao investigador o que já foi estudado sobre o tema proposto. Assim, consistiu 

na realização de pesquisa em bases de dados como o Repositório Científico da UTL, o Catálogo 

Bibliográfico da Universidade Técnica de Lisboa, a b-On, a ProQuest e algumas revistas científicas. 

Desta tarefa, resultou a elaboração do primeiro capítulo deste trabalho e a base científica para a sua 

concretização. 

 

1.2 INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Esta técnica visa averiguar se são utilizadas estratégias de marketing pessoal por 156 jovens que se 

encontram a frequentar o último ano de diferentes licenciaturas. O inquérito foi aplicado a 45 finalistas 

do curso Arte Multimédia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 37 finalistas de 

Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, 31 finalistas de 

Design e Multimédia na Universidade da Beira Interior e 43 finalistas de Engenharia Informática na 

mesma universidade. A amostra apresenta um total de 156 inquiridos, 60,9% são do sexo masculino 

e 39,1% do sexo feminino (gráfico 1 em apêndice), sendo que 43,59% dos finalistas pertencem à 

Universidade da Beira Interior e 56,41% à Universidade de Lisboa (gráfico 2 em apêndice). Os 

inquéritos foram realizados pessoalmente, junto de cada estabelecimento de ensino, durante o mês 

de Abril. 

A escolha das licenciaturas apresentadas prende-se com o facto de procurar estudar dois cursos 
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próximos da área de comunicação, e dois cursos de engenharias, ou seja, que estejam afastados das 

práticas de marketing. Sendo que duas das licenciaturas se situam numa cidade do interior, a 

Covilhã, e as outras duas em Lisboa, procurarei comparar também de que forma a localização 

geográfica pode ser uma barreira ao nível das práticas de marketing.   

 

 

1.3. ENTREVISTA 

 

O recurso à entrevista surge pela necessidade de perceber, de forma mais aprofundada, se os jovens 

utilizam o Marketing Pessoal como ferramenta para entrarem no mercado de trabalho. Deste modo, 

foram elaborados dois guiões de entrevista, um que se destina a jovens licenciados e outro a 

recrutadores de empresas. Um dos modelos de entrevista foi dirigido a dez jovens licenciados, cinco 

que se encontram no mercado de trabalho, e cinco que se encontram desempregados. O objetivo 

desta prática prendeu-se com a necessidade de compreender se os entrevistados recorrem ao 

Marketing Pessoal. O outro modelo de entrevista foi aplicado ao diretor da Cidade FM, Pedro 

Marques e à diretora de uma escola de música Escolinha do Zéthoven, Paula Silva, tentando agora 

perceber, através da voz de quem contrata, se os jovens praticam ou não marketing pessoal. As 

entrevistas foram realizadas via e-mail durante o período compreendido entre 10 de maio de 2014 e 

16 de maio de 2014. 

 

1.4. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DAS CIDADES DA COVILHÃ E LISBOA 

 

A análise que se segue tem por base, dados dos Censos de 2011 observados através do Instituto 

Nacional de Estatística (INE) a 8 de julho de 2014. A investigação sociodemográfica tem como 

objetivo justificar a escolha dos inquiridos. 

Com a atualização dos dados a 20 de novembro de 2012, verificamos que a população residente 

(tabela 1) no concelho de Lisboa é superior em mais de dez vezes à residente no concelho da 

Covilhã.  

Tabela 1 - Distribuição da faixa etária pelos municípios da Covilhã e de Lisboa 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística  

0 - 14 anos 15 - 24 anos 25 - 64 anos 65 e mais anos

Covilhã 51.797           6.369         5.013            28.166          12.249                

Lisboa 547.733         70.494       53.507          292.772       130.960              

TotalMunicípio
Grupo Etário
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A estrutura etária é semelhante em ambos os concelhos. Da análise aos grupos etários (figura 2), 

verifica-se que, o escalão etário dominante corresponde ao dos indivíduos com idades 

compreendidas entre os 25 e 64 anos, com mais de 53%, seguindo-se o escalão dos 65 ou mais 

anos com 24%. Os escalões etários com menos representatividade são o escalão dos 0 aos 14 anos 

com pouco mais de 12% e o escalão dos 15 aos 24 anos com 10%. 

O nível de escolaridade da população é semelhante em ambos os concelhos, excetuando, o grupo de 

pessoas com o 1º ciclo que em Lisboa representa 20% e na Covilhã 28% e o ensino superior onde 

existe uma grande diferença, 27% registados em Lisboa e apenas 11% na Covilhã. 

Os restantes níveis de escolaridade apresentam valores idênticos nos dois concelhos, com o 

destaque do ensino pós-secundário que representa apenas 1%. Em média, 17% da população não 

tem qualquer qualificação, 15% terminou o 3º ciclo e 14% concluiu o secundário. O ensino até ao 2º 

ciclo varia dos 9% em Lisboa para 12% na Covilhã. 

Com base na informação recolhida no site do Instituto Nacional de Estatística, conclui-se facilmente 

que a população do concelho de Lisboa é mais qualificada do que a da Covilhã, sendo mais notória 

essa diferença nas qualificações superiores. Verifica-se também que o salário médio mensal de um 

habitante em Lisboa é de 1576,37€, quase o dobro do salário de um habitante no concelho da 

Covilhã, 841,08€.  
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2. MARKETING PESSOAL: CONTRIBUTOS TEÓRICOS 

 

Focando-se o presente trabalho na área do marketing, julgo ser pertinente clarificar este conceito. 

Assim, marketing pode ser definido como um processo social e empresarial entre indivíduos e 

grupos, que visam a criação e troca de produtos/valores entre eles (Kotler et al., 1999:1004). Constitui 

assim, um conjunto de atividades que são praticadas com o objetivo de promover transações 

comerciais (European Marketing Confederation, 1998:17). O manual Marketing para estudantes de 

comunicação (Ribeiro et al., 2013:16) define o conceito como “o processo de planeamento e 

execução da concepção, avaliação, cotação, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, para 

criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais” (apud American Marketing 

Association).  

 

Não obstante, o presente trabalho foca-se no conceito de Marketing Pessoal que é definido como 

“uma estratégia individual para atrair, desenvolver, fidelizar contactos e relacionamentos que nos 

projectam do ponto de vista pessoal e profissional” (Medeiros et al., 2013:26), que foi alvo de estudo 

por vários autores. 

 

No Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, encontramos uma 

tese de mestrado de Rita Pelica (2011) focada na relação entre Networking e Marketing Pessoal no 

contexto português. Do estudo apresentado aponta-se como principal conclusão que o networking, 

um conceito que é comparado a uma fábrica de produção de contactos (Ibarra & Hunter, 2007), é 

utilizado de forma objetiva e consciente como ferramenta de Marketing Pessoal. O networking 

apresenta-se como uma forma de promoção de marca pessoal, uma vez que permite reunir um 

conjunto imenso de contactos que posteriormente poderão ser alvos a atingir. Dentro das várias 

estratégias de Marketing Pessoal apresentadas destaca-se a realização de um plano pessoal de 

marketing que irá permitir ao individuo organizar e construir a sua própria marca. 

 

O artigo ”The Brand Called You” (1997) de Tom Peters aborda a conceção do ser humano como 

marca. Neste sentido, o autor afirma que os indivíduos deveriam comportar-se como os seus próprios 

managers analisando a sua vida numa ótica de gerência de marca. Comparando os sujeitos a 

grandes marcas, como a Nike ou a Pepsi, afirma que estes deveriam procurar continuamente o 

elemento que os torna diferentes dos restantes. Para além disto, o autor revela a importância de cada 

um de nós ser capaz de identificar as suas principais características, utilizando o padrão 

característica-beneficio como ponto comparativo. Tendo em conta esta analogia indivíduo-marca, o 

autor enfatiza que neste contexto o Homem tem que se interrogar acerca da sua capacidade de 

prever e resolver crises, estando preparado previamente para o efeito. Enfoca também o papel dos 

clientes internos e externos da nossa "empresa", referindo-se aos diferentes agentes sociais que 

constroem o nosso quotidiano. 

O segundo ponto analisado pelo autor é a importância de que cada indivíduo, enquanto marca, 
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encontre o seu nicho de mercado. Sendo que o conceito de marca existe desde que que surgiram as 

primeiras trocas comercias (Lindon et al. 2004:168), podemos defini-lo como uma designação que é 

associada a algo através de um nome, um significado, uma imagem ou mesmo através da 

combinação de todos estes elementos. Esta associação é feita com o objetivo de identificar as 

qualidades do produto e distingui-las dos concorrentes (Kotler et al. 1999:998). A arte da construção 

de uma marca encontra-se intimamente relacionada com a arte do marketing, pelo que sem a 

existência de uma marca, o indivíduo irá passar despercebido no mercado. Contudo, a sua 

construção não é tudo. Há que exprimir um significado e um valor, criando expectativas perante o 

público a que se dirigir (Kotler, 2000:86). É com base nesta perspetiva que Tom Peters coloca a 

visibilidade e a construção do indivíduo como fatores imperativos para o alcance do que nos torna 

únicos. 

 

A expressão “The brand Called You” apela à criação de uma persona pública, isto é, um perfil que 

apresente uma ideia clara e poderosa, visando facilitar o reconhecimento por parte dos recrutadores. 

Uma marca pessoal deve ser bem apresentada, transmitindo uma certa firmeza e ideias claras, pois 

“Your Personal Brand is you” (Montoya & Vandehey, 2009:4). Desta forma, é criada com o objetivo de 

transmitir duas importantes informações. A primeira prende-se com a personalidade do indivíduo. Já 

a segunda pretende demonstrar as capacidades técnicas do mesmo. Estas duas mensagens são 

fundamentais, pois a marca pessoal é a imagem mental com que os recrutadores ficam quando 

pensam no individuo, representando assim os seus valores, a sua personalidade, os seus 

conhecimentos técnicos e as qualidades que o destacam dos outros. É por esta razão que é 

essencial que o indivíduo se mantenha fiel a ele próprio, ou seja, se pratica um determinado 

marketing pessoal, deve praticá-lo sempre, uma vez que “A personal brand is a promise” (Montoya & 

Vandehey, 2009:5). 

 

Os autores defendem ainda que existem duas formas de promoção de marca: a inclusiva e a 

exclusiva. A primeira recorre a canais inclusivos, onde o controlo sobre quem vê a mensagem é 

pouco, chegando assim a um público mais vasto, mas menos expectável. A segunda usa como 

suporte canais exclusivos, onde, apesar de o controlo ser muito superior, atinge somente um número 

limitado de pessoas, ainda que esse número se verifique de maior interesse tendo em conta as 

expectativas futuras ( Montoya & Vandehey, 2009:67). 

 

Um dos livros, publicado em Portugal “Marketing Pessoal – És um produto de Sucesso?” de António 

Medeiros e outros, tem como objetivo ensinar práticas de Marketing Pessoal. Explora a importância 

da comunicação, a forma como o indivíduo se deve expressar, (Medeiros et al,. 2013:31). O estar 

atualizado é outro dos pontos chaves apontados. São também enumerados como pontos importantes 

o conhecimento das tendências e a capacidade de as acompanhar, o que suscita a necessidade de 

ter uma boa capacidade de aprendizagem (Medeiros et al,. 2013:33). Antes de traçar um plano 

estratégico, o indivíduo deve inicialmente perceber que tipo de produto é e de que forma se pode 
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posicionar no mercado (Medeiros et al,. 2013:39). Os autores destacam ainda a importância da 

diferenciação, a capacidade de destaque no mercado de trabalho, sugerindo alguns conselhos como 

a criação de um mailing list pessoal e a difusão da marca pessoal na rede (Medeiros et al., 2013:72). 

Numa era digital cada vez mais acentuada, os autores insistem no aproveitamento da mesma em 

benefício próprio, apelando à arte do networking (Medeiros et al,. 2013:97). A criatividade é apontada 

como uma vantagem competitiva, uma vez que “os gestores procuram desenvolver processos 

criativos que tragam novos contributos à gestão ” (Medeiros et al,. 2013:119). Por fim, saber que 

marca se representa é visto como um fator fulcral para um posicionamento eficaz no mercado. A 

marca é a cara de uma entidade, é por isso uma ferramenta poderosa, como tal “aprender a gerir a 

nossa marca é ter um papel ativo na perceção que o mundo tem de nós” (Medeiros et al,. 2013:134). 
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3. COMO CONSEGUIR ENTRAR NO MERCADO DE TRABALHO - ESTRATÉGIAS 

 

São várias as práticas de Marketing Pessoal que podem ser aplicadas. Simples gestos ou simples 

frases podem traçar o destino para o sucesso durante uma entrevista de emprego ou até mesmo 

durante uma simples conversa. São apontadas várias técnicas que põem em prática o marketing 

pessoal, tais como: estar atualizado, conhecer as tendências e ter a capacidade de as acompanhar, o 

que suscita a necessidade de ter uma boa capacidade de aprendizagem (Medeiros et al,. 2013:33). 

