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Soft skills vs Hard skills. 
 

As Hard Skills são habilidades de saber e/ou poder executar algum trabalho 
específico. Estas habilidades são aprendidas ao longo da nossa vida, como por 
exemplo, através da escola, cursos… 
 
As Soft Skills, são aquelas aptidões transversais aos diversos trabalhos/atividades 
que se estejam a realizar. Ex: empatia, comunicação, liderança, trabalho em 
equipa… 
Podem ser treinadas ao longo da nossa vida. 
São as soft skills as que terão um papel mais importante na decisão de contratar 
alguém ou não. 

 

Conhecimento pessoal e sobre a empresa. 
 

Antes de nos candidatarmos ao que quer que seja, temos de ter uns 
conhecimentos prévios que nos ajudarão a organizar melhor as nossas ideias e 
para percebermos qual é a melhor forma de nos apresentarmos.  



A seguinte reflexão acaba por ser transversal tanto para o pitch, como para o 
currículo, como para a entrevista. 
Perguntas a fazer antes de me candidatar para um trabalho: 
 
Quem é que eu quero impressionar?  
Não só temos de fazer investigação para passar a conhecer melhor a 
empresa/instituição/projeto/organização… mas também é necessário saber qual 
é o perfil que pedem. Tendo percebido quem é que a empresa quer contratar, 
temos de fazer uma introspecção para saber se realmente somos o que eles 
precisam, para desta forma saber se vale a pena candidatar-nos ou não ao 
trabalho.  
Obviamente que não precisamos de ter todas as características do perfil. Tudo 
depende da situação.  
 
Como vou impressionar?  
SER DIFERENTE! (metáfora da maçã e da banana) 
Como foi mencionado, temos de fazer uma introspeção, mas não é apenas para 
saber se encixamos no perfil da empresa, ou não, também é fundamental saber 
quais são as nossas capacidades e características que, posteriormente no 
mundo laboral, nos farão diferenciar das outras pessoas. (Autoconhecimento - 
conhecer as nossas competências.) 
Sê quem tu és - As pessoas contratam-te por quem és. Não vale a pena estares 
a trabalhar para alguém, fingindo ser alguém que não és.  
Criar uma boa primeira impressão (ex: introduzires-te no mail onde se manda o 
currículo). 

 

Pitch  
O que é? 
 
O pitch é uma apresentação breve e direta de uma empresa, produto ou serviço, 
que costuma ser feita para investidores por empreendedores em busca de capital. 
Também pode ser focado em clientes, sócios ou parceiros.  
 

Estrutura básica de um pitch 
 

1. Greeting – Estabelecer contacto com a audiência. 



2. Tagline – Resumir a essência do produto, serviço, projeto.  
3. Problem – A presentar o problema. É aconselhável recorrer a uma história 

para torná-la mais real e emocional. 
4. Solution - Explicar a tua solução e o que é que a faz ser única. Aqui podes 

falar da tua competição e explicar o porquê da tua solução se diferenciar 
das outras.  

5. Product or service – De que forma a tua solução irá funcionar? Neste 
apartado é aconselhável mostrar número e gráficos (impacto mais visual). 

6. Unique selling proposition (USP) – Descreve quais as necessidades do teu 
público alvo e de que forma te irás dirigir ao mesmo.  

7.  Business model and revenue generation – Altura do pitch nu qual tens de 
explicar como é que vais por o teu projeto em marcha.  

8. Results – O que é que já conseguiste alcançar até agora? Não apenas em 
termos financeiros, mas também em termos de clientes ou algum feedback 
do mercado.  

9. Team – Descreve quais são as posições das pessoas no teu 
projeto/empresa e o porquê delas serem as mais adequadas.  

10. A call for action – Momento no qual pedes o que precisas. Ex: dinheiro de 
investidores, algum produto ou serviço… 

11. Wrap up – Volta a mencionar a história que contaste inicialmente e faz um 
elo de ligação com o que tens vindo a explicar ao longo do pitch. 

12. Thank the audience - Agradece à audiência pelo seu 
tempo/disponibilidade/atenção e finalização teu pitch. 

 

Currículo  

O que é? 
 
Documento de tipo histórico, que relata a trajetória educacional e as experiências 
profissionais de uma pessoa, como forma de demonstrar suas habilidades e 
competências. 

 
Utilidade/importância de um bom CV 
 
Um indivíduo com um “bom” CV tem mais 40% de probabilidade de ser 
contratado. 



Quanto tempo demora um recrutador a ler um currículo? 6 SEGUNDOS 

No entanto, se conseguirmos captar a sua atenção, pode demorar mais tempo, 
obviamente. 
 
Estrutura 

- Introdução: nome, local, dados para contacto, posicionamento/posição, 
resumo/perfil, fotografia! 

