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Headhunter de grandes empresas do país, Bernt Entschev mostra que as regras de etiqueta são 
imprescindíveis para executivos que querem deslanchar no marketing pessoal 
 
Bernt Entschev nasceu na Alemanha, em 1952, e aterrissou no Brasil quando tinha 7 anos. Até 
hoje, porém, ele preserva qualidades típicas dos alemães: é objetivo, observador e rigoroso 
mesmo com simples detalhes. Talvez tenha sido por isso que Entschev se tornou um dos mais 
respeitados headhunters do Brasil, garimpando profissionais para companhias como Kraft Foods, 
Inepar, Weg, Oxford e outras. Nada escapa de seu olhar germânico durante um processo de 
seleção. Nesta entrevista, o atual presidente da Transearch, uma das principais empresas de 
seleção de executivos no Brasil, prova que a etiqueta é um diferencial para quem almeja um 
grande negócio. E mostra que nem sempre a boa educação é suficiente para se evitar as gafes 
corporativas. 
 
Boas maneiras, roupas adequadas, boa postura... até que ponto a etiqueta nos negócios pode ser 
decisiva no marketing pessoal? 
Tudo o que fazemos depende da maneira como nos relacionamos com outras pessoas. Isso 
também vale na hora de se buscar um emprego ou fazer uma negociação. Não negociamos com 
máquinas, e sim com outras pessoas. Nós, headhunters, tentamos avaliar a pessoa tanto no 
aspecto técnico como no comportamental. E como é que as pessoas julgam, percebem as coisas? 
É ouvindo a entonação de voz, avaliando a postura, a forma de sentar, de comer, cumprimentar e 
até de tocar. Um aperto de mão frouxo diz uma coisa a seu respeito. Já um aperto de mão firme 
diz outra. Tudo isso soma para um conjunto visual que passa informações a seu respeito. As 
pessoas precisam saber lidar com isso. 
 
Por que é tão comum executivos cometerem gafes em reuniões e almoços de negócios? 
Muitas vezes, nós esquecemos que a nossa escala de valores pode ser bem diferente da de outras 
pessoas. Posso valorizar coisas que o outro não valoriza. Digamos que o meu interlocutor aprecie 
pessoas que usam gravata em uma negociação. Ora, se eu não valorizar isso, obviamente irei 
encontrá-lo sem gravata. Logo, começarei perdendo alguns pontos com ele. É claro que jamais 
conseguiremos entrar na cabeça das pessoas para descobrir exatamente o que elas querem. Mas 
pelo menos podemos intuir sobre o que elas pensam e sobre qual é sua escala de valores. 
Digamos que eu seja um torcedor fanático do Figueirense e que o meu time tenha acabado de 
perder um jogo para o Palmeiras. Aí vem o camarada e comenta: “Você viu a porcaria do 
Figueirense ontem?”. Pronto: sem querer, ele criou um baita conflito entre nós, que tínhamos o 
objetivo de compartilhar idéias. Isso não vale só para o futebol. Vale também para a religião, para 
a moral etc. Mas pior ainda é se o sujeito tenta consertar a gafe. Isso é uma bobagem. Claro que 
cometer a gafe é horrível. Por isso mesmo, o melhor é deixar ela passar.  
 
Há alguma técnica ou padrão de comportamento que ajude a evitar as gafes? 
A maioria das pessoas sai bem apenas primando pelo “bom gosto”. Em geral, as pessoas buscam 
ter boa educação. Mas, para ser influente em uma reunião ou entrevista, o ideal é colher o maior 
número de informações sobre a pessoa com quem se vai conversar. Aí, com base nessas 
informações, pode-se selecionar aquilo que é interessante comunicar. Talvez eu queira um “não”. 
Nesse caso, eu vou à reunião de um jeito que faça a pessoa me dizer um “não”. Mas, se eu quero 
um “sim”, eu vou de outro jeito. Quanto mais informações eu tiver sobre o meu “oponente”, ou a 
pessoa com a qual vou negociar, mais condições eu terei para fazer que as percepções dele 
captem aquilo que eu gostaria de transmitir. 
 