 

Depois de cumprir estes requisitos é necessário traçar um plano estratégico, o indivíduo deve 

inicialmente perceber que tipo de produto é, perceber de que forma se pode posicionar no mercado 

(Medeiros et al,. 2013:39). Como tal deve recorrer a vários tipos de análise, começando pela Análise 

do Meio Envolvente Transacional que tem como objetivo analisar a vida do indivíduo ao nível da 

vertente da proximidade (como se pode constatar no Esquema 1) e da vertente global (patente no 

Esquema 2). No que toca à análise de proximidade, pretende-se compreender as pessoas que se 

inserem nesta relação e aquilo com que elas contribuem ou não para a sua vida. Quanto à análise 

global, também denominada por Análise PESTEL
1
, define os diferentes contextos que influenciam a 

vida do indivíduo. 

 
Esquema 1 | Análise de Proximidade 

 
 
 
 

 Família Esquema 2 | Análise Global, PESTEL 
 

   
 

Conhecidos  Vizinhos  
 

   Contexto 
 

   Económico 
 

 Indivíduo   
 

  Contexto Contexto 
 

  Legal Ecológico 
 

Chefes  Amigos  
 

   Indivíduo tendo 
 

   em conta a 
 

 

Colegas 
 Análise de 

 

  Proximidade 
 

  Contexto Contexto 
 

  Político Tecnológico 
 

 
Contexto 

 

 

 

Como produto e entidade, é essencial que o sujeito defina a sua visão, a sua missão e os seus 

                                                           
1
 A sigla PESTEL define-se: “P” de política, “E” de economia, “S” de sociocultural, “T” de tecnologia, “E” de ecologia e “L” de 

legal (Medeiros et al,. 2013:42) 

Fonte: Medeiros, A., Bandeira, G., Santos, J., Bicho, 

L., Nunes, N., & Soares, N. (2013). 

Marketing Pessoal - És um Produto de 

Sucesso? (3º ed.). Lisboa: Texto Editores. 
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valores (tabela 2). Tal justifica-se pela necessidade de o indivíduo perceber quem é, o que o move e 

o que ele deseja (Medeiros et al,. 2013:45). Para concretizar esta etapa deverá ser preenchida a 

seguinte tabela: 

 
Tabela 2 - Visão, Missão e Valores 

 
VISÃO MISSÃO VALORES 

A FORMA COMO NOS DEFINE A EXITÊNCIA DO CONJUNTO DE PRINCÍPIOS QUE 

QUEREMOS PROJETAR NO INDIVÍDUO, TRAÇANDO ORIENTAM A FORMA DE AGIR 

FUTURO OBJETIVOS DO INDIVÍDUO 
   
 
Fonte: Medeiros, A., Bandeira, G., Santos, J., Bicho, L., Nunes, N., & Soares, N. (2013). Marketing Pessoal - És um 

Produto de Sucesso? (3º ed.). Lisboa: Texto Editores. 

 

Depois destas etapas o passo seguinte é traçar a Análise SWOT
2
, a qual tem por objetivo que o 

indivíduo defina os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e ameaças. A 

capacidade de um indivíduo se diferenciar ou porque tem ideias novas ou formas de trabalhar 

inovadoras, pode ser uma vantagem na hora de entrar para o mercado de trabalho. Os autores do 

livro anteriormente citado elaboraram uma lista de ideias que pretendem ajudar o indivíduo a 

distinguir-se e a afirmar-se (Quadro 1). 

 
 
 

 

1. Ganhar novas competências (fazer 
     formações, workshops…); 

 
2. Melhorar as capacidades enquanto orador;  

 
3. Escrever artigos e publicá-los;  

 
4. Criar a própria mailing list;  

 
5. Difundir a sua marca;  

 
6. Criar uma rede de contactos;  

 
7. Elaborar estudos de caso;  

 
8. Assinar a correspondência com a sua marca própria.  

 
 

 

Fonte: Medeiros, A., Bandeira, G., Santos, J., Bicho, L., Nunes, N., & Soares, N. (2013). Marketing Pessoal - És um 

Produto de Sucesso? (3º ed.). Lisboa: Texto Editores. 

 

 

                                                           
2
 A sigla SWOT tem origem inglesa e define-se: “S” strengths, “W” de weaknesses, “O” de opportunities e “T” de threats. 

Quadro 1 | Lista de Ideias 
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Um dos fatores mais importantes para se atingir o sucesso consiste na capacidade de o indivíduo 

saber preservar as suas características próprias, mantendo um comportamento consistente e não 

camuflar as suas características com outras que consideram mais indicadas (Medeiros et al,. 

2003:85). Desta forma existem alguns princípios de comportamento a manter, tais como: ser natural; 

ser discreto; ser melhor (trabalhando para aperfeiçoar as suas capacidades); ser resiliente; ter ética. 

Este conjunto de atitudes gera confiança entre as pessoas e permite ao indivíduo projetar -se com 

mais facilidade, uma vez que apresenta uma imagem profissional coerente (Medeiros et al,. 2003:87). 

 

4. ANÁLISE DOS INQUÉRITOS 

 

O inquérito aplicado teve como objectivo compreender qual a atitude dos jovens finalistas face às 

estratégias de Marketing Pessoal. 

Da análise do inquérito observa-se que 91 inquiridos (59,62%) nunca entraram no mercado de 

trabalho, ao contrário de 65 (40,38%) que já trabalharam (gráfico 3 em apêndice). A licenciatura que 

revelou maior expressividade neste campo foi a de Engenharia Informática, que corresponde a 

30,13% dos inquiridos que nunca trabalharam e 21,15% que já estiveram no mundo do trabalho. Dos 

licenciados que já trabalharam, 26,92% pertence à Universidade da Beira Interior, onde a 

escolaridade média do agregado familiar é correspondente ao 12ºano de escolaridade. A 

Universidade de Lisboa apresenta 42,95% dos inquiridos que nunca trabalharam (gráfico 4 em 

apêndice). A duração média do trabalho dos finalistas foi entre seis meses a um ano, que teve uma 

expressividade de 17,31%, seguindo-se do trabalho inferior a seis meses que representa 15,38% 

(gráfico 6 em apêndice). As áreas profissionais mais incidentes foram o call center (12,18%), seguido 

pela opção “outro” (10,90%). A área que teve menor expressividade foi o comércio com 5,13% 

(gráfico 5 em apêndice). 

Relativamente à valorização do percurso profissional de cada indivíduo, constata-se que a maioria 

dos inquiridos já realizou workshops/seminários/congressos, sendo que ainda 33,33% pondera fazê-

los. As licenciaturas Arte e Multimédia e Engenharia Informática foram as que mais puseram em 

prática esta valorização, sendo que cada uma delas corresponde a 23% dos finalistas (gráfico 7 em 

apêndice). A tendência repete-se quanto à participação em projectos extracurriculares, pois 51.29% 

dos inquiridos já participou neste tipo de actividades, e apenas 8,34% não considera os projectos 

extracurriculares relevantes no seu percurso formativo. A maioria dos alunos da licenciatura de 

Engenharia Informática pensa fazê-lo, ao contrário da licenciatura de Design Multimédia em que 

praticamente 100% dos alunos já o fez (gráfico 8 em apêndice). No que toca à realização de um 

curso de língua estrangeira habitualmente procurada, atenta-se para 44.87% dos finalistas já o fez. 

Contudo, 10,26% dos inquiridos não considera relevante a aprendizagem de uma nova língua, sendo 

que estes são representados na sua maioria por alunos da licenciatura de Engenharia Informática, 

seguindo-se os alunos de design multimédia (gráfico 9 em apêndice). 
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Em relação à concretização de um estágio, 66,66% dos alunos pensa realizar futuramente um 

estágio, sendo que 23,08% dos inquiridos já realizou pelo menos um. Deste resultado, sobressai a 

percentagem dos finalistas de Arte e Multimédia que é de apenas 0,64%. Este resultado pode ser 

explicado pelos 6,41% que não consideram relevante esta prática (gráfico 10 em apêndice). No 

entanto, esta licenciatura é a que obtém maior expressividade, face à criação de uma marca pessoal, 

pois 5,77% dos alunos já o fizeram e 23,08% pensa em fazer. Esta variável revela um resultado 

marcante, pois de 30,13% dos finalistas de Engenharia Informática não considera relevante a criação 

de uma marca pessoal. Somando as duas licenciaturas relacionadas com multimédia, constatamos 

que é nesta área que os inquiridos sentem uma maior necessidade de criar uma marca que os 

diferencie dos restantes (gráfico 11 em apêndice). Quanto à criação de um site ou blog, observa-se 

que a maioria dos finalistas pensa fazê-lo, uma vez que apenas 12,03% dos alunos sentiu 

necessidade de criar um espaço virtual e 12,07% considera esta prática irrelevante. Deste último 

resultado, 9,62% dos inquiridos são da licenciatura de Engenharia Informática (gráfico 12 em 

apêndice). Relativamente à criação de uma rede de contatos profissionais, 69,87% dos inquiridos já 

estabeleceu os seus primeiros contactos, sendo que 39,10% são da licenciatura de Engenharia 

Informática, seguindo-se de 23,08% da licenciatura de Arte e Multimédia. Apenas 1,92% dos alunos, 

representados pelo curso de Design Multimédia não considera relevante esta prática (gráfico 13 em 

apêndice). Quanto ao hábito de acompanhar as tendências e as novidades que ocorrem dentro da 

área profissional de cada indivíduo, atenta-se que 98,05% os alunos da licenciatura de Arte e 

Multimédia representados na amostra são aqueles que mais o fazem (27,56%), seguindo-se os 

alunos de Engenharia Informática (gráfico 14 em apêndice). Terminando esta temática com a questão 

da prática de voluntariado, constata-se que 8,97% dos alunos tomou a iniciativa de praticar esta 

acção, sendo que deste valor 8,33% corresponde à licenciatura de Design Multimédia. Observa-se 

ainda que 49,36% dos finalistas pensa em fazer voluntariado futuramente, contra 41,47% dos 

restantes inquiridos que consideram que esta prática não é relevante no seu percurso profissional 

(gráfico 15 em apêndice). 

Ao longo do inquérito foi solicitado aos inquiridos que avaliassem quais as suas características 

pessoais que facilitassem a sua entrada no mercado de trabalho. Desta questão conclui-se que: 

relativamente à dinâmica a maioria dos inquiridos considera-se muito dinâmico, sendo que 26,28% 

acha que é razoavelmente dinâmico. Dos finalistas, 23,72% optou pela opção extremamente, sendo 

na maioria alunos da licenciatura de arte e multimédia (gráfico 16 em apêndice). Face à variável 

“empenho”, 64,1% dos finalistas considera-se muito empenhado, sendo 32,05% deste valor 

representado pela licenciatura de Engenharia Informática. A opção “extremamente” apresenta um 

valor superior à opção “razoável”, no entanto, no que se refere à primeira 16,67% dos alunos são 

finalistas do curso de Engenharia Informática, e no que toca à segunda, 3,85% frequentam a 

licenciatura de Arte e Multimédia (gráfico 17 em apêndice). Questionados quanto à sua criatividade, a 

maioria dos finalistas considera-se muito criativo, seguindo-se outra grande parcela que optou pela 

opção “extremamente”. Os alunos licenciatura de Arte e Multimédia são os principais responsáveis 

por esse valor pois foram os que mais se consideram extremamente criativos, seguidos pelo curso de 
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Design Multimédia (gráfico 18 em apêndice). No que toca à persistência de cada indivíduo, 62,18% 

dos inquiridos consideram-se muito persistentes, sendo que deste grupo se destacam com 37,82% os 

alunos da licenciatura de Engenharia Informática. A opção “extremamente” foi escolhida por 18,59% 

dos finalistas e, à semelhança com a opção anterior, foram os alunos de Engenharia Informática que 

tiveram maior expressividade com 8,33%. A licenciatura de Design Multimédia liderou a opção 

“razoável” que representou 17,31% do total da amostra (gráfico 19 em apêndice). 

