
s entrevistas de emprego estão mais
complicadas. Um estudo da con-
sultoria Korn/Ferry, especializada
em recrutar diretores e presidentes

no mundo inteiro, concluiu o que, na prática,
headhunters e candidatos já sentem na pele:
as entrevistas de trabalho não são mais me-
ras comprovações de competências técnicas e
realizações passadas. Elas caminham para se
tornar avaliações comportamentais, em que
o candidato é avaliado desde o primeiro con-
tato telefônico. "Como o entrevistador está
mais rigoroso, o candidato precisa estar mui-
to bem preparado para ver, em poucos minu-
tos, sua vida profissional ser detalhada mi-
nuciosamente", diz Rodrigo Araújo, sócio-di-
retor da Korn/Ferry no Brasil.

Se passar pelo contato telefônico, o pro-
fissional terá uma conversa pessoal, na qual
serão recordadas as fases mais complicadas

da carreira — aquelas que envolvem arrepen-
dimentos, pontos fracos e decisões equivo-
cadas. "Não é para constranger, mas para co-
nhecer quem está por trás daquele estereóti-
po de candidato ideal, que permeia quase to-
dos os currículos recebidos atualmente", diz
Lúcia Costa, sócia-diretora da Mariaca, con-
sultoria em gestão de capital humano. O ob-
jetivo é descobrir se a inteligência emocio-
nal do candidato ou seu estilo social com-
binam com o da vaga e o da empresa preten-
dida. De acordo com os especialistas, ainda
são poucos os executivos que ficam a von-
tade para falar sobre si mesmo ou sobre ex-
periências adquiridas em situações delica-
das. Por isso, a VOCÊ S/A separou algumas
perguntas que exigem raciocínio complexo
e mostra como você deve se portar em cada
uma delas para ter sucesso numa entrevis-
ta de emprego.



QUANDO O HEADHUNTER DIZ: "Quais foram as cri-
ticas profissionais que você já recebeu que mais
lhe surpreenderam?"

• ELE QUER TESTAR: Autenticidade, sinceridade e hu-
mildade em reconhecer falhas.
• COMO AGIR: "Escolha episódios que lhe chamaram
atenção, mas nada que coloque em dúvida seu desem-
penho para a vaga em questão. Acrescente o que apren-
deu e como você encara cada falha como uma oportu-
nidade para se aperfeiçoar", diz Marcelo Abrileri, presi-
dente do site Curriculum.com.br.
• ATENÇÃO: Evite respostas que disfarçam um ponto
positivo como se fosse negativo (por exemplo: "Era exi-
gente demais, perfeccionista ou workaholic"). Elas pas-
sam a idéia de artifkialidade.

QUANDO O HEADHUNTER DIZ: "Como você des-
creveria a cultura corporativa das ultimas empre-
sas por onde passou?"

• ELE QUER TESTAR: Lealdade e capacidade de se adap-
tar a diferentes tipos de gestão.
• COMO AGIR: "Faça um paralelo sobre o jeito de cada
empresa trabalhar. Ao falar do que gostava e não gosta-

va, seja honesto, mas apele para dados de conhecimen-
to geral", diz Lúcia Costa, da Mariaca. "Diga, por exem-
plo: 'Empresas alemãs são mais rígidas e burocráticas
hierarquicamente, e eu me ressentia por mais agilida-
de. Por outro lado, gostava da estabilidade'."
• ATENÇÃO: Não seja crítico e sarcástico em relação a
chefes e empresas. Quem está sendo avaliado é você,
não seus antigos patrões.

• ELE QUER TESTAR: Como você se vira na adversidade
(sob pressão e prazos curtos).
• COMO AGIR: "Em qualquer entrevista, seu objetivo
é convencer o recrutador de que você dá conta do reca-
do", diz Rodrigo Araújo, da Korn/Ferry. Conte iniciati-
vas em que você foi o responsável, quais os desafios que
esperava e o que realmente encontrou. E depois mos-
tre os resultados: como esses obstáculos foram supe-
rados e de que forma isso o deixa pronto para futuros
obstáculos.
• ATENÇÃO: Seja objetivo. Contar "um pouco" signifi-
ca contar em três minutos no máximo.



• ELE QUER TESTAR: Talento para liderar um time.
• COMO AGIR: Cite projetos em que houve divergên-
cias de opinião e como você conseguiu ajudar todos a
chegar a um consenso. "Por trás da pergunta, o exami-
nador quer saber se você é sensível ao ponto de captar o
que cada funcionário tem para oferecer de melhor", diz
Marcelo Abrileri, do Curriculum.com.br.
• ATENÇÃO: Aqui está sendo medido seu eventual grau
de autoritarismo e como você impõe suas idéias.

• ELE QUER TESTAR: Capacidade de enxergar e se plane-
jar no longo prazo.
• COMO AGIR: "Não há problema em abrir suas aspira-
ções para o futuro, mas evite citar nomes de empresas
(principalmente das concorrentes) e cargos específicos",
diz Lúcia, da Mariaca.
• ATENÇÃO: Passe a noção de que você está à procura
de uma empresa com a qual possa estabelecer uma liga-
ção duradoura.

• ELE QUER TESTAR: Aptidão para ouvir e transmitir
feedback.
• COMO AGIR: "Se você já passou por avaliações do tipo
360°, fica mais fácil saber o que chefes e colegas pensam",
diz Lúcia, da Mariaca. "Senão, prove que você se preocu-
pa em obter a opinião da equipe."
• ATENÇÃO: Ninguém vence sozinho. Exalte a importân-
cia de todos que trabalham com você.

• ELE QUER TESTAR: Capacidade de compartilhar apren-
dizados de experiências, até mesmo as decepcionantes.
• COMO AGIR: "Diga a verdade, mas também o que você
teria feito de forma diferente se pudesse voltar no tem-
po e como tem aplicado esse aprendizado em outras si-
tuações", diz Rodrigo Araújo, da Korn/Ferry.
• ATENÇÃO: Não se faça de vítima, alegando que as circuns-
tâncias da época eram injustas, por mais que fossem. 
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