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Sobre a Be Talent
É uma empresa que actua na área da gestão e desenvolvimento do capital humano. Tem como
propósito desenvolver iniciativas, que impulsionam mudança de comportamentos gerando valor
para as pessoas e para as organizações.

Inspiramos atitudes que geram resultados!
Criamos, por isso, soluções que contribuem para o crescimento sustentável das pessoas e
organizações. Permitindo assim, que alcancem uma posição estratégica diferenciadora e uma
vantagem competitiva, num mercado que está em constante mudança.
Através de soluções 360º, exploramos formas inovadoras de trabalhar, fortemente alinhadas com
o core business e objectivos de cada entidade.
Construímos marcas sólidas e únicas no mercado, sempre com uma atitude vincada de parceria

Pilares que nos movem

Agilidade

Compromisso

Adaptabilidade

(no modus operandi)

(com os clientes)

(das soluções)

Benefícios ao trabalhar com a Be Talent
GESTÃO INTEGRADA
DE RECURSOS HUMANOS

REFORÇO DA MARCA
EMPREGADORA

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS
QUE POTENCIAM A EFICIÊNCIA

EQUIPAS MAIS PRODUTIVAS
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Recrutamento e Selecção
Escolher o candidato certo para uma posição pode ocupar mais tempo que o desejado.
Encontre a pessoa certa e ganhe tempo, enquanto a nossa equipa o apoia no processo de
selecção.
Dispomos de um conjunto de soluções que criam, para empresas e candidatos, oportunidades
que determinam uma relação profissional promissora, com retorno de investimento a médio e
longo-prazo.

Metodologia
Com vista a oferecer serviços de qualidade, o nosso processo de aquisição de talentos passa
pelas seguintes etapas:
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Levantamento das
necessidades e
requisitos das funções

Selecção dos
candidatos, através
de sessões individuais
para avaliar aptidões

Prospecção
dos candidatos
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Admissão
do candidato
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Apresentação
dos candidatos
seleccionados

Mapeamento das
candidaturas
vs
competências
necessárias

6
Entrevista com
a empresa

Acompanhamento
no período
de integração
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Formação
É fundamental manter os conhecimentos actualizados para assegurar empregabilidade, e adquirir
vantagem competitiva individual.
Nesta vertente, temos disponíveis formações contínuas que:
• Afinam competências
• Aumentam o engagement entre colaboradores e empresas
• Reforçam o potencial individual
Fazemos isso, a partir de uma oferta formativa focada no desenvolvimento, pessoal e profissional, das
pessoas.
Dinamizamos formações intra e interempresas, adaptadas às necessidades dos clientes e
realizamos on jobs e coach executivo, a clientes que visam um acompanhamento ainda mais
próximo e personalizado.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Liderar com Propósito

Atendimento ao Cliente

Gestão de Equipas Multidisciplinares

Qualidade e Serviço ao Cliente

Negociação e Vendas

Atendimento telefónico

Liderar com Inteligência Emocional

Secretariado Executivo

DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Personal Branding

Inteligência Emocional

Escrita Criativa

Comunicar com Excelência

Storytelling

Interagir com Qualidade

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Recrutamento e Selecção

Gestão de Carreira

Gestão e Retenção do Talento

Bem-Estar e Clima Organizacional

Gestão de Compensação e Benefícios

Gestão e Avaliação de Desempenho

Desenvolvimento e Gestão de Competências

Gestão Estratégica de Recursos Humanos
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Consultoria Estratégica
Para que seja possível focar-se no seu core business, criamos, desenvolvemos e implementamos
modelos estratégicos de gestão de RH, que:
Impulsionam o negócio
Reforçam o seu posicionamento
Aumentam a notoriedade no mercado

Para o efeito, dispomos de uma equipa especializada nas seguintes áreas estratégicas de
desenvolvimento:
• Avaliação de Desempenho

• Sistemas de Compensação e Benefícios

• Modelos de Gestão de Carreira

• Cultura Organizacional

• Planos de Retenção e Employer Branding

• Gestão de Mudança Organizacional

• Concepção de Políticas de RH

• Programas de Bem-Estar

As etapas das nossas soluções

Análise e Aconselhamento

Planeamento

Implementação

Avaliação
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Consultoria de Carreira
Visa auxiliar os profissionais em processo de transição de carreira, destacando-os no contexto
laboral.
Para este propósito, a Be Talent dispõe de:
• Serviços de assessoria à profissionais que pretendam melhorar os seus resultados e atinjar as
suas metas.
• Acções que estimulam as capacidades pessoais, de forma a criar um factor diferenciador aos
olhos das entidades empregadoras.

Definição
dos Objetivos

Avaliação
do Perfil

Elaboração de um
Plano de
Desenvolvimento
Individual

Acompanhamento

“Se não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.”
(Alice no País das Maravilhas)
Lewis Carroll
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