Aquando questionados sobre a sua dedicação em contexto profissional, a tendência repetiu-se, pois a 

maioria dos finalistas optou por responder que é muito dedicado, seguindo-se aqueles que se 

consideraram ser extremamente dedicados. A licenciatura que teve maior expressividade em ambos 

os casos foi Engenharia Informática (gráfico 20 em apêndice). Relativamente ao sentido crítico, o 

comportamento é o mesmo que as duas variáveis anteriores, visto que, novamente, os inquiridos 

consideram-se na sua maioria (58,97%) muito críticos. A opção “razoável” foi escolhida por 14,11%, 

sendo que a maioria dos alunos da licenciatura de Design Multimédia representados na amostra 

considera-se razoável quanto a esta variável (gráfico 21 em apêndice). No que diz respeito à variável 

“exigência” constata-se que grande maioria, 71,79%, dos finalistas considera ser muito exigente, 

seguindo por 15,39% dos alunos que acha que é razoavelmente exigente. Neste último ponto, 

assistimos a uma homogeneidade por parte dos inquiridos das várias licenciaturas, pois a 

percentagem, 5,3%, foi igual entre todos. Na opção “extremamente”, 4,49% dos alunos de Design 

Multimédia considerou ser a sua resposta, tendo sido este o curso com maior expressividade (gráfico 

22 em apêndice). A última variável dentro deste grupo de questões, foi a “eficiência”, onde mais uma 

vez 67,95% dos finalistas, ou seja, a sua maioria, considerou que era muito eficiente (gráfico 23 em 

apêndice). 

Os inquiridos foram questionados acerca da sua rede de contactos, constatando-se que 97,44% dos 

alunos possuem uma rede de contactos, seja ela um mailling list ou as redes sociais, contra 2,56% 

que não tem qualquer tipo de rede de contactos. Dos 97,44% dos finalistas que têm uma rede de 

contactos, 51,28 pertence á licenciatura de Engenharia Informática, 28,21% à licenciatura de Arte e 

Multimédia e 17,95% à licenciatura de Design Multimédia. Os 2,56% de inquiridos que opta por não 

ter uma rede de contactos, 1,92% pertencem à licenciatura de Design Multimédia e 0,64% à 

licenciatura de Arte e Multimédia (gráfico 31 em apêndice). 

Aos inquiridos que responderam “sim” na questão anterior, foi-lhes perguntado quais os aspectos que 

tem em conta quando estabelece uma relação com os seus contactos. Desta questão, conclui-se que 

113 inquiridos (73,9%) têm um discurso cuidado;109 inquiridos (71,2%) procuram ter um discurso 

natural; 105 inquiridos (68,6%) são sinceros no seu discurso; 99 inquiridos (64,7%) têm atenção aos 

conhecimentos que demonstram; 96 inquiridos (62,7%) têm uma postura descontraída e são 

humildes; e, por fim 89 alunos (58,2%) têm cuidado com a imagem (tabela 3 em apêndice). 

No final do inquérito, os inquiridos tiveram de classificar cinco questões como verdadeiras ou falsas. 

Desta pergunta, concluiu-se que da afirmação “Quem é extremamente competente não precisa de 
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recorrer a estratégias de Marketing Pessoal.”, 98,08% dos inquiridos a consideraram falsa e os 

restantes 1,923% como verdadeira (gráfico 32 em apêndice). Na segunda afirmação “Uma boa rede 

de contactos é uma mais-valia na procura de emprego.” 99,36% inquiridos assinalaram esta 

afirmação como verdadeira e 0,61% como falsa (gráfico 33 em apêndice). Relativamente à afirmação 

“Durante uma entrevista de emprego a postura a dotar prende-se com: ser-se humilde, natural, bom 

ouvinte e mostrar conhecimentos de formas simples.", 92,95% dos inquiridos assinalaram a afirmação 

verdadeira e 7,051% falsa (gráfico 34 em apêndice). Quanto à afirmação “A confiança é um fator 

chave durante uma entrevista de trabalho” 97,44% dos inquiridos consideraram a afirmação 

verdadeira. Os restantes 2,57% consideraram a mesma falsa (gráfico 35 em apêndice). Por fim, a 

última afirmação “Mencionar factos falsos durante uma entrevista ou no CV, na tentativa de despertar 

interesse, é uma boa estratégia para conquistar um emprego”, 98,72% dos inquiridos concluíram que 

a afirmação era falsa, enquanto 1,28% dos mesmos consideraram a afirmação verdadeira (gráfico 36 

em apêndice).  

 

5. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

5.1 ENTREVISTAS JOVENS EMPREGADOS 

 

Com base na recolha de cinco entrevistas a jovens que concluíram a sua licenciatura no espaço de 

dois anos, posso concluir que ao nível da primeira pergunta, o que fez para entrar no mercado de 

trabalho, as respostas variam consoante os entrevistados. Observamos que a resposta com mais 

incidência foi a elaboração e o envio de currículos vitae. As opções que se seguiram foram o 

conhecimento de possibilidades de emprego, ainda que esta opção se divida em duas, uma vez que 

a entrevistada Patrícia S. referiu que o fazia em sites especializados, como o netemprego (apêndice 5 

resposta 1). A inscrição no centro de emprego (IEFP), foi uma opção tomada pelo Ricardo G. e pela 

Patrícia S. (apêndice 5 e 6 resposta 1). A entrevistada Ana G. não sentiu a necessidade de procurar 

emprego, pois após ter realizado um estágio numa estação de televisão, foi recrutada após terminar a 

sua licenciatura (apêndice 4 resposta 1). Quanto à Ângela B., apostou na autopromoção, divulgando 

a sua profissão e mostrando a necessidade da sua intervenção (apêndice 2 resposta 1).  

Quanto à segunda questão da entrevista, de que forma construiu o seu CV e em que se baseou, 

observamos que os cinco entrevistados responderam de forma unânime no que toca à construção do 

currículo vitae com base no modelo europass, ainda que dentro desta opção duas das entrevistadas, 

Ana G. e Patrícia S. referiram que o fizeram de forma mais criativa e personalizada (apêndice 4 e 5 

resposta  2). No caso do Ricardo G., optou por ler alguns currículos de licenciados, assim como blogs 

e publicações, de forma a perceber como devia melhorar o seu currículo. No entanto, não optou por 

ter um único modelo do seu currículo, adaptando o mesmo consoante o local para onde o enviaria 
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(apêndice 6 resposta 2). A entrevistada Ângela B. recorreu às aulas que teve durante a sua 

licenciatura para poder elaborar um currículo mais cuidadoso (apêndice 2 resposta 2). 

No que toca à pergunta três, o que procurou realçar no seu currículo, atentamos, que a 

experiência profissional foi privilegiada face à formação académica. No caso do entrevistado João S., 

este afirma que “tentei evidenciar mais aquilo que me destaca das outras pessoas e considero que a 

experiência profissional vale mais que a formação académica.” (apêndice 3 resposta 3)Também a 

entrevistada Ângela B. deu destaque à sua experiência profissional, tentando valorizar os estágios 

que realizou e os orientadores com quem trabalhou (apêndice 2 resposta 3). No caso da Ana G., as 

preocupações face à evidência profissional foram idênticas aos restantes entrevistados, pois também 

ela teve como principal preocupação evidenciar de forma simples e cronológica os locais onde já 

trabalhou (apêndice 4 resposta 3). O entrevistado Ricardo G. ainda salientou as suas aptidões sociais 

e pessoais, tal como a prática de voluntariado (apêndice 6 resposta 3). 

Relativamente à pergunta quatro, o que faz para valorizar o seu percurso académico e 

profissional, constata-se que, os entrevistados são unânimes na sua resposta, uma vez que todos 

valorizam a constante atualização de conhecimentos, quer seja através de cursos de especialização, 

quer seja através de projetos ou workshops. O entrevistado João S. sublinha a importância de 

durante uma entrevista de trabalho evidenciar os pontos mais marcantes da sua experiência e do seu 

currículo (apêndice 3 resposta 4). 

A nível da pergunta cinco, quais os fatores que considera que contribuem para entrar no 

mercado de trabalho, observa-se que existe uma discrepância quanto às respostas dadas pelos 

entrevistados. Ângela B. enumera alguns pontos que acredita serem fundamentais, tais como a 

experiência profissional, o espírito de equipa, a confiança e os conhecimentos pessoais (apêndice 2 

resposta 5). No caso da Ana G., esta afirma que “acredito que a sorte é um fator muito importante” 

(apêndice 4 resposta 5). E tal como a Ângela B., os conhecimentos pessoais contribuem também eles 

para a conquista de um trabalho (apêndice 2 resposta 5). Já a Patrícia S. aponta o estabelecimento 

de ensino e as atividades extracurriculares como fatores que impulsionam a entrada no mercado de 

trabalho, não esquecendo, porém, de mencionar os conhecimentos (apêndice 5 resposta 5). A 

capacidade de responder eficazmente às necessidades identificadas, é um ponto apresentado pelo 

Ricardo G., que também enumera outros fatores tais como a localização geográfica e o género 

(apêndice 6 resposta 5). O João S. realça a importância da postura de um individuo e valoriza os 

contactos (apêndice 3 resposta 5). 

Quanto à pergunta seis, quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado 

de trabalho, a Patrícia S., Ângela B., o João S. e o Ricardo G. apontam o desemprego e as 

dificuldades económicas atuais como uma das principais barreiras que encontram (apêndice 2, 3, 5 e 

6 resposta 6). Já a entrevistada Ana G., considera que a inexistência de referências profissionais, 

leva a que os recrutadores não arrisquem a contratar indivíduos que não conhecem, optando por 

aqueles de quem têm referências (apêndice 4 resposta 6). João S. afirma que “a não existência de 
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uma mentalidade „pró-ativa‟” é uma barreira na altura de entrar para o mercado de trabalho, uma vez 

que as empresas não se mostram disponíveis para a contratação de trabalhadores em regime parcial, 

que permitiria aos estudantes conciliarem o trabalho com a formação académica. O entrevistado, 

nomeia ainda as instituições de ensino superior como responsáveis da situação, uma vez que 

considera que as mesmas não possuem uma componente prática que prepare os alunos de forma 

eficaz para o mercado de trabalho, acreditando ainda, que algumas criam falsas expectativas face ao 

mundo do trabalho (apêndice 3 resposta 6). 

No que toca à questão sete, já respondeu a algum anúncio de emprego, se sim, que postura 

adotou, constata-se que dos cinco entrevistados, apenas Ana G. nunca tinha respondido a um 

anúncio de emprego. Desta forma, verifica-se que dos restantes, todos enviaram o seu curriculo vitae. 

Patricia S. teve o cuidado elaborar um e-mail original que despertasse a atenção do recrutador, onde 

para além do seu currículo enviara a sua carta de recomendação (apêndice 5 resposta 7). Ângela B. 

procurou evidenciar que era a pessoa que a empresa procurava e que desta foma seria uma mais 

valia para quem a recrutasse (apêndice 2 resposta 7). 

Quanto à questão oito, já fez alguma entrevista de emprego, se sim, qual a postura que adotou, 

concluiu-se que dos cinco entrevistados, apenas Ângela B. nunca fez nenhuma entrevista de 

emprego. Patricía S. afirmou que a postura que adota segue uma evolução ao longo da entrevista. 

Primeiro opta pela formalidade e simpatia e depois, consoante a abertura que o recrutador tem com 

ela, adota ou não uma postura mais descontraida, limitando-se a seguir o ritmo da entrevista 

(apêndice 5 resposta 8). Ana G. e João S. consideram a imagem importante, e ambos optam por 

cuidar da sua aparência (apêndice 3 e 4 resposta 8). Ricardo G. e Ana G. atentam para a importância 

de conhecer o empregador para o qual se estam a candidatar (apêndice 4 e 6 resposta 8). 