Quer dizer que vale a pena investigar a pessoa com a qual você vai negociar? 
Não só vale a pena: deve-se investigar. Imagine a sensação de você negociar com uma pessoa 
que você nunca viu mais gorda. É horrível.  
 



Como fazer essa investigação? 
Existem diversas maneiras. Vamos imaginar que você esteja em busca de um emprego. Se for 
uma consultoria de seleção de profissionais, é preciso saber como é essa consultoria, como ela 
funciona etc. Se a entrevista de emprego for na própria empresa que está contratando, então é 
bom ter o maior número de informações sobre essa companhia, as pessoas que trabalham nela 
etc. Pode-se conseguir isso por meio da consultoria que está selecionando os candidatos, ou de 
pessoas que conheçam a organização. Entrar no site da empresa também funciona, pelo menos 
para saber que produtos ela vende, qual é sua filosofia, sua área de atuação. Afinal, tudo isso 
acaba influindo no comportamento das pessoas que trabalham lá. Isso é importante. Não se deve 
deixar ao acaso aquela química que sempre esperamos obter em uma entrevista ou negociação.  
 
E no caso de não se conseguir? 
Aí é preciso ter a capacidade de interpretar rapidamente as informações que vão surgindo já 
durante a negociação. Há diversas maneiras de se fazer isso. Por exemplo, se você for visitar a 
empresa de alguém, você poderá obter muitas referências a partir da organização do local. Você 
pode avaliar se o ambiente é mais sofisticado ou não, se tem obras de arte... Isso já dá uma boa 
idéia de como os indivíduos daquele lugar pensam e vivem. Depois, na medida em que você fizer 
o chamado “quebra-gelo”, ou seja, a abertura da conversa, você conseguirá interagir, identificar e 
interpretar mais de perto a forma de pensar de seu “oponente”. Imaginemos um jantar de 
negócios, por exemplo. A primeira providência seria descobrir se o restaurante e o jantar em si 
são formais ou não. Assim, pelo menos você saberá o que vestir. Se não for possível conseguir 
isso, então vale jogar pelo empate. Ou seja, não ir de fraque nem de traje esporte. E sim com um 
blaser ou casaco, além da gravata.  
 
“Para ser influente, o ideal é colher o maior número de informações sobre a pessoa com quem 
você vai negociar. Com isso, pode-se selecionar o que interessa ou não comunicar para ela” 
  
Existem roupas que funcionem sempre? 
Para o homem, sempre dá certo usar gravata. Assim, se ele chegar na reunião e as outras 
pessoas não estiverem usando, basta tirá-la. Já o inverso não é verdadeiro. Também é bom usar 
sempre roupas discretas. Se você estiver de terno preto em uma agência de publicidade, onde 
todo o mundo usa roupas mais descontraídas, é só tirar o paletó e a gravata, e pronto: você está 
enturmado. Normalmente, o que pega melhor é o tradicional. Em um primeiro encontro, 
recomenda-se a gravata mesmo que ninguém na empresa a use. Será um sinal de respeito com 
aquele ambiente. Você pode inclusive chegar lá e dizer algo do tipo: “Percebi que ninguém aqui 
usa gravata. Posso tirar a minha?”. É um gesto simpático que certamente vai pegar bem e que vai 
ajuda a quebrar a tensão típica do início das reuniões. Toda reunião de negócios precisa dessa 
espécie de “quebra-gelo”. Ou seja, uma pequena abertura que diminua a tensão antes da 
discussão propriamente dita.  
 
