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“Bringing Science to the Art of 

Management” 

Estratégias e Tácticas para atrair 

 mais e o melhor Talento 



A maneira como as pessoas vivem e 

trabalham mudou e você continua a publicar 

ofertas iguais a todos os outros e a entrar em 

contato com pessoas no LinkedIn, tentando 

atrair os melhores talentos com boas 

condições de trabalho. 

  

Hoje em dia isso não é suficiente para obter 

os melhores trabalhadores: a competição por 

talentos tornou-se muito acirrada e há cada 

vez mais opções e concorrência. O que faz de 

diferente para uma pessoa optar por 

trabalhar na sua empresa? 

  

Chegou a hora de transformar a sua 

metodologia de Recrutamento! 

 

 

 

 
  

Toni Gimeno  é o criador da metodologia Inbound 

Recruiting. Deu palestras e formações a mais de 

5000 profissionais de RH em vários países como 

Espanha, México, Peru, Colômbia, Equador e é co-

fundador do Talent Clue, o principal software de 

recrutamento em Espanha. 

 

Realizou e implementou a estratégia de Inbound 

Recruiting e Employer Branding de empresas como  

a Amazon, Adecco, CaixaBank, Primark, Majorel, 

Sanofi, L'Oreal, conseguindo aumentar o número de 

candidatos em 16 vezes. 

  

 

 

Objetivo 
 

Com este Workshop, aprenderá a: 

  

• Conhecer muito melhor as pessoas que vai 

contratar 

• Criar ofertas mais eficazes e atrativas para os 

seus candidatos 

• Como atrair mais candidatos através das redes 

sociais 

• Como ser mais eficaz enviando inmails e-mails e 

solicitando que os candidatos respondam? 

Tipología 

Workshop 

 

Modalidade 

Público 

 

Data 

16 Dezembro 

 

Hora 

09:00 am – 06:00 pm 

 

Local 

Hotel Tryp Lisboa Oriente 

Av. D. João II – Lote 1.16 02  B 

Parque das Nações 

1990-083  Lisboa, Portugal 

 

Idioma 

Inglés 

 

 

 

Toni 

Gimeno 
Orador 

Neste workshop prático, aprenderá e 

aplicará estratégias que conseguiram 

multiplicar por 16 o número de 

inscritos e que pode implementar 

imediatamente na sua empresa. 

“” 



Vantagens para a Empresa 
  

 Aumentar o rácio de adequação do candidato à 

função. 

 

 Encurtar a duração dos processos de seleção e  

aumentar a eficiência das ações. 

. 

 Reduzir o Turnover;  aumenta a permanência e 

diminui a rotatividade das pessoas. 

 

 Diminuir os custos: de publicação, de processos 

longos e  evita  custos de  substituições. 

 

 Melhorar o compromisso, o enpowerment  e a 

Responsabilidade. 

 

 Potenciar o Employee Advocacy: quando os 

trabalhadores se convertem em embaixadores 

de marca. 

 

 Proposta de Valor; Melhora o Employer Value 

Proposition da organização. 

 

 Employer Branding: constrói uma identidade 

atrativa e diferenciada no mercado laboral. 

  

O que espera para ser mais eficaz, atraindo o 

talento certo e contratando-o mais rapidamente? 

 

Metodología 
 

O Inbound Recruiting é uma metodologia de 

recrutamento que se concentra no candidato, 

onde a empresa de forma proativa e contínua, 

por meio de técnicas de Marketing, atrai 

candidatos com o objetivo de que estes 

escolhem a nossa empresa como o próximo 

local de trabalho. 

Essa metodologia ajuda as empresas a 

recrutar o talento certo, atraindo os 

candidatos e fazendo com que eles se 

identifiquem com o nosso projeto e empresa 

durante o processo de seleção, e 

consequentemente a contratá-los mais 

rapidamente. 

 

 

 

Destinatarios 

 
Recruiters, Responsáveis de Recrutamento e 

Seleção, todos os profissionais com 

responsabilidades ao nível do processo de 

Recrutamento e Seleção. 

