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Aniversário

Especializada no recrutamento de advogados e assesso-

res jurídicos de empresa, a FIND, que tem sede em Lis-

boa, celebrou a 13 de janeiro 10 anos de atividade. Filipa 

Mendes Pinto, sócia da empresa, olha para o percurso 

até aqui como «um desafio superado, mas que não dei-

xa de trazer consigo outros novos, cada vez mais exigen-

tes e estimulantes». Recorda o começo, em 2005, «num 

mercado que não conhecia a mais-valia do recrutamento 

profissionalizado», ou seja, «um mercado que se consi-

derava auto-suficiente, muito pela capacidade de reten-

ção dos próprios advogados e, consequentemente, com 

aposta num crescimento orgânico».

A responsável faz notar que hoje em dia a FIND «merece 

a confiança do mercado, sentindo-se como um efetivo 

parceiro com a capacidade de o aconselhar nas decisões 

estratégicas que vai tendo de adotar». E mais: «Sempre 

com enorme respeito por quem, cliente e candidato, 

aposta em nós e conhece e respeita os códigos de con-

duta, que são muito próprios», diz ainda Filipa Mendes 

Pinto.

Texto: António Manuel Venda

Ao longo destes 10 anos, as mudanças do mercado fo-

ram acompanhadas «sem grande esforço, pois as mes-

mas acabaram por trazer benefícios, na medida em 

que impuseram ainda maior objetividade e rigor». No 

fundo, o que acontece é que «já não há tempo e muito 

menos dinheiro para perder com processos de avaliação 

realizados com menor qualidade», explica a responsá-

vel, «pelo que quanto maior for a exigência do cliente, 

melhor é o serviço prestado». E na FIND, como assinala, 

gostam disso.

Quanto ao futuro, o objetivo é «reforçar a presença junto 

das empresas, contribuindo ativamente para a criação ou 

o reforço de departamentos jurídicos muito sólidos e de 

indiscutível importância interna», perspetiva Filipa Men-

des Pinto. Isto a juntar à aposta em «promover e intensi-

ficar o ‘know-how ‘na área da consultoria estratégica». 

FIND: uma década

Após 10 anos de atividade, a FIND quer 

«reforçar a presença junto das empresas», 

refere Filipa Mendes Pinto, isto a juntar à 

aposta em «promover e intensificar o ‘know-

-how’ na área da consultoria estratégica».
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