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Lauren Weber
The Wall Street Journal

Nem sempre é culpa do candi-
dato quando uma entrevista de 
emprego não dá certo.

Um recrutador pode come-
ter uma série de pecados, como 
interromper a entrevista para 
atender ao telefone, não tomar 
notas, parecer entediado ou 
distraído, falar mal da própria 
empresa, intimidar candidatos 
ou fazer perguntas capciosas 
sem necessidade, dizem consul-
tores de recursos humanos. 

Entrevistas malfeitas podem 
causar contratações erradas e 
afastar bons candidatos. Na pior 
das hipóteses, um gerente de 
contratações não treinado pode 
sujeitar a empresa a uma ação 
judicial ao fazer perguntas con-
sideradas ilegais por leis contra 
discriminação, como as que 
existem nos Estados Unidos.

Na iD Tech Camps, da Califór-
nia, uma operadora de colônias 
de férias com cursos de infor-
mática que tem 655 funcioná-
rios permanentes e sazonais, 
os gerentes regionais foram 
solicitados, no início do ano, a 
fazer um workshop de um dia 
sobre entrevistas. A fornecedo-
ra de gás engarrafado J.S. West 
& Co., também da Califórnia, 
mandou seus gerentes de filiais 
participarem de um seminário 
de dois dias para padronizar e 
melhorar os procedimentos de 
entrevista. E a holandesa Royal 
Philips Electronics NV vai lançar 
um programa no mês que vem 
colocando milhares de gerentes 

nos EUA em classes pequenas 
para melhorar a qualidade das 
contratações e a imagem que os 
candidatos levam da empresa.

Empresas tendem a presumir 
que praticamente qualquer um 
pode realizar uma boa entre-
vista, diz Pamela Skillings, fun-
dadora da consultoria nova-
iorquina de carreiras Skillful 
Communications, que já deu 
treinamento em entrevistas à 
iD Tech Camps e à Universidade 
Columbia, entre outros.

A maioria dos gerentes impro-
visa, disse Skillings, na suposição 
incorreta de que podem simples-
mente seguir os seus instintos 
para fazer uma boa contratação. 
Isso significa que um candidato 
pode passar por uma entrevista 
rigorosa, enquanto outro terá só 
uma conversa rápida se o chefe 
estiver de mau humor ou ocupa-
do, acrescentou ela.

Essa inconsistência pode levar 
involuntariamente a decisões 
de contratação tendenciosas, 
disse Lauren Rivera, professora 
assistente da Escola Kellogg de 
Administração da Universidade 
Northwestern. Suas pesquisas 
concluíram que os entrevista-
dores são atraídos por pessoas 
como eles próprios, com forma-
ção e interesses semelhantes aos 
deles. “É uma coisa natural do 
ser humano, mas as empresas 
precisam contrabalançar isso”, 
exigindo que haja um conjun-
to de perguntas padronizadas 
e uma maneira consistente de 
avaliar e dar notas a cada candi-
dato, diz ela.

Pesquisadores da Faculdade 

de Adminstração Harvard des-
cobriram que os piores entrevis-
tadores — por exemplo, os que 
deixam suas próprias insegu-
ranças ou preconceitos incons-
cientes conduzirem o processo 
— podem ter um efeito pior em 
decisões de contratação do que 
se os candidatos fossem escolhi-
dos aleatoriamente.

Depois de ver muitos candi-
datos declinar suas ofertas de 
emprego, a iD Tech Camps deci-
diu que seus gerentes regionais 
deveriam sondar mais a fundo a 
capacidade dos candidatos e seu 
nível de interesse.

Através de exercícios de dra-
matização em que o “candidato” 
tinha um plano secreto — por 
exemplo, considerava o emprego 
só como uma alternativa para o 
caso de seu projeto de morar em 
Paris não dar certo — os partici-
pantes tentavam “não deixar os 
candidatos se esquivarem com 
respostas vagas e genéricas”, disse 
Joy Meserve, vice-presidente de 
operações de colônias de férias.

Agora, os gerentes perguntam 
a cada candidato se também está 
fazendo entrevistas em outras 
empresas e se aceitaria uma pos-
sível oferta. “Queremos que as 
pessoas estejam absolutamente 
comprometidas”, diz Meserve.

Desde o treinamento, a execu-
tiva Jen Devine, gerente regional 
baseado no Estado de Massachu-
setts, disse que não presume mais 
que um candidato seja a pessoa 
certa para a vaga só por causa de 
uma qualificação importante no 
currículo. Também procura não 
dar ao candidato muitas pistas 

sobre o que ela gostaria de ouvir. 
Assim, por exemplo, ao pergun-
tar se o candidato já ensinou 
algo útil para outra pessoa, ela 
se abstém de relatar casos ocor-
ridos com ela própria.