 

Employer Value Proposition  

Talent Attraction 

Employer Branding 

Costs Reduction 

Employee Advocacy 



Jack Zenger 

& Joseph Folkman 

Programa 
  

1. Introdução ao Inbound Recruiting 

 

• O que é o Inbound Recruiting? 

• Fases da nossa estratégia de Inbound Recruiting 

• Benefícios do Inbound Recruiting  

  

2.  Candidate persona: 

  

• Como saber quem é o seu candidato ideal e qual é a sua Employee Value Proposition 

• Cómo criar um Candidate persona 

• Exercicio prático 

 

3. Ofertas de emprego eficazes 

  

• ·Como tornar as suas ofertas mais atrativas para o candidato 

• ·Como adaptar a linguagem de oferta ao seu candidato 

• ·Como fazer vídeos para ofertas de emprego 

• ·As melhores Práticas para garantir a conversão do número máximo  

de candidatos 

• ·Exercício prático 

 

 4.  Atracção de talento nas Redes Sociais: 

  

• Como criar um perfil de recrutador impecável no LinkedIn 

• Como transformar o LinkedIn e Facebook nas suas melhores armas 

• Como tornar suas ofertas de emprego mais visíveis nas redes sociais 

• Ações básicas e específicas para recrutar em cada rede social 

• Como atrair os melhores talentos para suas ofertas e para a sua empresa 

• Os truques para destacar as suas ações 

• Como construir emails e inmails altamente eficazes para que te respondam 

 

5. Fase de perguntas e entrega de todos os materiais 

 

• Guia sobre como criar um candidate persona 

• Manual para criar ofertas de emprego atrativas 

• Manual para gravar vídeos de ofertas e enviar inmails/e-mails 

• Guia sobre como ter um perfil 10 nas redes sociais 

• Guia sobre como atrair talentos nas redes sociais 

 

“Graças ao Inbound Recruiting  consegui não só 
atrair mais  canditdatos, mas  também  pessoas 
que entendem o que queremos (porque se 
identificam com  a oferta). Também consegui 
encontrar perfis mais ajustados e ter melhores 
tempos de entrega! Agora estou motivada para 
fazer mais e conhecer mais. Obrigado por 
partilhares o  teu conhecimento nesta 
formação! Vieste  preencher uma lacuna no 
recrutamento que muitos já haviam 
identificado, mas que não sabíamos como 
resolver” 
Catalina Ortega 
HR Manager en Spring Professional  

“Recomendo a 100% ! Se alguma empresa procura fazer uma mudança de 
180 graus nos seus processos  tradicionais de atrair  candidatos, o Toni é a 
pessoa certa para guiá-lo nessa mudança.  O sucesso com o seu guia será 
mais do que garantido.” 
Sarita Herrera 
HR Business Partner - Atento 

“Aprender com Toni tem sido um verdadeiro luxo, não apenas pela grande pessoa que ele é, mas por me ter ensinado 
como é possível atrair talentos através da metodologia Inbound Recruiting, que é sem dúvida uma grande mudança 
na abordagem o candidato. 
Os resultados desta nova abordagem abordar são obtidos a partir do primeiro minuto! Sim, como especialista em 
atração de talentos, tu precisas de novas ferramentas que te permitam ter os melhores. Vale a pena tentar a 
Metodologia do Inbound Recruiting e seguir os conselhos da Toni. Muito obrigada !!!” 
Raquel Izquierdo 
Diretora de Serviço - Adecco Espanha 



Queres assistir 
a este workshop? 

 

Modo de inscrição 

E-mail: lisboa@grupo-pya.com 

 

Contactos: 

Tel. – 210 179 788 

Tlm. – 915 893 086 

“Leaders 

are not 

born. 

They 

are made.” 

Jack Zenger 

& Joseph Folkman 

Preço 

350€ até 15 de Novembro 

450€ depois de 15 de Novembro 
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