Muita gente conta uma piada para quebrar a tensão... 
Mas eu não recomendo fazer isso. Muitas vezes, a piada pode ofender alguém. Sem querer, pode 
ser uma piada de mau gosto. É melhor se você tiver uma atitude mais natural, falar um 
pouquinho sobre o tempo, a economia, o ramo em que você atua etc. Ou seja, falar de assuntos 
que ajudem a diminuir a tensão. Também é recomendável que a conversa comece por assuntos 
menores, nos quais seja mais fácil conseguir concordância de ambas as partes. Isso ajuda a 
quebrar o gelo. Você começa concordando em tudo até chegar àqueles temas sobre os quais 
existe uma divergência maior. O que não vale é entrar em assuntos pessoais. Isso pega muito 
mal, a não ser em situações nas quais esse tipo de conversa contribua para o objetivo do 
encontro. 
 
E na hora da reunião? Existe uma “etiqueta para reuniões”? 
Alguns cuidados podem ser tomados. Por exemplo, a duração da reunião. É fundamental definir, 
sempre que possível, quanto tempo as entrevistas vão durar. Isso se faz já no começo da 
conversa. Você diz: “Vim aqui para nós conversarmos e tenho 20 minutos para tratar disso”. Não 



é falta de educação. Pelo contrário, é uma maneira de situar as pessoas e tornar a reunião mais 
objetiva. Isso dá mais orientação à conversa. Normalmente, quem deve definir o tempo é o 
anfitrião.  
  
Mesmo que seja um almoço de negócios? Há pessoas que comem mais rápido que outras. 
Um almoço jamais deve ultrapassar duas horas. É o limite. Também não deve ser muito rápido, é 
claro. Um almoço de 25 minutos é um lanche, ou seja, é um mau indicador, o negócio 
provavelmente foi ruim. Mas quando o almoço ultrapassa duas horas também não é legal. O 
compromisso vai acabar invadindo horários que não eram objeto da discussão dos negócios. Num 
almoço de duas horas, entre o aperitivo, a comida e a sobremesa, tem-se aí uma média de 40 
minutos. Se for um restaurante self-service, o tempo é menor ainda: em 30 minutos, liquidam-se 
os assuntos. Assim, sobra mais de uma hora para se discutir os negócios.  
 
O momento adequado para discutir negócios é antes ou depois da comida? 
Normalmente, depois. Muita gente come e fala de negócios ao mesmo tempo. Isso é perdoável 
somente se você e seu “oponente” se conhecem há bastante tempo. Aí não tem problema. Ambos 
sabem que dispõem de pouco tempo, então vão direto ao assunto, comendo e definindo os 
negócios. Mas, se é a primeira vez que acontece a reunião, não se deve fazer isso. Aliás, é o 
anfitrião que deve definir quando entrar nos assuntos relacionados aos negócios. É ele que diz o 
momento, e não o convidado.  
 
Quer dizer que o anfitrião deve definir tudo? 
Sim, quem convida ou convoca a reunião é sempre o chefe do encontro. É ele quem dá a direção 
da conversa. Não quer dizer que você precisa concordar com tudo o que ele diz. Mas é ele quem 
define o tempo da reunião e como e quando o assunto será abordado. Isso facilita demais as 
coisas. Outra recomendação importante: se for um almoço de negócios, quem convida paga a 
conta. A não ser que seja uma reunião-almoço entre subordinado e chefe. Nesse caso, o chefe 
paga sempre, mesmo que o subordinado tenha convocado a reunião. É uma questão de 
delicadeza, já que o assunto é trabalho. Agora, se o assunto é negócios em geral, ou mesmo 
assuntos pessoais, quem convida é que deve pagar. Isso é regra de etiqueta. 
 
Mas isso não deixaria o convidado constrangido, por exemplo, ao pedir um prato mais caro?  
É uma grande gafe você pedir pratos muito caros, como escargot. Não faz o menor sentido você 
pedir escargot. Uma vez, eu recebi um norte-americano absolutamente grosseiro que, ao chegar 
no restaurante, perguntou se havia escargot na casa. E ainda exigiu que eu pagasse para ele! Foi 
ridículo. Acabamos não fechando negócios. Não se deve pedir a comida mais cara só porque o 
almoço está sendo pago por uma empresa. Também se devem evitar pratos “difíceis”. É muito 
ruim você pedir uma comida e, depois, descobrir que não gosta do que pediu. O ideal é pedir 
explicações sobre os pratos para o garçom. Até porque o mesmo prato pode ser preparado de 
maneiras diferentes conforme a região ou país em que você estiver. Mas, depois que pediu, você 
tem de comer.  
 