Na Philips, os gestores podem 
assistir a aulas sobre o “Proces-
so de Entrevista” para praticar 
como obter respostas úteis dos 
candidatos. No programa, que 
começa em janeiro, o pessoal de 
recursos humanos vai ajudar os 
gerentes a tornarem as entrevis-
tas mais agradáveis e eficientes 
nos dois lados da mesa.

Isso significa mais preparação 
antes da entrevista, nada de per-
guntas enganosas, e diminuir 
as vezes em que um candidato 
“passa pelo espremedor”, disse 
Russell Schramm, diretor de 
aquisição de talentos para as 
operações da Philips na Améri-
ca do Norte.

“Ficamos sabendo de candida-
tos que foram entrevistados por 

20 pessoas diferentes em três 
dias. Isso é totalmente absurdo” 
do ponto de vista do candidato 
e desnecessário para a tomada 
de decisão sobre contratações, 
disse Schramm, acrescentando 
que a Philips se viu perdendo 
candidatos qualificados que 
ficaram fartos com o processo 
de contratação da empresa.

Os instrutores de entrevistas 
também procuram desenvolver 
a capacidade de ouvir.

 O chefe deve falar um pouco 
para dar ao candidato uma ideia 
de como é a cultura da empresa, 
diz Manny Avramidis, diretor de 
recursos humanos globais da 
American Management Asso-
ciation, um grupo de desenvol-
vimento profissional. Mas o can-
didato deve falar durante 80% da 
entrevista, diz Avramidis. Caso 
contrário, “não é uma entrevista, 
é um comercial”.

Uma rotatividade de funcio-
nários preocupante e processos 

judiciais de empregados pedindo 
indenização levaram Brandi Ful-
ler, gerente de recursos humanos
da JS West, a pagar US$ 12.000
para um instrutor de entrevistas.

Durante uma sessão de trei-
namento para os 20 gerentes da
empresa no mês passado, o ins-
trutor alertou para as perguntas
sobre áreas sensíveis, tais como a
idade do candidato ou suas cir-
cunstâncias pessoais — pergun-
tas que podem dar problemas
legais nos EUA. 

As mesmas qualidades que tor-
nam alguém um bom entrevista-
dor também ajudam a brilhar em
outras funções do trabalho, como 
por exemplo, avaliar informações
de forma completa e imparcial, e
ser um bom ouvinte.

Mas essas habilidades nem
sempre vêm naturalmente.
“Pode parecer estranho, mas
escutar ativamente requer prá-
tica”, diz Skillings, da Skillful
Communications.

Uma boa contratação 
começa na entrevista

JASON SCHNEIDER

Greg Bensinger
The Wall Street Journal

Nos últimos anos, as montado-
ras vêm enchendo seus veículos 
com uma variedade estonteante 
de recursos tecnológicos. Mas um 
componente dos carros vem se 
mantendo teimosamente resis-
tente às mudanças: o para-brisa.

Isso está prestes a mudar. Mon-
tadoras como General Motors Co. 
e Daimler AG estão trabalhando 
em para-brisas especialmente 
projetados, que, esperam elas, 
vão um dia transmitir aos moto-
ristas informações cruciais sobre 
o ambiente, ajudando a melho-
rar a segurança e a eficiência.

Usando uma tecnologia 
conhecida como realidade 
aumentada, que sobrepõe ima-
gens do mundo real a imagens 
digitais, esses para-brisas podem 
exibir instruções de direção, 
mensagens de texto ou avisos de 
riscos iminentes, tudo sem exi-
gir que o motorista tire os olhos 
da estrada.

“Todo mundo está trabalhando 
nisso”, disse Tom Seder, diretor 
de tecnologia da GM para inter-
face humano-máquina. “O obje-
tivo é reduzir o tempo em que o 
motorista abaixa a cabeça, e tal-
vez tornar o ato de dirigir uma 
experiência mais interativa.”

O para-brisa com realidade 
aumentada é uma passo natural 
para as montadoras na sua cor-
rida para superar a concorrên-
cia no quesito segurança. Esses 
para-brisas provavelmente terão 
gráficos simples que permitirão 
ao motorista ver uma represen-
tação digital dos seus arredores. 
Esta poderia mostrar elementos 
difíceis de enxergar como ani-
mais ou as margens da estrada, 
bem como chamar a atenção 
para um outro carro se  moven-
do erraticamente .

“Isso tem que ser feito muito 
judiciosamente. Não queremos 
ocupar o para-brisa com um 
excesso de informações que se 
torne uma distração”, disse Seder. 
“Na raiz disso há o desejo de tor-
nar os veículos mais seguros.”

A nova tecnologia combina 
sensores fora do veículo com 
outros internos que acompa-
nham o olhar do motorista.