No que toca à pergunta nove, o que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um 

emprego, Ricardo  G. apela aos jovens afirmando “Lembra-te nós não sobrevivemos sem emprego, 

mas os empregadores não sobrevivem sem nós”, querendo com esta afirmação dizer que a mão de 

obra barata que se encontra no mercado, deve-se a jovens que anseiam desesperadamente por um 

emprego e que aceitam quaisquer condições propostas. Ricardo G., quer desta forma dizer que os 

futuros empregados lutem e melhorem as condições de trabalho existentes atualmente (apêndice 6 

resposta 9). Ana G. aconselha os individuos sejam eles mesmos, rematando “Se for para ser é, se o 

emprego não for dele é porque não tinha de ser” (apêndice 4 resposta 5). A entrevistada Ângela B. 

partilha a opinião de Ana G., uma vez que também ela considera essencial que o jovem procure as 

melhores qualidades profissionais que possui, mostrando com base nessas qualidades, a razão pela 

qual deve ser recrutado para trabalhar nessa empresa. João S. recomenda o envio constante de 

currículos, apelando a que os jovens, durante uma entrevista, optem por uma postura que leve o 

recrutador a acreditar que querem aprender e que estão dispostos a trabalhar, atentando sempre 

para a postura do entrevistador, para que desta forma consigam criar uma empatia com o mesmo 

(apêndice 3 resposta 9). 
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Quando questionados na pergunta dez sobre o que entendem sobre Marketing Pessoal, os 

entrevistados Ricardo G., João S. e Ana G. consideram que o Marketing Pessoal é a forma como o 

indivíduo se vende. Ana G. acrescenta que o indivíduo deve ser fiel às suas características (apêndice 

4 resposta 10). Ricardo G., faz ainda uma analogia entre o indivíduo e um produto e o recrutador e 

um comprador, acreditando que o processo de recrutamento/compra é idêntico (apêndice 6 resposta 

10). As entrevistadas Ângela B. e Patrícia S., definem o conceito como uma estratégia de 

autopromoção e de projeção, tendo como fim a entrada no mercado de trabalho (apêndice 2 e 5 

resposta 10). 

Por fim, a questão onze, considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing 

Pessoal para entrar no mercado de trabalho, e quais, atenta-se que apenas a entrevistada Ana G. 

afirmou que não tinha recorrido a estratégias de Marketing Pessoal. Os restantes acreditam terem 

posto em prática algumas estratégias. No caso da Patrícia S., optou por adotar uma promoção em 

que evidencia-se a sua originalidade e marcasse a diferença apresentando um currículo vitae original 

(apêndice 5 resposta 11). Já Ângela B. acredita que projetou de forma profissional, os trabalhos que 

fez com sucesso e aqueles que pensa fazer no futuro, tendo um cuidado essencial com a sua 

apresentação (apêndice 2 resposta 11). Ricardo G. considera que recorreu ao Marketing Pessoal 

apostando na elaboração do seu currículo e no aumento dos seus conhecimentos e capacidades 

profissionais enquanto aguardou a sua entrada para o mercado de trabalho (apêndice 6 resposta 11). 

João S. atenta que as suas estratégias de Marketing Pessoal tiveram como base o enaltecimento das 

suas qualidades e a capacidade de saber explicar os seus pontos fortes aos recrutadores, expondo 

sempre as razões para que o seu trabalho fosse uma mais valia para quem o contratasse (apêndice 3 

resposta 11). Ana G., apesar de não considerar que recorreu ao Marketing Pessoal, considera que a 

postura que adotou teve como base mostrar que queria aprender e que tinha a capacidade de o fazer 

de uma forma rápida, tentando mostrar as suas melhores qualidades e esconder os seus principais 

defeitos (apêndice 4 resposta 11). 

5.2. ENTREVISTAS JOVENS DESEMPREGADOS 

 

Tendo como base as cinco entrevistas realizadas a jovens que tenham terminado a sua licenciatura 

no espaço de um a dois anos, e que se encontrem desempregados, conclui-se que, no que toca à 

primeira questão, o que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho, observamos André J., 

Pedro A. e Nuno P. (apêndice 7, 9 e 10 resposta 1). têm como objetivo criar um negócio pessoal, 

sendo que o entrevistado Nuno P., procura associar a sua marca pessoal a esse negócio. Vasco S. 

considera que a criatividade e a persistência são as características que o vão levar a entrar no 

mercado de trabalho, tendo a preocupação de se saber vender às empresas, e procurando destacar-

se no mercado de trabalho (apêndice 11 resposta 1). Já a entrevistada Mariana C., aposta na entrega 

de currículos em empresas da sua área de formação e empresas que não estejam relacionadas com 

a mesma (apêndice 8 resposta 11). 
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Ao nível da segunda pergunta, de que forma construiu o seu CV, em que se baseou, as respostas 

foram bastante heterogéneas entre os entrevistados. André J. construiu de um currículo vitae único 

com o objetivo de marcar a diferença (apêndice 7 resposta 2). Os entrevistados Nuno P., Pedro A. e 

Mariana C. elaboraram um currículo segundo o modelo europas (apêndice 8, 9 e 10 resposta 2). Já o 

entrevistado Vasco S., sentiu a necessidade de escrever um texto onde descrevesse a sua pessoa e 

as suas origens, uma vez que acredita que o recrutamento numa empresa passa pela sua 

personalidade e não pela sua experiência (apêndice 11 resposta 2).  

Quanto à terceira questão, o que procurou realçar no seu CV, Nuno P., Mariana C., André J. e 

Pedro A., procuram dar ênfase às suas capacidades e habilitações, sendo que o entrevistado Nuno 

P. tem a preocupação de mostrar que tem facilidades ao nível do trabalho em equipa; e o 

entrevistado André J. acrescenta ainda que evidencia a sua experiência e os seus objetivos 

profissionais (apêndice 7, 8, 9 e 10 resposta 3). Vasco S. pretende realçar os seus valores e 

princípios, mostrando os seus planos e objectivos (apêndice 11 resposta 3). 

Relativamente à quarta questão, o que faz para valorizar o seu percurso académico e 

profissional, de forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho, observa-se que os 

entrevistados Vasco S e Mariana C. consideram nunca ter feito nada para valorizar o seu percurso 

(apêndice 8 e 11 resposta 4). Nuno P. frequentou workshops e participou em projetos 

extracurriculares, enquanto que André J. assistiu a algumas palestras (apêndice 7 e 9 resposta 4). 

Pedro A. tem como objetivo trabalhar em empresas líderes de mercado, considerando essa 

experiência uma mais-valia. Contudo, procura estar atualizado através da participação em workshops 

e outros eventos (apêndice 10 resposta 4). 

Quanto à quinta questão, quais os fatores que considera que contribuem para entrar no 

mercado de trabalho, os entrevistados Vasco S. e Pedro A. afirmam que a área de formação dos 

candidatos é um fator que influencia, pois consoante a área os factores são diferentes. No caso do 

Vasco S., afirma que a “personalidade, os ideais e valores são fatores extremamente importantes”. 

Pedro A. acrescenta que independentemente da área em questão, que a experiência e os trabalhos 

académicos podem ser decisivos na entrada para o mercado de trabalho (apêndice 10 e 11 resposta 

5). Nuno P. considera que os principais fatores são o profissionalismo e a honestidade, tal como 

André J. que nomeia a atitude e o dinamismo como pontos essenciais para a entrada no mundo do 

trabalho (apêndice 7 e 9 resposta 5). 

Quanto à questão seis, quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho, o entrevistado Vasco S. aponta apenas uma: as condições de trabalho. Considera que as 

condições que são oferecidas a um recém-licenciado são deficitárias, não permitindo que o indivíduo 

se possa tornar independente financeiramente (apêndice 11 resposta 6). Mariana C. e André J., 

consideram que a grave crise económica que o país atravessa é a principal dificuldade para entrar no 

mercado de trabalho (apêndice 7 e 8 resposta 6). Pedro A. atenta para a falta de oportunidade e de 

acessibilidade com o contacto das empresas (apêndice 10 resposta 6), enquanto que Nuno P. 



 

19 

 

observa que há um elevado número de procura e um reduzido número de oferta (apêndice 9 resposta 

6). 

No que toca à questão sete, já respondeu a algum anúncio de emprego, se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo, observa-se que dos entrevistados Mariana C. e Pedro A. nunca 

responderam a nenhum anúncio de emprego (apêndice 8 e 10 resposta 7). André J. enviou o seu 

currículo (apêndice 7 resposta 7). Vasco S. afirma ter utilizado os seus contactos para conseguir a 

entrevista de emprego (apêndice 11 resposta 7), e Nuno P. teve a necessidade de fazer a formação 

que exigiam (apêndice 9 resposta 7). 

Ao nível da oitava questão, já fez alguma entrevista de emprego, se sim, qual a postura que 

adotou, todos os entrevistados responderam de forma positiva a esta questão. Os entrevistados 

Vasco S., Pedro A. e Nuno P. consideram ter adotado uma postura natural e transparente (apêndice 

9, 10 e 11 resposta 8). André J. atenta que teve particular preocupação com a sua imagem (apêndice 

7 resposta 8). Mariana C. observa que teve um discurso assertivo, alguma confiança e simpatia no 

decorrer da entrevista (apêndice 8 resposta 8). 

Quanto à questão nove, o que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego, 

constata-se os entrevistados André J. e Vasco S. aconselham a que os jovens sejam persistentes, 

sendo que o segundo entrevistado também sugeriu a elaboração de um currículo vitae único 

(apêndice 7 e 11 resposta 9). Pedro A. considera importante a escolha assertiva de um futuro 

trabalho, onde o indivíduo possa mostrar as suas melhores qualidades e competências profissionais 

(apêndice 10 resposta 9). Mariana C. acredita que é necessário uma boa preparação prévia, quer ao 

nível do visual, quer ao nível da linguagem (apêndice 8 resposta 9). Por fim, Nuno P. volta a referir a 

importância da honestidade, rematando “a mentira tem perna curta” (apêndice 9 resposta 9). 

A penúltima questão, falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata, os 

entrevistados apresentaram várias ideias relativas ao conceito. Vasco S. faz uma analogia entre o 

sujeito e uma empresa, considerando que o Marketing Pessoal são estratégias a adotar com o 

objetivo de integração no mercado de trabalho (apêndice 11 resposta 10). Pedro A. e Nuno P. 

acreditam que o Marketing Pessoal é a forma como o indivíduo se apresenta no mercado de trabalho 

e o que pode fazer para se valorizar dentro do mesmo (apêndice 9 e 10 resposta 10). Já Mariana C. 

considera ser uma estratégia para promoção pessoal (apêndice 8 resposta 10), enquanto que André 

J. afirma que o Marketing Pessoal “envolve o planeamento prévio de ações a tomar, focando-se 

essencialmente nas características, habilidades e competências do indivíduo” (apêndice 7 resposta 

10). 

Por fim, à questão número onze, considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal 

para entrar no mercado de trabalho, e quais, os entrevistados Pedro A., Mariana C. e André J. 

afirmaram adotaram estratégias de Marketing Pessoal. No caso do Pedro A. aposta em mostrar as 

experiências e os contactos profissionais, enquanto o André J. acredita ser o seu curriculum original 

uma estratégia. Já Mariana C. acredita que a capacidade que tem em elogiar as suas capacidades é 
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uma estratégia de Marketing Pessoal (apêndice 7, 8 e 10 resposta 11). No caso dos entrevistados 

Vasco S. e Nuno P., ambos afirmaram nunca ter posto nenhuma estratégia de Marketing Pessoal em 

prática, sendo que o primeiro entrevistado não descarta a hipótese de o fazer futuramente (apêndice 

9 e 11 resposta 11).  

5.2. ENTREVISTAS RECRUTADORES 

 

Analisando as entrevistas a Pedro Marques, diretor da estação de rádio Cidade FM, e a Paula Silva, 

diretora da escola de música Escolinha do Zéthoven, considero que relativamente à primeira 

pergunta, ao longo de uma entrevista quais os principais comportamentos que identifica nos 

entrevistados, ambos os recrutadores têm especial atenção face à personalidade dos entrevistados 

e às suas motivações pessoais e profissionais (apêndice 12 e 13 resposta 1). Pedro Marques procura 

perceber qual o perfil do candidato para lhe poder destinar as tarefas mais adequadas (apêndice 12 

resposta 1). 

 No que se refere à segunda pergunta, ao nível do discurso, o que valoriza mais num 

entrevistado ao longo da sua entrevista, Paula Silva destaca a importância da espontaneidade de 

um entrevistado (apêndice 13 resposta 2), e tal como Pedro Marques, não aprecia jovens que 

apresentem um discurso previamente preparado. Aliás, o recrutador da Cidade FM, refere que “assim 

que detecto discursos estudados ou respostas politicamente correctas, não descanso enquanto não 

desmonto o entrevistado e o obrigo a ser ele próprio, a dizer o que pensa e que até ao momento não 

teve coragem de dizer.” (apêndice 12 resposta 2).  