- Experiências e percurso profissional (começando pelo mais recente e 
pondo em último o mais antigo) 

- Educação/formação 
- Competências 
- “Lado B” - O que me diferencia dos outros 
- Pontos de contacto - match com o que a empresa procura, destacar essas 

capacidades ( basear-nos nos objetivos da empresa) 
 
Dicas 

- Ter imagem/estrutura apelativa (conselho: canva) 
- Não ter erros ortográficos!  
- Enviar o currículo no idioma em que a oferta de emprego está escrita. 
- No caso de ser uma candidatura espontânea, enviar no idioma do país 

original da empresa, ou inglês, depende da empresa/trabalho. 
- Ter linkedIn - rede social de empregabilidade. 
- A criatividade também depende muito do trabalho a que te estejas a 

candidatar. Por exemplo, se calhar, para uma posição em marketing, tens 
de ter um CV com ideias muito mais criativas do que para uma posição de 
médico. 

 

Entrevista 

“Mais de 30% dos gerentes chegam a uma conclusão de contratação de um 
candidato durante os primeiros cinco minutos de uma entrevista de emprego.” 

Atenção: a decisão final não é só da empresa, tu também tens a opção de não 
querer ficar a trabalhar na empresa. 

 



 
Dicas 

Como causar uma boa primeira impressão durante uma entrevista: 

• Preparação! (através das dicas que demos ao início) 
• Pontualidade. 
• Roupa profissional. 
• Boa postura. 
• Linguagem corporal positiva. 
•  Saudação amigável. 
•  Confiança. 

Outras: 

• Pesquisar sobre a empresa/patrão. 
• Praticar respostas a perguntas comuns (praticar com um amigo) 
• Reler a descrição do trabalho. 
• Método STAR: Situation, Task, Action, Result. 
• Preparar uma lista de referências. (portfólio) 
• Fazer cópias das referências, uma caneta e um caderno. 
• Ser assíduo e pontual (10-15 minutos de antecedência) 
• Respeitar/ cumprimentar toda a gente. (nunca sabemos como e qual a 

estrutura empresarial assim como, quem toma a decisão de contratação) 
• Ser autêntico (sê quem tu és - As pessoas contratam-te por quem és. Não vale 

a pena estares a trabalhar para alguém, fingindo ser alguém que não és) 
positivo e confiante. 

• Responder sempre de um modo honesto. 
• Unir as respostas às suas skills e conquistas. 
• Respostas focadas e com consenso. 
• Não desrespeitar trabalhadores passados. 
• Ter as mãos à vista. 
• Fazer perguntas sobre a empresa/posição.  

Vestuário: 

• Camisa. 
• Blazer. 
• Calças simples e profissionais. 



• Saias compridas. 
• Sapatos. 
• Cores simples. 
• Acessórios minimalistas. 
• Cabelo/ barba arranjado/a. 

O que não fazer numa entrevista: 
• Pensar que somos especiais/que sabemos tudo - Temos de saber admitir 

quando não sabemos realizar alguma coisa, mas mostrar vontade de 
aprender; 

• Pensar que tudo é instantâneo - “somos chipados para ser perfeitos”e que 
temos de saber tudo ao instante, mas temos de perceber que as coisas podem 
demorar tempo a ser interiorizadas/aprendidas;   

• Não ter espíritu de sacrificio - AS empresas gostam de pessoas que lhes sejam 
leais por isso, não mostrar este espíritu de sacrificio, pode pô-las a ponderar se 
realmente é boa ideia contratar-te ou não; 

• Ter medo de errar - Como já foi dito, não somos perfeitos, todos erram e temos 
de saber lidar com isso e admiti-lo; 

• Desistir; 
• Andar à nora; 
 
Perguntas comuns:  
2 tipos de perguntas. Os entrevistadores usam umas para obter uma resposta 
objetiva, como por exemplo: 

- Está disposto a viajar?  
- Estaria disposto a trabalhar durante a noite e fim de semanas? 

As outras perguntas são usadas principalmente para entender alguns traços da 
tua personalidade, para desta forma perceber se te irás encaixar ao ter cargo na 
empresa e se eles se podem adaptar a ti. 

- Pode explicar estas lacunas no seu currículo? - É importante evitar deixar 
espaços sem preencher na linha cronológica, isto pode transmitir certo 
desinteresse pessoal 

- Considera-se demasiado qualificado para este trabalho? 
- Quais as características que fazem um bom líder? 
- Quais as perguntas por responder? 



- Porque se considera a pessoa ideal para este trabalho? - abordado no pitch 
- Qual a sua maior conquista pessoal? 
- Onde se vê daqui a 5/10 anos? 
- O que sabe sobre a nossa indústria? 
- Como reagir a um problema com um colega/ cliente? 
- Fale-me de alguma situação em que errou? Como lidou com isso? - 

Reconhecer que errou, comunicar o erro e arranjar uma solução para que o 
erro não volte a acontecer. 

- Se lhe dissesse agora que afinal não vai entrar no cargo a que se 
candidatou, mas sim a outro, o que faria? - O ideal é mostrar que estamos 
dispostos a aprender coisas novas e que temos uma boa capacidade de 
nos adaptarmos a situações novas. (é importante, pois cada vez existe uma 
maior interdisciplinaridade entre cargos e profissões). 

 

 

 

 