E as bebidas? Existe alguma que não seja recomendável? 
De maneira geral, não se pedem bebidas alcoólicas. Em alguns círculos, pode-se até admitir, 
desde que não passe de uma única dose ou taça de vinho, um tira-gosto. E, ainda assim, quem 
deve sugerir a bebida é quem convidou. O convidado não deve sugerir bebidas alcoólicas. Lembro 
que certa vez entrevistei no Rio um candidato para um cargo bem alto em uma empresa. Pedi 
uma água mineral, e ele perguntou se podia pedir uma vodka. Por educação, eu disse que sim. 
Então, o candidato pediu uma dose dupla. Ele tomou rapidamente a bebida e logo pediu uma 
segunda dose. Pronto: ele estava eliminado. Afinal, se ele bebia tanto em uma entrevista de 
emprego, imagine depois que fosse contratado. Deve ser sempre o anfitrião aquele que define se 
o almoço terá álcool ou não. O convidado jamais deve pedir. O mesmo vale para cigarros. Muitos 
clientes meus, ao selecionarem candidatos para algum cargo, impõem como primeiro requisito 
que o escolhido não seja fumante. Isso é importante, principalmente se você for o convidado de 
alguém que não fuma.  



 
Qual a pior gafe que pode ser cometida em uma reunião de negócios? 
Nada é pior do que atender o celular durante uma reunião. É algo horroroso. É uma grande falta 
de educação atendê-lo, a não ser em casos especiais. Digamos que o executivo vai para uma 
reunião e sua mulher está no hospital. Bom, nesse caso, é de bom tom avisar aos demais que o 
celular ficará ligado e explicar por quê. E então atender somente as ligações que vierem do 
hospital. Fora isso, o educado é desligar o celular. Aliás, qualquer forma de interrupção deve ser 
evitada. Se você recebe uma pessoa na sua sala, é horroroso atender telefonemas durante a 
conversa.  
 
Existe uma gafe que seja típica do executivo brasileiro? 
A falta de pontualidade. O brasileiro é horrível em pontualidade. Sabemos que, às vezes, é 
complicado chegar no horário por causa do trânsito e da distância, que são típicos de grandes 
centros. Mas temos de levar esses possíveis problemas em consideração. Temos de prever o 
tempo que vamos gastar com deslocamento, o que pode acontecer no caminho etc. Pontualidade 
é o principal problema do brasileiro. Pior ainda é se você for o anfitrião. Se você convida alguém 
para um almoço ou uma conversa de negócios, não pode chegar atrasado. Você não tem esse 
direito. É claro que, muitas vezes, o atraso será inevitável. Então, deve-se pelo menos manter o 
profissionalismo. Recentemente, marquei uma reunião com uma empresa de Joinville para as 14h. 
Quando estava quase na hora, eles me ligaram e avisaram que não chegariam no horário, e sim 
às 14h15. Eles gastaram um interurbano para dizer que viriam apenas 15 minutos depois. Foi de 
extremo profissionalismo e de uma elegância altíssima.  
 
As características das reuniões mudam conforme a região do Brasil em que elas acontecem? 
As diferenças são pequenas, mas existem. Empresas sediadas no litoral, como em Florianópolis, 
costumam ter reuniões mais descontraídas. Já em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, a 
tendência é de encontros mais sisudos, um pouco mais formais. Mas isso não é uma regra. Já 
participei de reuniões em Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belém do Pará e outras 
cidades. Em geral, a única tendência forte é que as pessoas tenham essa característica típica do 
brasileiro: a falta de pontualidade. 
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