Assim, por exemplo, um para-
brisa de realidade aumentada 
pode perceber que o motorista 
não viu um carro que vem entran-
do na sua pista, ou um súbito 

engarrafamento à frente. O para-
brisa poderia assumir uma colo-
ração vermelha, ou realçar o pos-
sível perigo, fazendo com que o 
motorista pise no freio.

Seguindo os passos da avia-
ção, um para-brisa que mostra 
informações importantes não 
é uma ideia nova. A GM, com 
sua já extinta linha Oldsmobi-
le, lançou já no final dos anos 
1980  veículos que projetavam o 
velocímetro no vidro no lado do 
motorista.

Hoje, a realidade aumenta-
da virou um objetivo muito 
almejado pelas empresas de 
tecnologia. Ela está disponível 
em uma variedade de smar-
tphones, que anunciantes vêm 
usando para dar mais vida às 
suas propagandas estáticas. E 
há aplicativos que permitem 
usar o smartphone para exibir 
informações sobre os arredo-
res, tais como críticas de restau-
rantes próximos.

A Google Inc. também está 
trabalhando em um disposi-
tivo de realidade aumentada 
capaz de transformar as len-
tes dos óculos em uma tela de 
computador, sobrepondo grá-
ficos e outras informações às 
imagens reais.

Mas os para-brisas de reali-
dade aumentada não estarão 
disponíveis tão cedo. Tanto a 
GM como a Daimler informa-
ram que ainda terão pelo menos 
cinco anos pela frente até que 

os para-brisas estejam incorpo-
rados em veículos e disponíveis 
para o público.

As montadoras também não 
informaram o quanto um para-
brisa desse tipo poderia aumen-
tar o preço de um veículo, mas 
comunicaram que de início seria 

oferecido como um acessório 
extra nos modelos mais caros.

Mas alguns protótipos do novo 
para-brisa já mostram o que 
poderá acontecer no futuro.

A Daimler exibiu sua versão 
do que seria um para-brisa de 
realidade aumentada no Consu-

mer Electronics Show, a grande 
exposição de eletrônicos reali-
zada em janeiro em Las Vegas. 
Tal como algo saído do filme 
“Minority Report — A Nova Lei”, 
de 2002, a Daimler imagina um 
para-brisa capaz de reagir a 
movimentos de mão para exibir 

informações.
Por exemplo, o para-brisa

pode mostrar dados sobre
os principais pontos de uma
cidade, ou atualizações sobre
o clima e o trânsito. Também
poderia mostrar mensagens de
redes sociais. Tudo isso, de fato,
já está disponível hoje em dia
nos dispositivos móveis, que
exigem que o motorista desvie
os olhos da estrada.

Johann Jungwirth, diretor-
presidente da Daimler Mer-
cedes-Benz Pesquisa e Desen-
volvimento para a América do 
Norte, disse que os para-brisas
de realidade aumentada são
ideais, agora que os motoristas
estão ficando mais dependen-
tes dos seus smartphones na
sua rotina diária.

“Se pudermos conectar o carro
todo, incluindo o para-brisa, ao
smartphone dos motoristas,
você pode imaginar um futuro
onde  eles possam receber boa
parte do mundo deles enquanto
dirigem”, disse Jungwirth.

Ele disse ainda que os moto-
ristas poderiam baixar seus
calendários de compromissos
no para-brisa e ver e responder
a mensagens de texto.

“Potencialmente, não há limi-
tes para o que pode ser exibido 
no para-brisa”, disse Jungwirth.

Dave Sullivan, analista na
firma de pesquisas de mercado
AutoPacific, disse que a tecnolo-
gia ainda tem que demonstrar
que é segura antes de poder ser
vendida ao público.

“O para-brisa é uma área
onde não se pode ter uma tec-
nologia ainda em elaboração”,
disse ele. “É algo que tem que
ser perfeito.”

Mas, disse ele, embora as ini-
ciativas para manter o olhar dos
motoristas na estrada tenham
tido algum sucesso, especial-
mente as campanhas de segu-
rança em relação às mensagens
de texto, o para-brisa de realida-
de aumentada poderia consoli-
dar essa tendência.

“Basta dar uma olhada ao
redor quando você está diri-
gindo: todo mundo está olhan-
do para o seu celular”, disse
Sullivan. “Já que as pessoas vão
mesmo fazer isso, a questão é
saber se alguma das montadoras
pode apresentar uma tecnologia
como o para-brisa de realidade
aumentada que vai realmente
atrair os clientes.”

Levando a tela do celular para o para-brisa

O para-brisa da GM é feito de vidro coberto com fósforo e material sintético luminoso

Câmeras no veículo 
monitoram os olhos e 
a cabeça do motorista 
para determinar para 
onde ele está olhando.
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Montadoras como Daimler e GM estão desenvolvendo para-brisas que podem exibir informações digitais.
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Imagens exibidas pela Daimler num para-brisa que usa a realidade aumentada. A tecnologia pode ser parte dos automóveis do futuro
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