Relativamente à terceira questão, quanto à linguagem corporal, o que valoriza mais num 

entrevistado ao longo da sua entrevista, e o que valoriza menos, Paula Silva não valoriza essa 

situação (apêndice 13 resposta 3), no entanto, para Pedro Marques a linguagem corporal é 

importante, uma vez que “uma pessoa que tem uma linguagem corporal descontraída, descritiva, terá 

mais facilidade em comunicar” (apêndice 12 resposta 3). Todavia, ambos consideram que a 

exposição a uma entrevista influencia a linguagem corporal do entrevistado.  

Quanto à quarta questão, o que valoriza num currículo, ambos os recrutadores dão ênfase à 

experiência profissional e pessoal dos entrevistados (apêndice 12 e 13 resposta 4). Pedro Marques 

valoriza a existência de uma carta de apresentação (apêndice 12 resposta 4). 

 No que diz respeito à quinta questão, o que faz um entrevistado destacar-se numa entrevista, os 

recrutadores valorizam a naturalidade e o à vontade do entrevistado (apêndice 12 e 13 resposta 5). 

Pedro Marques aprecia também a capacidade que um candidato tem de o surpreender, “eu dizer 

“mata” claramente a colocar-me fora de pé e o entrevistado surpreender com um “esfola” no mesmo 

comprimento de onda” (apêndice 12 resposta 5).   

No que se refere a questão seis, considera que atualmente os entrevistados recorrem a 

estratégias de marketing pessoal para se destacarem junto das empresas, os recrutadores não 
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partilham da mesma opinião. Paula Silva considera que é uma prática pouco utilizada, contudo é uma 

realidade a que vai assistindo (apêndice 13 resposta 6). Já a experiência de Pedro Marques diz-lhe 

ser uma prática cada vez mais frequente (apêndice 12 resposta 6).  

Quando questionados, na sétima pergunta, se o que foi referido acima se aplicava a entrevistados 

de outra área de formação, Paula Silva afirmou “seguramente que as regras são diferentes” 

(apêndice 13 resposta 7). Pedro Marques corroborou a mesma opinião (apêndice 12 resposta 7).   

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os dados recolhidos ao longo do trabalham indicam que o conceito de Marketing Pessoal é uma 

prática conhecida junto do público estudado. Alguns do comportamentos identificados nos inquéritos 

vão ao encontro do que foi explicado nas entrevistas. Assiste-se a uma percentagem relevante de 

jovens que procuram investir na sua formação, assistindo a workshops/seminários e participando em 

projetos extracurriculares (gráficos 7 e 8 em apêndice). A mesma preocupação se verifica nas 

entrevistas aos desempregados Nuno P., André J. e Pedro A., quando questionados acerca das suas 

práticas que visam valorizar o seu currículo.  No caso dos licenciados empregados, observamos que 

todos eles procuram estar em constante formação. Estas práticas vão ao encontro daquilo que é 

valorizado pelos recrutadores, quando estes afirmam que valorizam e dão especial atenção às 

experiências profissionais e pessoais dos candidatos (apêndice 12 e 13 reposta 4). 

Quando questionados sobre a sua criatividade e sobre a necessidade de marcar a diferença, os 

inquiridos afirmam ser criativos, pois mais de 50% dos inquiridos considera-se muito criativo (gráfico 

18 em apêndice), no entanto apenas 16,03% dos finalistas tinha criado uma marca pessoal (gráfico 

11 em apêndice). Em relação a esta temática, as licenciaturas responsáveis por este valor são as de 

Arte e Multimédia e Design e Multimédia. 

Da análise do inquérito conclui-se que 97,44% dos finalistas possui uma rede de contacto (gráfico 31 

em apêndice) com a qual estabelece uma relação profissional, acreditando que uma boa rede de 

contactos é uma mais valia na altura de entrar para o mercado de trabalho (gráfico 33 em apêndice). 

A entrevistada Ana G. refere a importância de estabelecer contactos, acreditando mesmo que os 

atuais recrutadores sentem-se mais seguros se conhecerem o entrevistado e se tiverem referências 

do mesmo (apêndice 4 resposta 6). Quando questionados acerca do comportamento que adotam ao 

estabelecerem uma relação com esses contactos, observamos que os principais cuidados que os 

finalistas apresentam, prendem-se com o discurso cuidado e natural, com a sua postura (sinceridade, 

humildade e honestidade) e com a sua imagem (tabela 3 em apêndice). A mesma opinião é 

partilhada quer pelos jovens empregados, como o João S. que destaca a importância de uma 

aparência cuidada (apêndice 3 resposta 8); quer pelos jovens desempregados como o Vasco S. que 

valoriza a postura natural e descontraída (apêndice 11 resposta 8). Também os recrutadores realçam 

a importância da espontaneidade e da naturalidade com que o entrevistado se apresenta, não sendo 
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do seu agrado aqueles que manifestam uma postura e um discurso que não lhes seja natural 

(apêndice 12 e 13 resposta 2).  

Quanto à elaboração de um currículo vitae, observa-se que apesar da maioria dos entrevistados que 

se encontram no mercado de trabalho construírem o seu currículo com base no modelo europass, 

procuraram fazê-lo de forma criativa e personalizada, conforme referem Ana G. e Patrícia S. 

(apêndice 4 e 5 resposta 2). João S. e Ângela B. focaram-se em evidenciar as experiências 

profissionais (apêndice 2 e 3 resposta 3). O entrevistado Ricardo G. acrescentou as suas aptidões 

sociais (apêndice 6 resposta 3). Ao nível dos jovens desempregados, constata-se que apenas André 

J. procurou elaborar um currículo diferente, onde evidenciasse as suas experiências (apêndice 7 

resposta 2 e 3), enquanto que Vasco S. sentiu a necessidade de elaborar um texto onde descrevesse 

a sua pessoa, realçando os seus valores e princípios (apêndice 11 resposta 2 e 3). Relativamente 

aos recrutadores, e ao que valorizam na análise curricular, referem que a experiência profissional e 

pessoal são os principais pontos a serem analisados, indo assim ao encontro daquilo que os 

entrevistados consideram relevante na elaboração do currículo (apêndice 12 e 13 resposta 4). Quanto 

à criação de um currículo original, Pedro Marques, destaca a originalidade como um fator importante, 

pois quando recebe algum currículo num formato diferente, sente-se obrigado pela sua curiosidade a 

ler o mesmo (apêndice 12 resposta 6). 

No que se refere à opinião e à utilização de estratégias de Marketing Pessoal, os entrevistados 

apresentam, de forma geral, respostas unânimes. Destacam-se as opiniões de Vasco S. e de Ricardo 

G., que comparam o indivíduo a um produto e o recrutador a um comprador (apêndice 6 e 11 

resposta 10), tal como Tom Peters (1997) comparou o indivíduo a uma marca. Os restantes 

entrevistados, definem o conceito como uma estratégia de valorização pessoal. Na ótica dos 

recrutadores, o uso desta prática é cada vez mais frequente (apêndice 12 e 13 resposta 6). 

 

7. PLANO DE MARKETING PESSOAL 

 

Aquando da realização do plano de Marketing Pessoal tive em conta as estratégias aconselhadas 

pelos teóricos que expus no segundo ponto do trabalho. Desta forma, procurei criar uma tabela 

simples e de fácil preenchimento, para que qualquer recém-licenciado ou não, o possa fazer. A tabela 

divide-se em três partes: a primeira visa responder à pergunta “Quem sou eu?”; a segunda tem como 

objetivo que o indivíduo faça a sua própria análise SWOT; a terceira parte contém cinco itens 

diferentes que se completam entre eles, permitindo, de forma sintética, estruturar os objetivos de 

cada indivíduo. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do presente estudo procurou-se compreender se os jovens finalistas de cursos 

superiores e recém licenciados recorriam a estratégias de Marketing Pessoal como forma de 

entrar no mercado de trabalho. 

Para o efeito, foram aplicados inquéritos a jovens finalistas de diversas licenciaturas, que foram 

complementados por entrevistas realizadas a recém licenciados (empregados e 

desempregados) e por fim a recrutadores, procurando assim a opinião daqueles que os 

inserem no mercado de trabalho. Concluindo-se  que as estratégias de Marketing Pessoal são 

cada vez mais recorrentes nos jovens e ao mesmo tempo valorizadas pelos recrutadores. 

Considero que os objetivos a que me propus foram concretizados, sendo que a maior 

dificuldade encontrada foi a elaboração do plano de Marketing Pessoal. Para além da 

dificuldade apontada, surgiram outras, como a falta de disponibilidade por parte de alguns 

entrevistados, tendo que recorrer obrigatoriamente ao e-mail para conseguir obter as 

entrevistas, e também encontrar os indivíduos que se encaixavam no perfil pré definido dos 

inquiridos. 

Elaborar um estudo futuramente, acerca desta temática, mas agora com uma vertente 

empresarial, isto é, estudar as práticas que são valorizadas e que efetivamente chegam às 

empresas, aprofundando a ótica do recrutador, poderia ser um desafio interessante e que 

viesse complementar o estudo do Marketing Pessoal em Portugal. 
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1. Já trabalhou?  

□ 1) Sim 

□ 2) Não – Passe para a questão 3 

 

2. Quanto tempo trabalhou? 

□ 1) Menos de 6 meses 

□ 2) Entre 6 meses a 1 ano 

□ 3) Mais de 1 ano 

□ 4) Mais de 3 anos 

□ 5) Mais de 5 anos 
 

3. Em que área trabalhou? 

□ 1) Comércio 

□ 2) Restauração 

□ 3)Call Center 

□ 4)Serviços Públicos 

□ 5)Outro  

 

 

4. Pensando em valorizar o seu percurso profissional: das seguintes ações, 

classifique-as com base na escala indicada: 

 

 
1.Já 
pratiquei 

2.Penso 
em 
praticar 

3.Não 
considero 
relevante 

4.1. Participar em workshops, seminários, 
congressos. 

   

4.2. Participar em projetos extracurriculares 
(Desporto, artes…) 

   

4.3. Fazer um curso de língua estrangeira 
habitualmente procurada (Ex: inglês). 

   

4.4. Fazer um estágio.    

4.5. Criar uma marca pessoal (Criar uma 

assinatura) 

   

4.6. Criar um site/blog onde publica os 

trabalhos mais relevantes. 

   

4.7. Criar uma rede de contatos profissionais.    

4.8. Acompanhar as tendências e novidades 
na sua área profissional. 

   

4.9. Praticar voluntariado para melhorar o 
percurso profissional. 
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5. Pensando nas mais-valias que a sua personalidade lhe pode trazer na entrada no 

mercado de trabalho: avalie as suas características pessoais com base na escala 

indicada.  

 

 1. Nada 2. Pouco 3. Razoável 4. Muito  5. Extremamente 

5.1. 
Dinâmico 

     

5.2. 
Empenhado 

     

5.3. 

Criativo 

     

5.4. 
Persistente 
(a) 

     

5.5. 
Dedicado 
(a) 

     

5.6. Crítico 
(a) 

     

5.7. 
Exigente 

     

5.8. 
Eficiente 

     

 

6. Avalie as suas competências profissionais com base na seguinte escala.  

 

 
1. Mau 2. Fraco 3.Médio 

4.Muito 
Bom 

5. 
Excelente 

6.1. Espirito de equipa.      

6.2. Capacidade de comunicação.      

6.3. Capacidade de liderança      

6.4. Pontualidade      

6.5. Assiduidade      

6.6. Eficiência      

6.7. Organização      

 

 

7. Possui uma rede de contatos (mailling list, redes sociais…)? Caso responda “Não” 

passe a 9.questão. 

□ 1)Sim 

□ 2) Não 

 

8. Pensando na forma como interage com a sua rede de contatos: assinale com (X) 

quais dos seguintes aspectos tem em conta. 
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8.1. Discurso cuidado  

8.2. Imagem cuidada  

8.3. Conhecimentos   

8.4. Naturalidade no discurso  

8.5. Descontração  

8.6. Sinceridade   

8.7. Humildade  

 

 

9. Classifique as seguintes questões com Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 

 V F 

9.1. Quem é extremamente competente não precisa de recorrer a estratégias de 
Marketing Pessoal. 

  

9.2. Uma boa rede de contatos é uma mais-valia na procura de emprego.   

9.3. Durante uma entrevista de emprego a postura a adotar prende-se com: ser 
humilde, natural, bom ouvinte e mostrar conhecimentos de forma simples. 

  

9.4. A confiança é um fator chave durante uma entrevista de trabalho.   

9.5. Mencionar factos falsos durante uma entrevista ou no CV, na tentativa de 
despertar interesse, é uma boa estratégia para conquistar um emprego.  

