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EMPLOYEE EXPERIEflCE 

START UI»: PROMOVER 
IMPACTO NO 
PRIMEIRO EMPREGO 

A si, nobre e ilustre cargo e dirigente sénior, convido a uma 
viagem ao passado. A si, profissional experiente a meio de 
carreira, proponho um exercício de memória, A ti (porque 
está fora de moda tratar por você), jovem que começou ou 
está a começar a vida profissional, peço-te que nos fales 
do que vives e sentes hoje, POR Maria João Ceitil 

Atodos peço que visitem, re-
visitem ou projectem o filme 
do vosso primeiro dia de tra-
balho, dos primeiros meses, 

dos primeiros anos. Quais as cenas, epi-
sódios e personagens que mais vos marca-
ram (ou esperam que irão marcar, se estão 
prestes a viver esta experiência)? Quais 
as expectativas, medos, receios e anseios 
do(a) protagonista? 

Para alguns, poderá ser um verdadeiro 
filme de terror, a sensação iminente de 
perigo, o palpitar constante do coração à 
espera do ataque fatal que pode surgir de 
qualquer lado, a qualquer momento. Ou-
tros poderão vê-lo como um thriller psi-
cológico, uma história cheia de enredos 
complexos, mistérios e enigmas a deci-
frar, de onde só um verdadeiro Sherlock  

Holmes sairia vitorioso. Ou talvez o ve-
jam como um drama, um romance lindo 
e fantasiado que se revela uma relação 
frustrante e angustiante. 

Quantos o verão como uma aventura 
fascinante? Uma viagem mágica, digna de 
um filme Harry Potter, para onde somos 
levados por uma plataforma única só para 
nós, recebidos pelos professores com pom-
pa e circunstância, com um banquete e 
festa à altura, acolhidos a aplaudidos pela 
equipa a que iremos pertencer? 

Não sei se muitos, poucos ou quase ne-
nhuns vêem este filme... mas acredito que 
muitos ou quase todos o deveriam ver. Ima-
ginem-se nas primeiras semanas de tra-
balho não apenas a serem apresentados 
ao chefe e aos restantes colegas, mas a se-
rem convidados para um jantar em casa  

deles. Serem apresentados à família como 
o novo membro da família. Ter à vossa 
espera uma festa, serem recebidos com 
aplausos, sentirem-se verdadeiramente 
especiais por fazerem parte da equipa. 

Falar em employee experience no iní-
cio de carreira não é falar do processo for-
mal de onboarding. Não é falar das forma-
ções que tem de ter, de quem tem de co-
nhecer, ou se tem o privilégio de tomar o 
pequeno-almoço com o CEO. É falar das 
experiências que proporcionamos aos 
nossos jovens, as emoções que promo-
vemos, os sentimentos de valorização e 
apreço que lhes mostramos. É falar, não 
subestimar a pouca experiência, mas va-
lorizar o elevado potencial; de dar apoio, 
mas também autonomia para que pos-
sam experimentar, errar e aprender. É 
potenciar um início de carreira em modo 
"start up" (começar em e por cima) e não 
em modo "start down", onde os jovens 
são colocados num patamar inferior. Por 
vezes, dizemos "ainda tem muito que 
aprender". É verdade e um facto indiscu-
tível. Mas não teremos todos sempre mui-
to que aprender, independentemente do 
quanto já experienciámos e vivemos?! 

Por isso, a si, nobre e ilustre cargo e 
dirigente sénior, convido a ver estes jo-
vens como o seu futuro, a olhar para eles 
como o talento de amanhã, aqueles a 
quem deixará o seu legado e o seguirão, 
não à sua maneira, mas à maneira deles, 
a maneira que servirá a sociedade e o 
mundo deles. 

A si, profissional experiente a meio de 
carreira, proponho um exercício de par-
tilha. Um exercício que o levará a cres-
cer com os novos conhecimentos destes 
jovens, e estes jovens a crescer com a 
sua experiência. 

A ti, jovem que começaste ou estás a 
começar a vida profissional, peço-te que 
procures viver e sentir esta experiência 
como a melhor aventura da tua vida. 

4  Maria João Ceitil 
Head of Talent & Innovation 
na CEGOC 


