


COMO SE COMPORTAR EM UMA ENTREVISTA DE EMPREGO

Você foi selecionado para a tão esperada entrevista! Revisou seu CV,
imprimiu uma cópia para entregar ao entrevistador, está vestido (a)
adequadamente, estudou sobre a empresa e revisou mentalmente as
principais perguntas que precisa saber responder. Agora, só falta um
detalhe: como se comportar na hora da entrevista. Devo cumprimentar o
entrevistador formal ou informalmente? Posso gesticular? Saio falando
tudo para mostrar preparo ou espero o entrevistadorperguntar?



Pontualidade
É básico, mas não custa reforçar: programar-se para chegar no horário combinado
para a entrevista é fundamental. Mas e se algo der errado? O que fazer se acontecer
algum imprevisto e você não conseguir chegar na hora? Melhor desistir ou chegar
atrasado mesmo sem falar nada?
Júlio conta que os entrevistadores sabem que contratempos podem acontecer,
principalmente nos grandes centros. A dica é avisar com a maior antecedência
possível que vai atrasar (vale para pequenos e grandes atrasos), demonstrando
cuidado e respeito com o entrevistador. “Essa atitude também vai ser avaliada”,
explica.
Esperando na sala
Seja na recepção ou na sala onde acontecerá a entrevista, não precisa parecer um
robô: sente-se confortavelmente, mas sem exageros! O corpo fala e, nessa hora,
você quer demonstrar interesse e energia.
Fique bem acomodado e confortável, sem parecer que está jogado no sofá da sua
casa. E por mais que a ansiedade com a entrevista seja grande, fique sentado(a).
Andar de um lado para o outro, bater o pé ou roer as unhas são atitudes que não
vão ajudar em nada, além de demonstrarem pouco controle emocional.



Chegou o entrevistador

Você está sentado na sala de entrevista e chega o entrevistador. Qual o jeito certo de
cumprimentar? Vale um aceno com a cabeça? Um “oi” discreto, para manter a
distância e não parecer animado demais?

A dica do nosso especialista é bem objetiva: “Sempre levante quando o entrevistador
entra. Quando o candidato não se levanta, isso pode ser interpretado como

falta de empatia ou de educação.” Levante-se e
cumprimente o entrevistador com um aperto de mão firme (não precisa esmagar a
mão, mas não vale aquele aperto de mão frouxo e desanimado). Júlio explica que o
entrevistador quer sentir “uma energia positiva, um sinal de que o candidato está feliz
por aquele momento.” Portanto, na hora de cumprimentar o entrevistador, mostre um
sorriso, uma fisionomia aberta e receptiva, olhe no olho e crie uma conexão com a
pessoa que vai conduzir a entrevista.



4º Estou nervoso(a). Posso dizer isso para o entrevistador?

“Dependendo da posição, se o candidato estiver muito nervoso já pode estar fora do
processo”, comenta Júlio. Ele explica também que normalmente os entrevistadores tentam
deixar o candidato à vontade pelo menos uma vez. Caso pergunte “Você está nervoso?”
(e você estiver), pode dizer que está um pouco, mas não estenda o assunto nem ache que
com isso tem uma desculpa para agir de qualquer jeito. A chave aqui está em procurar se
recompor rapidamente e mostrar que tem controle emocional.

5º Durante a conversa

Como agir durante a entrevista? Mostrar que está preparado e seguir seu próprio roteiro ou
contar com o improviso e pensar no que deve ser respondido somente quando for
perguntado?
De acordo com Júlio, nem uma coisa nem outra. O melhor é demonstrar que está aberto e
preparado, mas deixar o entrevistador conduzir a conversa e ter flexibilidade para se adaptar.
E o jogo de cintura vale também para o estilo da conversa.
Se as perguntas se tornarem mais agressivas e desafiadoras, mantenha a calma e responda
objetivamente. Pode ser que o entrevistado esteja testando como você se comporta sob
pressão. E se o entrevistador for para o outro extremo, chamando você pelo apelido, usando
gírias e parecendo estar bem à vontade, a dica do especialista é.



• Adaptar-se sem virar “amigo íntimo”. Você pode sorrir, mas
continue a chamar o entrevistador pelo nome e evite palavrões,
mesmo que o entrevistador os use.

• Ao falar sobre sua experiência, Júlio recomenda “começar do macro para
o micro”, demonstrando ter uma linha clara de raciocínio. Você pode, por
exemplo, começar falando brevemente o que a empresa faz e em qual
setor da economia atua. Em seguida, fale em qual departamento
trabalhou qual sua função e, então, qual foi o seu diferencial. Imagine
que está respondendo a estas perguntas
básicas: O quê? Como? Por

resultado? Exemplificar
quê? Qual o
com números e resultados

qualitativos também conta pontos nessa hora e Júlio avisa que “se
não for pedido, não é preciso levar apresentações e relatórios”.