  

 
 
 

 
CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
 

10. Sexo 

□ 1) Masculino 

□ 2) Feminino 
 

11. Idade 

□ 1) 18 a 24 anos 

□ 2) 25 a 34 anos 

□ 3) 35 a 44 anos 

□ 4) 45 a 54 anos 

□ 5) 55 a 64 anos 

□ 6) 65 e mais anos 
 

12. Licenciatura que frequenta? 
 

□ 1) Design Multimédia 

□ 2) Engenharia Informática 

□ 3) Arte e Multimédia 

 

13. Universidade que frequenta? 

□ 1) Universidade de Lisboa 

□ 2) Universidade da Beira Interior 
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14. Qual a escolaridade da pessoa que mais contribui para o rendimento do agregado 

familiar? 

 

□ 1) 4º ano de escolaridade 

□ 2) 6º ano de escolaridade 

□ 3) 9º ano de escolaridade 

□ 4) 12º ano de escolaridade 

□ 5) Licenciatura 

□ 6) Mestrado  

□ 7) Doutoramento 

 
15. Qual a profissão da pessoa que mais contribui para o rendimento do agregado familiar? 

 
_____________________ 
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Documento 2:  

Entrevista a Ângela B. – 

Licenciada inserida no 

mercado de trabalho 
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1. O que fez para entrar no mercado de trabalho? Que comportamentos 

adotou? 

  

- Procurei conhecer as possibilidades de trabalho relacionadas com a 

minha área que me interessavam e saber se havia disponibilidade ou procura; 

- Enviei currículos e portefólios para algumas vagas e concursos que 

abriram e contactei diretamente com os diretores e/ou gestores de alguns 

locais na minha zona de residência; 

- Divulguei a profissão e os seus diversos âmbitos de atuação no 

sentido de chamar a atenção dos respetivos públicos-alvo para a necessidade 

da minha intervenção, através de folhetos e cartazes; 

- Já tendo um local de trabalho, realizei rastreios gratuitos durante um 

mês (publicitados num jornal). 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

O meu CV foi construído segundo o modelo Europass e as suas 

indicações. Baseei-me em aulas que tive na faculdade relacionadas com a 

entrada no mercado de trabalho, nomeadamente, comportamentos a adotar, 

tipos de cartas de apresentação,  de CVs, etc. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

Procurei realçar as experiências profissionais desenvolvidas em 

estágio, mencionando as diferentes áreas em que já desenvolvi intervenção 

assim como o nome dos meus educadores clínicos e projetos desenvolvidos 

nesse âmbito.  

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Precisamente isso: valorizá-lo, procurar sublinhar a importância das 

experiências que tive até então e dos resultados obtidos. Contudo, penso ser 

importante referir que, ao longo do curso, procurei sempre participar e 

desenvolver projetos que contribuíssem para um melhor desempenho 

profissional, mais concretamente, na escolha de locais de estágio, educadores 

clínicos e na realização de um intercâmbio numa Universidade de referência 

para a minha profissão. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

- Conhecimentos e experiências profissionais; 

- Espírito de equipa e de resolução de problemas; 
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- Confiança e resiliência; 

- Conhecimentos pessoais. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

- Dificuldades financeiras que impedem contratação; 

- Pouca confiança nos recém-licenciados porque “só” possuem 

experiência profissional curricular; 

- Muita competição. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Sim. Procurei evidenciar que era a pessoa que estavam à procura, 

seja pelo interesse pela área em questão e pelo seu serviço seja por estudos já 

desenvolvidos nesse âmbito. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Não. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

 

Recomendaria que procurasse descobrir quais as suas melhores qualidades 

profissionais e, valorizando-as, mostrar porque é diferente de todos os outros 

candidatos e como vai ser uma mais-valia para o cargo em disposição.  

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

Penso que se trata de uma estratégia de valorização pessoal, de projeção de si 

próprio com vista a alcançar um determinado objetivo.  

 

11. Considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing 

Pessoal para entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

Sim, seja ao projetar aquilo que já fiz com sucesso e o que ainda posso vir a 

fazer, ao manter uma postura profissional adequada e ao ter cuidado 

necessário com a minha apresentação e imagem. 
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Documento 3:  

Entrevista a João S. – 

Licenciado inserido no 

mercado de trabalho 
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1. O que fez para entrar no mercado de trabalho? Que comportamentos 

adotou? 

  - Enviei curriculos; 

  - Tentei saber de oportunidades de emprego através da Internet e de 

colegas/amigos; 

  - Fui a entrevistas 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

  O meu curriculo é um formato base do Europass, 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

  A experiencia profissional surge primeiro do que a formação académica. Não 

me baseei em nada prticular, mas tentei evidenciar mais aquilo que me destaca das outras 

pessoas e considero que a experiência vale mais do que a formação académica. 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

  - Tento evidenciar mais nas entrevistas a parte mais marcante e valiosa do 

meu curriculo e deixar um pouco de lado as experiências onde não aprendi tanto. 

  - Se me estiver a candidatar a uma posição em particular, nas entrevistas 

destaco mais a parte do meu curriculo mais relacionada com essa posição. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

  - Ser astuto, sagaz e ter capacidade de detetar uma oportunidade assim que 

ela surge. 

  - Simpatia, saber 'ser' e 'estar', ser honesto, sem ferir susceptibilidades. 

  - Valorizar os contactos feitos ao longo do percurso e preservar conhecimentos 

que podem vir a ser úteis. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

  -Fraca preparação dos cursos superiores em termos práticos. 

  -Elevada taxa de desemprego e de desemprego jovem 

  -A não existência de uma mentalidade 'pro-ativa' que promove o trabalho 

parcial (part time) em simultâneo com a formação académica 
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  -Cursos superiores desadequados criam falsas expectativas face ao mercado 

de trabalho. 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

  Sim, enviei curriculo e por vezes telefonei para saber se o curriculo tinha sido 

recebido. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

  Sim. Tentei estar descontraído, falar sobre mim de forma abonatória mas que 

não parecesse arrogante. Tentei também ouvir o que o entrev istador disse, estabelecer uma 

empatia com o mesmo e ter sempre uma resposta. Tentei falar com uma voz confiante e 

assertiva. As roupas que usei foram, de uma forma geral, mais formais, mas variaram 

consoante o trabalho em questão. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

  -Enviar o máximo curriculos possíveis, não ser demasiado exigente com as 

condições de trabalho (no início), mostrar vontade de aprender e de trabalhar, mostrar 

inteligência. Saber estar atento à linguagem corporal dos entrevistadores para que as 

respostas sejam o mais adequadas possível. 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

  Trata-se de uma pessoa se saber 'Vender' ou promover enquanto profissional e 

trabalhador. Saber enaltecer as qualidades e esconder os defeitos. 

 

11. Considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing 

Pessoal para entrar no mercado de trabalho? Quais? 

  Sim. Enaltecer as qualidades, saber explicar bem as minhas mais valias para a 

empresa, mostrar o que posso oferecer à empresa com o meu trabalho e explicando porquê 

através de algumas partes do meu trabalho. 
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Documento 4:  

Entrevista a Ana G. – 

Licenciada inserida no 

mercado de trabalho 
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1. O que fez para entrar no mercado de trabalho? Que comportamentos 

adotou? 

 

No meu caso, não fiz muito, além de aceitar as pessoas certas no facebook e 

saber aproveitar os momentos certos para “pedir trabalho”. Nunca cheguei a 

enviar o meu CV por necessidade. Assim que terminei a faculdade o emprego 

no CC já estava à minha espera porque já lá tinha estagiado um ano antes. 

Contudo, acho que se me safei, foi porque tentei sempre criar boas relações 

com todas as pessoas com que me cruzei no mercado de trabalho. Isto é, 

engolir sapo é a regra número um das boas relações laborais que 

posteriormente te podem conduzir a mais contactos e mais trabalho. Deixei e 

deixo a minha personalidade de lado, ou pelo menos o nosso lado mais 

intempestivo, para que se crie uma boa relação com todos. “Uma mão lava 

outra” e nunca sabemos quando vamos precisar dos outros. Quanto a entrar 

no mercado de trabalho, julgo que o facebook é uma grande ferramenta. Tenho 

sempre atenção ao que publico porque sei que na nossa área é tudo visto e 

revisto. Dou este conselho a todos os jovens que ainda estão em licenciatura, 

que é: preocupem-se a passar as cadeiras, mas dediquem-se sobretudo a 

fazer contactos, a serem amigos (e não lambe-botas) dos professores, a serem 

simpáticos com os outros e a alimentarem boas conversas. Nunca sabemos se 

as nossas atitudes menos esperadas não serão aquelas que nos abrem portas.     

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Fácil. Peguei no Europass e alterei segundo a minha personalidade. Pus cor, 

formatei de forma diferente, tentei torná-lo simples mas apelativo.  

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

Nada em especial. Só tentar organizá-lo da melhor forma e fazer com que o 

empregador olhe para o que realmente importa e que quer saber: onde já se 

trabalhou. Assim organizei cronologicamente mas de forma descomplicada os 

locais onde trabalhei e coloquei na parte das informações pessoais todas as 

coisas que senti que foram alterando a minha postura de estudante para 

trabalhadora.  

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Uma vez que desde que terminei o curso tive logo trabalho, ainda não tive 

oportunidade de fazer a pós-graduação desejada. Contudo, durante o curso, 

participei em todos os workshops que sentia fazerem sentido o que queria 

seguir, mantive sempre contacto com as pessoas que me poderiam ajudar. 

Para valorizar o meu percurso profissional é aceitar todos os desafios, mesmo 

aqueles que acho que vão “meter medo ao susto”.  

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Infelizmente eu acredito que a sorte é um factor muito importante. Conhecer as 

pessoas certas também é essencial porque no mundo de hoje em dia, mais 
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ainda na área da comunicação, ninguém confia em ninguém se não vier 

indicado por outro alguém. É uma espécie de loop que se vive. No entanto, e 

realçando só a área que conheço (comunicação, produção de televisão) acho 

que é essencial sabermos manter uma postura de pessoa comunicativa, 

espontânea, desenrascada e aceitar todos os desafios, sem medo.  

Quando assim não é, acho que um envio espontâneo de CV quando se alia a 

um email de apresentação divertido, simpático, sucinto e objectivo, é meio 

caminho andado. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

O facto de se viver em loop. As pessoas escolhem quem já conhecem para os 

cargos. É normal não se arriscar em quem não se conhece ou por quem não 

se tem referências. Não é situação ideal, mas no mercado que conheço, é 

assim que se vive.  

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Pois, não.  

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Fui sempre sincera. Não revelei as inseguranças normais de uma pessoa 

pouco experiente, mas disse sempre em que matérias não me sentia tão à 

vontade. Sorri sempre que devia, mas não me deixei levar em simpatias falsas. 

Acho que a boa imagem vale muito e por isso, não se deve aparecer como se 

fosse a casa de um amigo, e deve-se conhecer a empresa antes de qualquer 

entrevista. Estar-se preparado é a melhor opção. E ir-se sem expectativas.  

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

 

Ser ele mesmo. Se for para ser é, se o emprego não for dele é porque não 

tinha de ser.  

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

É saber vendermo-nos a nós mesmo, sendo fieis às nossas características. 

Quem altera a sua imagem e postura não pratica marketing pessoal mas sim 

gabarolismo. 

 

11. Considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing 

Pessoal para entrar no mercado de trabalho? Quais?  

 

Considero que adoptei uma postura correcta. E não me refiro a uma postura 

super optimista e cheia de mim, mas uma postura de que “quero aprender”, 

“esforcei-me para”, “sou capaz se me ensinarem”, “aprendo rápido”. Tentei tirar 

o melhor de mim, mostrá-lo, e reservei os meus defeitos crassos, porque além 

da parte fraca que daria, não chamaria a atenção pela positiva. Sei do que sou 
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capaz, sei o que quero, e sei que se não conseguir fazer X na primeira 

tentativa, consigo na segunda ou na terceira.  
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Documento 5:  

Entrevista a Patrícia S. – 

Licenciada inserida no 

mercado de trabalho 
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1. O que fez para entrar no mercado de trabalho? Que comportamentos adotou? 

 

- Elaborei um cv com um template original; 

- Inscrevi-me no IEF; 

- Procurei emprego em sites como o net-empregos, carga de trabalhos, 

etc. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

- Em todo o meu percurso a partir da faculdade, ênfase para a 

classificação final e programas de mobilidade. Elaborei 2/3 parágrafos 

sobre mim que cativassem o empregador. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

- Programas de mobilidade (Erasmus e almeida Garrett);  

- Os meus conhecimentos na área que pretendo (marketing, web, 

redes sociais). 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de forma a 

ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

- Cursos de especialização na minha área (marketing digital, 

publicidade, design gráfico) 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado de 

trabalho?  

