
"Procuramos os melhores das melhores
faculdades"
Cândido Manso, administrador da Link, explicou ao OJE que, anualmente e motivada pelas necessidades do negócio, a empresa seleciona

e recruta entre 20 a 30 novos colaboradores com perfil dominante na área das TI, sobretudo com graduações em Engenharia Informática,

Engenharia Eletrotecnica e Computadores, ou Informática de Gestão

? RECRUTAMENTO

Cândido Manso, administrador da Link

A CONSULTORA portuguesa de tec-
nologias de informação Link desen-
volve uma sólida relação e ligação
com o Instituto Superior Técnico no
que diz respeito à vertente do ensino
e formação e às oportunidades de
carreira e sucesso nesta área profis-
sional. Defende, por isso, a vertente
de formação contínua e aposta na
valorização, motivação e constante
aprendizagem dos recursos huma-
nos da sua empresa através da cria-

ção de incentivos de que são exem-
plos máximos, a Link Academy/For-
mação, a link Sports, a link Kids e a
Link Oportunidades de Carreira.

A link tem sido considerada com
regularidade uma das melhores
empresas para se trabalhar em
Portugal. No que se diferencia a link
das demais concorrentes? Quais as
mais-valias da link neste aspeto em
concreto?
A Link distingue-se da concorrência
por vários aspetos. Em primeiro lu-

gar, pela qualidade da nossa equipa.
Procuramos os melhores das melho-
res faculdades. Somos reconhecidos

por termos um bom ambiente de

trabalho, no qual se promove a polí-
tica da porta aberta, a progressão de
carreira, a formação e por uma série
de iniciativas na área de clima e mo-
tivação que são levadas a cabo ao
longo do ano. Para além disso, a Link
é uma referência também pelos pro-
jetos inovadores que tem levado a ca-
bo e que permitem aos nossos cola-
boradores desenvolver novas compe-
tências e acompanharem a evolução
da tecnologia.

Quantas pessoas emprega Link?
Quais são as médias de idades?
A Link emprega, atualmente, cerca
de 230 colaboradores só em Portu-
gal. No Brasil, temos perto de 150 co-

laboradores e, em Angola, cerca de
20. A média de idades são os 35 anos,
embora o perfil dominante do recru-
tamento tenha idade inferior a 30
anos, com licenciatura ou mestrado.
Este ano ainda vai recrutar? Porquê?
Apesar de, neste momento, estar-
mos a concluir o habitual plano de



recrutamento e acolhimento de cer-
ca de 20 novos colaboradores, é ex-

pectável que, por exigências da nos-
sa atividade comercial e da penetra-
ção da Link em novos mercados in-
ternacionais, como são os casos do
Chile e da Argentina, continuemos a
selecionar e recrutar perfis específi-
cos ao longo do ano.

Quantas pessoas serão alvo de recru-
tamento? Para que funções?
Anualmente e motivado pelas neces-
sidades do negócio, a empresa sele-
ciona e recruta entre 20 a 30 novos
colaboradores com perfil da área IT
predominante com graduações em
Engenharia Informática, Engenha-
ria Electrotecnia e Computadores,
ou Informática de Gestão.

Como se processa o recrutamento na
link?
O recrutamento dos perfis mais ju-
niores e trainees tem a sua génese na
divulgação e dinamização das opor-
tunidades junto das Universidades;
no que se refere aos perfis mais se-

niores, assistimos à importância
crescente das redes sociais e do net-
working em detrimento dos anún-
cios nos media ou sites de recruta-
mento. Relativamente ao processo
de recrutamento, o grupo está em
constante evolução, com a imple-

mentação de novas metodologias de
recrutamento, como assessment
centre e role play no sentido de re-
vestirmos o processo de maior obje-
tividade, precisão e validade prediti-
va.
Que caraterfeticas tem de ter um
candidato para integrar a sua equi-
pa?
Nos perfis mais juniores, queremos
dos melhores; daí que privilegiemos
a formação em escolas de referência;
noutros casos, em que necessitamos
de alguma experiência profissional,
procuramos candidatos com refe-

rencias - se possível, de alguém que

já trabalhe connosco - ou então urr
percurso sólido em empresas corr
características semelhantes à nossa.
Quais os grandes desafios no mo-
mento na empresa?
Retenção de talento. O clima de in-
certeza e alarmismo económico que
se tem estabelecido, confrontou-nos
com uma elevada taxa de " fuga de
talentos" para o estrangeiro, para
pessoas com carreira sólida e pro-
missora dentro da nossa empresa.
Para contrariar esse facto, temos re-

forçado a nossa aposta na valoriza-
ção através da formação e no desen-
volvimento de uma gestão de car-

reira ambiciosa em termos nacional
e internacional, mas dentro das em-
presas do nosso grupo.

Para além de tudo isto, constitui
um desafio manter a dinâmica das

ações de clima e motivação que te-
mos desenvolvido, pois acreditamos
que a melhor forma de manter os co-
laboradores connosco e motivados é

garantir que "são felizes" na organi-
zação. É por isso que vamos conti-
nuar com as ações de responsabilida-
de social, a apoiar o trabalho da

Linksports, que organiza toda uma
série de participações conjuntas em
eventos desportivos, a dinamizar o
Link Lounge, a manter a edição
anual do Linkids, destinado aos fi-
lhos dos nossos colaboradores, entre
outras. Este trabalho traduz-se num
grande retorno afetivo para as pes-
soas.

Qual a melhor estratégia para conse-

guir um emprego na atual conjuntu-
ra?
Mais do que nunca, desenvolver um
bom currículo académico, potencia-
lizar o networking, a presença assí-
dua nas redes sociais e manter-se
atualizado ao nível técnico (forma-
ção) sem descurar as competências

comportamentais... e, acima de tu-
do, ter uma grande determinação e

confiança nas suas potencialidades.
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RECONHECIMENTO

A Link Management Solutions foi

reconhecida pela Microsoft Portugal
com o prémio "Dynamics Partner Of The

Year" em Portugal. 0 prémio foi

entregue durante o "WPC - World
Partner Conference 2013

A EMPRESA

A Link nasceu no final de 1999 e é a
marca do grupo Link para as tecnologias
de informação, atualmente com quatro
centenas de colaboradores, altamente

qualificados. A Link nasceu através da

autonomização empresarial de Centros

de Transferência de Tecnologia do INESC,
é detida maioritariamente pela Aitec

SGPS, uma holding de empresas de base

tecnológica que, ao longo dos últimos 20

anos, se destacou no panorama nacional

pela criação de mais de cinco dezenas

de empresas na área das Tecnologias
de Informação.
Internacionalmente, a Link marca forte

presença com escritórios locais no Brasil,

Espanha e Angola. Desenvolve ainda
diversas atividades em países como a

Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Espanha,

França, Irlanda, Israel, Luxemburgo,
Marrocos, Moçambique, Malta,

Portugal, São Tomé e Príncipe
e Suíça.