• Posso gesticular?
• Durante nossa conversa com o especialista em recrutamento e seleção, as

expressões “naturalidade” e “bom senso” surgiram várias vezes. “Um dos
segredos da comunicação como um todo, e que vale para uma entrevista, é a
naturalidade. Você não pode tentar ser uma coisa que não é, senão já começa
mal. O entrevistador vai perceber isso”, avisa Júlio.

• Ele diz que é positivo gesticular, demonstrar emoção na hora certa, mostrar que
sente orgulho do que conquistou. O segredo é equilibrar naturalidade com bom
senso, sem exagerar.

• Pega bem fazer perguntas no final?
• Júlio comenta que fazer algumas perguntas sobre a vaga e o momento da

empresa (caso o entrevistador não tenha comentado) mostram que o candidato
está interessado. Perguntas como quais são os desafios daquela oportunidade,
se é uma posição nova ou reposição de alguém que saiu e quais os próximos
passos do processo podem pegar bem.

• Já perguntas básicas sobre o que a empresa faz (espera-se que o candidato
saiba), ou indagar sobre salário e benefícios antes mesmo de saber se foi
selecionado não pegam nada bem.



• E perguntar como foi seu desempenho na entrevista? Nesse caso, Júlio
recomenda cautela. Perguntar “E aí, você acha que eu fui bem?” denota
insegurança e vale, no máximo, para quem está disputando uma vaga de
estágio.

• Mas perguntas específicas sobre a seleção estão liberadas. Você pode, por
exemplo, dizer ao entrevistador: “Não sei se você pode comentar, mas
gostaria de um feedback seu com relação à vaga, queria entender se o
meu perfil se encaixa na posição”. Nesse caso, Júlio reforça que é
importante aceitar a resposta e agradecer, sem fazer justificativas ou
insistir.

O que dizer na despedida
• Ufa, acabou a entrevista!

• Será? Lembre que a sua postura está sendo avaliada do começo ao fim e
não custa nada ser educado(a). Júlio recomenda despedir-se do
entrevistador com o mesmo cuidado do início: “cumprimente firme, olhe
no olho e agradeça pela oportunidade”.



– Desligue o celular…

• … e esqueça que ele existe. Se tiver um caso muito especial, avise o entrevistador logo
no início. Diga, por exemplo: “Posso pedir um favor? Estou com um problema com meu
filho, ele está no hospital, e talvez eu precise atender o celular. Tudo bem?”

• Esqueceu de desligar e o celular tocou no meio da entrevista? Não precisa entrar em
pânico. Júlio avisa que não é por causa desse incidente que o candidato será

• eliminado e diz como lidar com a situação: “Desligue o aparelho imediatamente, peça
desculpas e aja com naturalidade, como se não tivesse acontecido.”

• Chicletes, piercings e tatuagens

• Na opinião de Júlio, é melhor tirar os piercings e evitar mostrar as tatuagens na
entrevista. E avisa que mascar chicletes nunca pega bem, nem para vagas em lugares
mais informais.

• Aparência

• Outra dica básica que não custa lembrar é cuidar da aparência. Júlio resume: “não use
muito perfume, esteja com os dentes escovados, de banho tomado e bem vestido”.

• Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/emprego/como-se-comportar-na-
entrevista-de-emprego/

https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/emprego/como-se-comportar-na-entrevista-de-emprego/


Algumas questões básicas.

Como devo me comportar numa entrevista de emprego?

Entenda que uma entrevista de seleção nada mais é do que um
evento no qual alguém de uma empresa conversa com uma outra
pessoa, visando saber se ela se ajusta, ou não, ao que esta
empresa está procurando. Não é um bate-papo informal, mas
também não é uma audiência com o Papa.
Procure obter informações básicas sobre a empresa, para estar
situado no tempo e no espaço.
Use o seu bom senso ao máximo.
Procure sempre se colocar no lugar do entrevistador e pensar no
que você gostaria que o candidato respondesse.



• Não pense que está totalmente em suas mãos a capacidade de
ser, ou não, o escolhido. Os bons entrevistadores buscam por
compatibilidade entre as necessidades da empresa e o que
você é, e não por campeões de desempenho em entrevista de
seleção. Procure não fazer nada que possa atrapalhar a
entrevista, como comportamentos estranhos do tipo: ficar sério
demais, ou tentar ser engraçado e contar piadas. Fuja dos
temas ligados à sexo, política e religião. Além disso, não fume,
mesmo se o entrevistador fumar.