 

- Estabelecimento de ensino, conhecimentos e atividades para além da 

faculdade 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

- Oferta de emprego.  

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias adotou 

para responder ao mesmo? 

 

- Envio do cv e de carta de recomendação, faço um email original, que 

chame a atenção. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

- Formalidade e simpatia ao inicio, se vejo que existe abertura para 

alguma descontração, sigo o ritmo da entrevista. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 
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- Fazer um cv original, que cative quem o leia, com componente visual 

e gráfica muito forte, e ser pontual caso a entrevista seja marcada. 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

- A forma como me auto-promovo no âmbito do mercado de trabalho. 

 

11. Considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing Pessoal 

para entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

- Sim, promovi-me ao mostrar que tinha originalidade ao fazer um cv 

que fugisse ao comum, que é um fator crucial na industria do 

marketing. 
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Documento 6:  

Entrevista a Ricardo G. – 

Licenciado inserido no 

mercado de trabalho 
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1. O que fez para entrar no mercado de trabalho? Que comportamentos adotou? 

  - Procura de ofertas de emprego nos meios para esse fim (internet –sites de 

emprego; jornais públicos; etc.) 

 - Envio de currículos para os locais seleccionados, via correio, e-mail ou 

presencialmente 

 - Inscrição no Centro de Emprego 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

 - Em modelo Europass 

 - Preenchimento do modelo actualizado do site segundo os passos prescritos 

para o mesmo 

 - Ajustamento de cada currículo ao local de envio de currículo 

 - Ler outros currículos de pessoas licenciadas 

 - Ler blogues, artigos e publicações de como melhorar o currículo/ torna-lo mais 

apelativo 

 - Ordenação dos campos do mais importante para o menos e/ou do mais 

recente para o mais antigo. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

 - Plano curricular académico da licenciatura com enumareção das disciplinas 

fundamentais e as não fundamentais 

 - Habilidades sociais e pessoais (associativismo, voluntariado, gestão de 

tempo, assertividade, etc.) 

 - Cursos/ workshops/ palestras/ … assistidos(as) de forma não curricular 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de forma a ter mais 

sucesso no mercado de trabalho? 

 

 - Manter o conhecimento actualizado, tendo por base o leccionado durante todo 

o caminho académico 

 - Tentar desenvolver competências a nível do campo/ área relacionado com a 

profissão 

 - Por em prática e/ou experiênciar novas capacidades que co-adjuvem o 

trabalho 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado de trabalho? 

  

 - Ter “cunha” 

 - Saber procurar e responder eficazmente e oportunamente às necessidades 

da comunidade em geral 

 - Beleza 

 - Género sexual 

 - Localização geográfica  

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de trabalho? 

 

 - Diminuida oferta de emprego 

 - Descentralização/ Emigração 
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 - Currículo sobrevalorizado 

 - Currículo subvalorizado 

 - Ser Recém-licenciado/ não ter experiência 

 - O desemprego em si 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias adotou para 

responder ao mesmo? 

 

 - Sim 

 - Seleccionar o(s) melhor(es) anúncio(s)  

 - Pesquisa da(s) empresa(s) empregadora(s), bem como da sua eficácia, 

tempo de existência, recursos, viabilidade, entre outros 

 - Envio de currículo 

 -  Espera de resposta 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

 - Sim 

 - Tentar conhecer o empregador 

 - Estudar matéria mais importante a ser questionada ao longo da entrevista 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

 

 “Não aceites o que te aparece à primeira vista, sem antes pensares no que te 

estão a propôr. Lembra-te que nós não sobrevivemos sem emprego, mas os 

empregadores não sobreviverão sem empregados também. A culpa de a mão de obra 

estar tão barata é daquelas pessoas que se vendem por preços mais baratos só na 

ânsia e desespero de ter um emprego, por isso cabe-nos a nós enquanto futuros 

empregados fazer com que o nosso futuro seja melhorado e os salários sejam 

aumentados.” 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

 Marketing pessoal será um processo em que a própria pessoa realiza para 

lucrar de si mesma, mostrando-se ao comprador (neste caso a sociedade, 

empregadores, etc.) como um produto que ele pode adquirir com benefício para o 

mesmo, fazendo assim um lucro em duplo sentido (comprador-vendedor, neste caso, 

empregador-empregado, respectivamente). 

 

11. Considera que adotou e/ou adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

 Sim. 

 Todo o processo de entrada no mercado de trabalho, na sua integridade total 

(realização de currículos, aumento das habilidades e capacidades, aumento do 

conhecimento, etc.) é já por si só uma estratégia de Marketing Pessoal. Portanto, sim 

considero que tudo o que fiz até agora para entrar eficazmente no mercado de trabalho 

seja um auto-estratégia de Marketing Pessoal. 
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Documento 7:  

Entrevista a André J. – 

Licenciado desempregado 
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1. O que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho? Que 

comportamentos pensa adotar? 

 

Enviar currículos  / iniciar um negócio pessoal online. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Através do software Photoshop criei um CV único que me permita diferenciar-

me. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

Objectivos pretendidos, experiência e aptidões técnicas. 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Tendo em conta que no meu curso não existiu estágio no final de licenciatura, 

assisti a bastantes palestras leccionadas na minha faculdade. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Atitude, dinamismo, espirito de equipa, capacidade de adaptação. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

O estado do país. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Envio de CV. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Sim. Procurei vestir-me adequadamente para a entrevista e falar naturalmente 

no decorrer da mesma. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego?  

 

A elaboração de um CV único em formato pdf para enviar para os mais 

variados locais e para ser persistente e não desistir caso não veja respostas 

logo no início. 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata?  

 

O Marketing Pessoal consiste num conjunto de estratégias levadas a cabo por 

um indíviduo que lhe irá permitir desenvolver novos relacionamentos a nível 
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pessoal e profissional. Envolve o planeamento prévio de acções a tomar 

focando-se essencialmente nas características, habilidades e competências do 

indivíduo. 

 

11. Considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais?  

 

A elaboração do CV é um exemplo. Assim como o cuidado na apresentação 

que tenho quando me desloco a qualquer entrevista. 
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Documento 8:  

Entrevista a Mariana C. – 

Licenciado desempregado 
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1. O que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho? Que 

comportamentos pensa adotar? 

 

Entregar curriculum vitae na minha área ou outra. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Seguindo as normas do europass.  

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

As qualidades de trabalho.  

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

NADA. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Formação académica. Conhecimento de línguas. Capacidade de trabalho. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

Taxa de desemprego em Portugal – pouca oferta. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Não  

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Sim. Discurso assertivo, confiante (não em demasia) e simpatia. 

 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

 

Que se preparasse ao nível da apresentação visual, linguagem… 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

Estratégias usadas para a promoção pessoal ou de um outro individuo 

singular. 

 

11. Considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

Sim, elogio-me as minhas capacidades  
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Documento 9:  

Entrevista a Nuno P. – 

Licenciado desempregado 
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1. O que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho? Que 

comportamentos pensa adotar? 

 

Pretendo criar um portfólio e uma marca pessoal. Através das redes sociais 

publicitar um produto que pretendo criar. E naturalmente enviar currículos. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Com base no modelo europas.  

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

Tentei realçar a área em pretendo trabalhar. Que tenho espírito de equipa. 

Também dei ênfase às minhas competências.  

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Participo em workshops e em projectos extracurriculares. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Penso que os principais factores são a honestidade, a simplicidade e o 

profissionalismo.  

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

Grande procura e a pouca oferta. E a contratação de pessoas menos 

qualificadas por causa de razões económicas. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Sim. Fiz a formação que era necessária para o trabalho. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Sim. Optei por ser honesto e simples. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 
 
Ser honesto é o principal, pois a mentira tem perna curta. 

 
10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 
Mostrar às empresas as nossas características profissionais, aquilo que 
conseguimos fazer. 

 
11. Considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais? 
 
Não adoptei nenhuma estratégia. 
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Documento 10:  

Entrevista a Pedro A . – 

Licenciado desempregado 
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1. O que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho? Que 

comportamentos pensa adotar? 

 

Pretendo entregar o meu currículo em várias empresas, procurar ofertas de 

emprego via on-line ou através de conhecimentos ou tentar arranjar um 

negócio a nível individual. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Construi o meu CV baseado nos meus dados pessoais, habilitações, formação 

académica e outras formações que fui realizando ao longo da vida. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

As habilitações e a formação académica. 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Acima de tudo pretendo ter experiências de trabalho em empresas líderes de 

mercado na sua área. Considero que isso é uma mais-valia. E procuro também 

estar sempre em constante actualização com formações, workshops e outro 

tipo de eventos que me ajudem a conhecer melhor as necessidades do 

mercado onde estou inserido. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Depende da área. Acho que as empresas têm diferentes factores de escolha 

consoante a área. Mas claro que factores como a experiência ou o trabalho 

realizado durante a faculdade podem ser decisivos na entrada no mercado de 

trabalho. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

Eu penso que as principais dificuldades são as faltas de oportunidades e a 

acessibilidade no contacto com as empresas. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Não, nunca respondi a um anúncio de emprego. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Sim. Adotei uma postura normal, sendo eu próprio e apresentando as minhas 

ideias para o lugar na qual me candidatei. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 
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Que procurasse o melhor para ele, escolhendo sempre aquilo em que se sente 

mais à vontade e onde considera que pode dar o melhor de si. 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

Marketing Pessoal é uma forma da pessoa se valorizar dentro do seu mercado 

de trabalho, apresentando todas as suas qualidades que podem fazer a 

diferença numa empresa. 

 

11. Considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

Sim. Uma das estratégias que adoto é mostrar às empresas o meu tipo de 

formação académica e profissional, desde os estágios que frequentei, às 

pessoas com reconhecimento na área com quem já trabalhei e que 

recomendam o meu trabalho. 
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Documento 11:  

Entrevista a Vasco S . – 

Licenciado desempregado 
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1. O que pretende fazer para entrar no mercado de trabalho? Que 

comportamentos pensa adotar? 

 

Acho que ser criativo e persistente são as melhores palavras para descrever 

aquilo que pretendo fazer para entrar no mercado de trabalho. Tal como uma 

marca, eu tenho de me destacar no mercado de trabalho, tenho que “me saber 

vender”, e a criatividade, seja no currículo ou na entrevista ou na forma como 

me apresento, e a persistência, a vontade de ultrapassar os obstáculos e não 

desistir ao primeiro não, é que me farão dizer, eu fiz tudo o que pude. 

 

2. De que forma construiu o seu Curriculum Vitae? Em que se baseou? 

 

Lógico que por mais irreverentes que tentemos ser os currículos acabam 

sempre por responder a um pequeno padrão. Baseado em currículos de 

amigos, o meu, além da informação padrão que um currículo deve ter, tem um 

pequeno texto onde falo sobre mim. Eu achei extremamente necessário 

escrever um texto onde falo de mim, de quem sou, de onde venho, o que me 

define, o que quero agora e o que quero no futuro. Acredito que me queiram 

contactar por aquilo que sou, não só pelas minhas notas ou experiencia, que 

na verdade não é muita dado que acabei de sair da faculdade. 

 

3. O que procurou realçar no seu Curriculum Vitae?  

 

Quem eu sou, os meus valores e ideais, os meus planos e objectivos. Acho 

fundamental. 

 

4. O que faz para valorizar o seu percurso académico e profissional, de 

forma a ter mais sucesso no mercado de trabalho? 

 

Não fiz, mas se calhar devia ter feito. Estágios, voluntariado, workshops, tudo 

componentes práticas que enriquecem e muito o currículo. O conhecimento 

através de experiencia, na minha opinião é o melhor e mais importante. 

 

5. Quais os fatores que considera que contribuem para entrar no mercado 

de trabalho?  

 

Acho que depende um pouco da área. No meu caso, Comunicação, acredito 

que a personalidade os ideais e valores são factores extremamente 

importantes para conseguirmos entrar no mercado de trabalho. Mas claro que 

não podemos ignorar factores como o curso, a faculdade, e também, e muito 

importante, todo o trabalho extra curricular. 

 

6. Quais as principais dificuldades que encontra para entrar no mercado de 

trabalho? 

 

Condições de trabalho. Está bem, somos recém licenciados, muitos com pouco 

experiência, mas nós não podemos ser culpabilizados por um ensino deficitário 

onde a teoria se sobrepõe à prática. Além disso temos responsabilidades, não 

podemos viver para sempre às custas dos nossos pais. Conhecimento e 

aprendizagem são muito importantes, mas não pagam contas. Hoje em dia é 
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muito complicado arranjar um estágio ou emprego com boas condições de 

trabalho. 

 

7. Já respondeu a algum anúncio de emprego? Se sim, que estratégias 

adotou para responder ao mesmo? 

 

Sim, para um estágio. Muito sinceramente a estratégia usada foram os 

contactos que tenho que me arranjaram uma entrevista. 

 

8. Já fez alguma entrevista de emprego? Se sim, qual a postura que adotou? 

 

Fiz uma entrevista para um estágio. A minha postura foi muito natural e 

transparente. Eu queria mostrar quem sou, queria que eles vissem com o que 

podiam contar… Fui humilde honesto e sincero. 

 

9. O que recomendaria a um jovem que se fosse candidatar a um emprego? 

 

Que não se ponha com demasiadas exigências, que seja sincero humilde 

honesto e transparente, e que fique grato pelas oportunidades que surgem. 

Mas também que seja persistente e acima de tudo um sonhador, e que 

acredite que a seu tempo tudo se consegue até lá fazemos o que é preciso. 

 

10. Falando de Marketing Pessoal: na sua opinião, de que se trata? 

 

Estratégias adoptas para que nos possamos vender no mercado de trabalho, 

tal como uma marca adopta as suas estratégias para se destacar no mercado. 

 

11. Considera que adota algumas estratégias de Marketing Pessoal para 

entrar no mercado de trabalho? Quais? 

 

Ainda não. Mas é algo em que por vezes penso. 
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Documento 12:  

Entrevista a Pedro Marques – 

Diretor da Estação de Rádio 

Cidade FM 
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1. Ao longo de uma entrevista, quais os principais comportamentos que 

identifica nos entrevistados? 

 

Faço os possíveis por identificar traços de personalidade. Mais do que o seu 

curriculum, estou interessado em saber como o entrevistado é como pessoa. Quais são os 

seus focos de interesse, as suas motivações profissionais e pessoais. O que o faz mover 

na vida e a sua atitude perante os outros. Essencial é saber se é um “gerador” ou um 

“reactor” para determinar que tipo de tarefas e com quem poderá trabalhar na equipa. 

 

2. Ao nível do discurso, o que valoriza mais num entrevistado ao longo da 

sua entrevista? E o que valoriza menos? 

 

  Valorizo mais a sua capacidade de ser ele próprio por oposição ao discurso 

estudado para entrevistas. Assim que detecto discursos estudados ou respostas 

politicamente correctas, não descanso enquanto não desmonto o entrevistado e o obrigo 

a ser ele próprio, a dizer o que pensa e que até ao momento não teve coragem de dizer. 

Mesmo que não sejam posições politicamente correctas ou até erradas, dou preferência 

a pessoas que não hesitam em dizer o que pensam nos fóruns certos. 

 

3. Quanto à linguagem corporal, o que valoriza mais num entrevistado ao 

longo da sua entrevista? E o que valoriza menos? 

  

  Dou um óbvio desconto ao nervosismo do entrevistado pois está numa 

posição desconfortável. Nunca faço entrevistas com menos de 1 hora por esse motivo. 

Converso imenso sobre todos os aspectos da vida, inclusivamente os meus quando 

sinto que o entrevistado não se quer abrir. Abro-me eu primeiro, conto as minhas 

histórias, os meus falhanços ou motivos de vergonha. Exponho-me para que seja mais 

fácil o entrevistado pensar que aquilo é apenas uma conversa e que, já que eu me 

expús, ele também o poderá fazer em segurança. Só depois de meia hora de conversa 

dou atenção à sua linguagem corporal. Quanto tenho a segurança de ele estar a ser 

mais ele. Na rádio falamos muito com as mãos, descrevemos as coisas, mesmo 

sabendo que ninguém nos vê. Uma pessoa que tem uma linguagem corporal 

descontraída, descritiva, terá mais facilidade em comunicar. 

 

4. O que valoriza num currículo? 

 

 

Por ordem de importância, A carta de apresentação (se existir), as experiências 

profissionais, o nível de Inglês, as experiências pessoais e hobbies. 

 

5. O que faz um entrevistado destacar-se numa entrevista? 
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Surpreender-me. Eu dizer “mata” claramente a colocar-me fora de pé e o 

entrevistado surpreender com um “esfola” no mesmo comprimento de onda. A sua 

naturalidade. O que diz mas também o que inteligentemente não diz, mesmo quando 

provocado. 

 

6. Considera que atualmente os entrevistados recorrem a estratégias de 

marketing pessoal para se destacarem junto das empresas? Por favor 

justifique. 

 

É cada vez mais frequente acontecer. Começo a receber cada vez mais 

candidaturas com cartas de apresentação bem pensadas, para cativar claramente a 

atenção de quem as recebe no email para que haja a certeza de que eu as vou ler. 

Ainda há 1 mês recebi um curriculum em forma de pacote (de cartão) feito e impresso 

de forma original para que, propositadamente seja aberto e lido. Alguém que tem a 

capacidade de, numa multidão, se destacar, tem tendência para ter mais atenção de 

quem entrevista, pelo menos na área de Media em que o poder de cativar e comunicar 

é tudo. 

 

Pensando agora num licenciado noutra área, por exemplo Engenharia 

Informática:  

 

7. Aplica-se o que me referiu acima sobre o que é esperado desta pessoa ao 

concorrer a um emprego e responder a uma entrevista? Por favor justifique. 

 

Não penso que se apliquem as mesmas regras. Um Engenheiro Informático 

requer, provavelmente, qualidades de disciplina, atenção, método e rigor específicos. O 

seu poder de comunicar, cativar, expor, não seria valorizado mas sim os seus 

conhecimentos de programação específica, linguagens, experiências profissionais, 

projectos em que participou, etc. 
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Documento 13:  

Entrevista a Paula Silva – 

Diretora da Escola de Música 

“Escolinha do Zéthoven” 
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1. Ao longo de uma entrevista, quais os principais comportamentos que identifica nos 

entrevistados? 

 

O facto de ser diretora de uma escola de música, faz com que eu tenha que procurar pessoas 

ligadas ao ensino e aos serviços administrativos, o que me leva a valorizar o seu curriculum, as 

suas experiências musicais, bem como a personalidade e as suas motivações profissionais e 

pessoais. 

Procuro identificar a sua capacidade de trabalhar em grupo e de relacionamento com os outros. 

 

2. Ao nível do discurso, o que valoriza mais num entrevistado ao longo da sua entrevista? 

E o que valoriza menos? 

 

Valorizo a sinceridade, a postura do entrevistado e a espontaneidade do mesmo. Não gosto de 

entrevistas preparadas. 

 

3. Quanto à linguagem corporal, o que valoriza mais num entrevistado ao longo da sua 

entrevista? E o que valoriza menos? 

 

Estar perante um empregador pressupõe um estado de ansiedade por parte do entrevistado. A 

linguagem corporal é por isso muitas vezes utilizada pelo mesmo. Não valorizo demasiado 

essa situação.  

 

4. O que valoriza num currículo? 

 

No meu caso, valorizo prioritariamente as experiências musicais, profissionais e pessoais. 

 

5. O que faz um entrevistado destacar-se numa entrevista? 

 

A naturalidade do mesmo e o à vontade que demonstra.. 

 

6. Considera que atualmente os entrevistados recorrem a estratégias de marketing pessoal 

para se destacarem junto das empresas? Por favor justifique. 

 

Apesar de ser pouco utilizado, vão surgindo alguns candidatos que utilizam formas diferentes e 

originais de se apresentarem. 

Pensando agora num licenciado noutra área, por exemplo Engenharia Informática:  

7. Aplica-se o que me referiu acima sobre o que é esperado desta pessoa ao concorrer a 

um emprego e responder a uma entrevista? Por favor justifique. 

 

Seguramente que as regras são diferentes, Os candidatos e empregadores procuram 

valorizar a especificidade de cada área.  
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Documento 14: 

Ilustrações 
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Gráfico 4 – Caracterização da amostra segundo o sexo 

 e a licenciatura 

Gráfico 4 - Caracterização da amostra por Universidade e Licenciatura 

Gráfico 4 - Inquiridos que já trabalharam 
Gráfico 4 - Inquiridos que já trabalharam segundo a 

Universidade 
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Gráfico 7 - Duração média de trabalho 

Gráfico 7 - Área profissional onde os inquiridos já trabalharam 

Gráfico 7 - Comportamento dos inquiridos em relação à participação em 
workshops, seminários e congressos. 
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Gráfico 11 - Comportamento dos inquiridos face à 
participação em projetos extracurriculares 

Gráfico 11 - Comportamento dos inquiridos face à realização de 
um curso de língua estrangeira habitualmente procurada 

Gráfico 11 - Comportamento dos inquiridos face à 
concretização de um estágio 

Gráfico 11 - Comportamento dos inquiridos face à criação de uma marca 
pessoal 
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Gráfico 15 - Comportamento do inquirido face à criação 
de um site  ou blog onde pode publicar os seus 

trabalhos mais relevantes 

Gráfico 15 - Comportamento dos indivíduos face à 
criação de uma rede de contactos profissionais 

Gráfico 15 - Comportamento dos inquiridos face ao acompanhamento das 
tendências e novidades na sua área profissional 

Gráfico 15 - Comportamento dos inquiridos face à prática de 

voluntariado 
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Gráfico 20 - Avaliação pessoal dos inquiridos face à sua 
dinâmica 

Gráfico 20 - Avaliação pessoal dos inquiridos face ao 
seu empenho 

Gráfico 20 - Avaliação pessoal dos inquiridos face à sua 
criatividade 

Gráfico 20 - Avaliação Pessoal dos inquiridos face à sua 
persistência 

Gráfico 20 - Avaliação pessoal dos inquiridos face à sua dedicação 
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Gráfico 24 - Avaliação pessoal dos inquiridos face  

ao seu sentido crítico 

Gráfico 24 - Avaliação Pessoal dos inquiridos face à sua exigência 

Gráfico 24 - Avaliação pessoal dos inquiridos face à eficiência Gráfico 24 - Avaliação individual dos inquiridos face às 
suas competências: espírito de equipa 
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Gráfico 27 - Avaliação pessoal dos inquiridos face às suas 
competências: capacidade de comunicação Gráfico 27 - Avaliação individual dos inquiridos face às suas 

competências: capacidade de liderança 

Gráfico 27 - Avaliação pessoal dos inquiridos face às suas competências: 

pontualidade 
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Gráfico 31 - Avaliação individual dos inquiridos face às suas 
competências: assiduidade 

Gráfico 31 - Avaliação pessoal dos inquiridos face às suas 
competências: Eficiência 

Gráfico 31 - Avaliação individual dos inquiridos face às 
suas competências: organização 

Gráfico 31 - Inquiridos que possuem ou não rede de contatos 
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Tabela 3 - Forma de interação dos inquiridos com a sua rede de contatos 

 

 Responses Percent of 

Cases N Percent 

Rededecontatos
a
 8.Discurso cuidado 113 16,0% 73,9% 

8.Imagem cuidada 89 12,6% 58,2% 

8.Conhecimentos 99 14,0% 64,7% 

8.Naturalidade no discurso 109 15,4% 71,2% 

8.Descontração 96 13,6% 62,7% 

8.Sinceridade 105 14,9% 68,6% 

8.Humildade 96 13,6% 62,7% 

Total 707 100,0% 462,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33- Opinião dos inquiridos face à afirmação "quem é extremamente competente não 

precisa de recorrer a estratégias de Marketing Pessoal" 

Gráfico 33 - Opinião dos inquiridos face à afirmação " Uma boa rede de contatos é uma 

mais-valia na procura de emprego 
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Gráfico 36 - Opinião dos inquiridos face à afirmação "Durante uma entrevista 
de emprego a postura a adotar prende-se com:ser humilde, natural, bom 

ouvinte e mostrar conhecimentos de formas simples" 

Gráfico 36 - Opinião do inquirido face à afirmação "A confiança é um fator chave 
durante uma entrevista de trabalho" 

Gráfico 36 - Opinião dos inquiridos face à afirmação "Mencionar fatos 
falsos durante uma entrevista ou no CV, na tentativa de despertar 

interesse, é uma boa estratégia para conquistar um emprego" 