• Preste atenção ao que o entrevistador está falando e responda
o que foi perguntado. Parece óbvio, mas o normal é o
candidato ficar ansioso para só mostrar ao entrevistador como
ele é bom e como a empresa só teria a ganhar contratando-o.
Você corre o risco de ocupar o tempo da entrevista com coisas
que o entrevistador não quer saber. Não tente conduzir a
entrevista, a não ser em último caso, se sentir o entrevistador
completamente perdido, o que é raro.



• Se tiver, ou quiser, fazer perguntas, faça-as sobre os problemas
que a empresa tem e as soluções que está buscando. A
tendência normal é de ter mais chances, de ser agregado ao
time quem consegue se tornar parte da solução.

• Seja você mesmo. Mas, atenção,não esqueça que esta é uma
situação profissional. Não entre pelo caminho de mostrar a sua
alma ao entrevistador; ele só quer saber se você resolve o
problema da empresa.

• (i) A verdade é que a preparação para uma entrevista é feita ao
longo da sua vida. Se você adicionar somente conhecimentos e
experiências vai estar sempre faltando algo. Você tem que,
continuamente, enriquecer o seu conteúdo como ser humano,
e isso envolve o seu caráter, a sua ética, a sua visão do mundo,
o seu conhecimento abrangente das coisas que nos cercam, e,
principalmente, como você cuida da sua felicidade pessoal e da
sua família.



Quando somos entrevistados por diretores e presidentes de
empresas, o que eles esperam de perguntas como Por que nossa
empresa deve contratá-lo?; Quais são os seus planos para o
futuro?; O que espera estar fazendo daqui a dez anos?. Temos de
ser diretos e falar algo sobre a empresa? Ou cada entrevistador
espera uma resposta criativa, inesperada?
Os executivos precisam conhecer o candidato. Como fazer isto? Da
mesma forma que num interrogatório policial. Faz-se a pessoa
falar, falar e falar. Por mais ensaios que possa ter feito, o candidato
acaba mostrando o que é. A resposta não é tão importante quanto
o que o entrevistador vai enxergar por trás da sua resposta, ou seja:
quem é esse indivíduo que se encontra na minha frente?



• Quando discordar da opinião do entrevistador sobre
determinado assunto, devo expor imediatamente a minha
opinião, ou é melhor omitir e esperar a mudança de assunto?

• Use o seu bom senso. Todo mundo sabe muito bem quando
pode ou não discordar de alguma coisa. Você pode discordar à
vontade, mas o que, quando e como é sujeito às infinitas
situações que se afiguram em nossa vida. Inteligência, bom
senso, e canja bem quente, são ótimas.

• Além da aparência pessoal e dos testes de conhecimento que
algumas empresas fazem (como matemática e cases em inglês),
que outras ferramentas costumam ser utilizadas na seleção dos
chamados high potencial? Como se preparar para cada uma e
ter certeza de que nada vai furar? A condição emocional de
cada candidato dificilmente é observável, e sendo assim, como
reverter uma possível má interpretação de nossas capacidades
quando porventura não nos damos bem nos testes aplicados?



• Não conheço nenhuma empresa que contrate baseando-se
somente em testes de conhecimento e aparência pessoal. Não
se dispensa a entrevista de seleção e é muito usual a utilização,
nestes níveis, de dinâmicas de grupo. Não concordo que a
condição emocional de um candidato não seja observada, a não
ser que não tenha havido a participação de psicólogos no
processo, o que não é recomendável em casos como esses.

• É verdade que olhar no olho do entrevistador é importante
durante a entrevista?

• Evidente. Aliás, para qualquer situação que a gente passa na
vida. Alguém compra pão olhando para o chão ou para o vazio?
Mas cuidado, não vá ficar encarando o entrevistador!
Comporte-se normalmente. Use o bom senso, Joana.



• Perguntar sobre a empresa durante a entrevista pode dar a
impressão de que não conheço o negócio com o qual pretendo
trabalhar ou demonstra interesse?

• Você não deve ir para a entrevista sem saber nada sobre a
empresa. Também não precisa conhecer mais do que o
entrevistador! Você deve buscar informações básicas, como:
nacionalidade, áreas de atuação, áreas geográficas envolvidas,
faturamento, algo sobre a estória da empresa, os seus principais
concorrentes, e como a empresa está no mercado.

• Perguntar é bom, mas não só por perguntar, pois você corre o
risco de ouvir uma longa explicação e acabar tendo a sua
entrevista prejudicada. Se o entrevistador não conversou direito
com você, como é que ele pode ter feito uma boa avaliação?



• Todos se iludem ao imaginar que uma entrevista foi boa
porque o entrevistador falou à beça; boa é aquela
entrevista em que o entrevistador falou pouco,
direcionando o rumo dos assuntos, e por consequência foi
capaz de fazer uma boa avaliação do candidato



Para obter mais conteúdos com esse acesse:

www.empresapasso.com.br

http://www.empresapasso.com.br/

