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Perguntas mal elaboradas, ou sobre a vida pessoal, não ajudam na escolha de profissionais. 
 
Tudo tem limite. A premissa também vale para perguntas em processos de seleção. Segundo 
headhunters e executivos de Recursos Humanos (RH), questões pessoais, como religião, 
orientação sexual, família e desejo de engravidar devem ser evitadas durante as entrevistas. 
Transparência, respeito e proximidade são as dicas para os entrevistadores, que devem extrair o 
máximo dos candidatos durante a entrevista, permitindo definir se são adequados para assumir a 
vaga de trabalho. 
 
"O profissional deve ser contratado por sua competência, não por questões de ordem pessoal. Um 
bate-papo, antes da entrevista, ajuda a "quebrar o gelo", mas, na hora da entrevista, o que vale é 
a postura e desenvoltura, a história de sua carreira e se o seu perfil é ou não adequado para a 
empresa", afirma Lenyta Diniz, gerente de planejamento de carreira da consultoria Manager. 
Executivos de RH das empresas também almejam o respeito pelos candidatos dos processos de 
seleção. "As perguntas devem estar focadas no objetivo profissional da pessoa e não na sua vida 
fora do trabalho", diz Adriana Silva da Luz, consultora interna de RH da Santista Têxtil. "Temos 
todo o cuidado com a formulação das perguntas. Aspectos de religião e de orientação sexual não 
são nem citados. O que queremos saber é o que a pessoa pretende na nossa empresa e se o seu 
perfil é adequado para a vaga", esclarece Brenda Wilbert, gerente de RH da fabricante de cigarros 
Souza Cruz. 
 
Cuidados devem ser maiores com mulheres 
 
Cuidado redobrado é fundamental quando do outro lado da mesa está uma candidata. "Deixamos 
claro o que a empresa quer do selecionado para vaga e se há necessidade de viagens constantes. 
Abordamos como seria a organização das candidatas com seus filhos e se ela tem alguém para 
ficar com eles durante esses eventos", ressalta Adriana, da Santista. "Não tiramos conclusões da 
vida das pessoas, apenas perguntamos a elas o que nos interessa para saber se é ou não 
adequada para o cargo e analisamos suas competências e sua desenvoltura durante a entrevista", 
complementa Brenda, da Souza Cruz, que também dá sugestões de comportamento do 
entrevistador. "A entrevista é uma espécie de namoro. Um tem que conquistar o outro. 
 
Cabe ao profissional de RH, responsável pela seleção, fazer com que o ambiente transpire 
confiança", comenta. Transparência, respeito e proximidade são as dicas de Adriana, da Santista. 
"Muitas vezes recebemos um profissional que está ansioso, ou que há anos luta por uma chance. 
Se não criarmos um clima acolhedor, vamos afugentar e atrapalhar essa pessoa. 
 
É uma relação de igualdade", conclui. Segundo o headhunter Róbson Castro, da Agnis Recursos 
Humanos, no Brasil, não há uma legislação que proíba o aspecto pessoal nas entrevistas. "Mas 
esse limite é e sempre deve ser respeitado. Uma conversa informal, antes da entrevista, é sempre 
interessante para acalmar o candidato e também para extrair algumas informações mais pessoais, 
mas com limite. Perguntamos se a pessoa é casada, se tem filhos e deixamos a conversa avançar 
um pouco. 
 
Mas nada invasivo, e nada que prejudique o processo de seleção", resume Castro, revelando que 
gravidez e pretensão de engravidar são temas que não devem ser tocados. "Existe uma lei que 
proíbe deixar de admitir por causa da gestação. A pessoa que passar por isso pode entrar na 
Justiça. Perguntar também se tem vontade ou se quer ter um filho em pouco tempo não é 
permitido. Cada um sabe o que faz e isso é uma questão muito pessoal mesmo", garante. 
 
Segundo Lenyta, da Manager, o bom entrevistador é aquele que estuda o currículo do profissional 
entrevistado e que tem uma postura respeitosa durante a entrevista.  



"É muito importante conhecer a carreira daquela pessoa que está sendo analisada. A sua área de 
atuação, o seu perfil e suas habilidades. A ética e o olho- no-olho são essenciais. 
 
O headhunter tem que saber que ali está uma pessoa com uma história de vida, um profissional", 
diz. Não fazer da entrevista um interrogatório policial, tomar cuidado com perguntas direcionadas 
e tendenciosas e elaborar, de maneira correta, cada questão são as dicas de Castro nos processos 
de seleção. "Se não tivermos regras, podemos prejudicar o nosso trabalho e, talvez, eliminar um 
talento que estava na nossa frente e que não enxergamos", frisa. 
 
Pergunta mal feita pode render processo judicial  
 
Perguntas mal feitas podem terminar mal para as empresas. Se o candidato se sentir ofendido ou 
alegar invasão de privacidade, a questão pode terminar em processo na Justiça. Segundo o 
advogado José Roberto de Arruda Pinto, do escritório Arruda Pinto Advogados, questões que 
toquem na liberdade individual não devem fazer parte de um processo de seleção. Religião, 
orientação sexual e gravidez estão entre os temas mais delicados.  
 
"A pessoa que se sentir lesada tem a chance de pedir uma reparação por dano moral. Esse 
assunto já até virou moda, mas é sério.  
 
O único problema é que o processo exige provas e, numa entrevista pessoal, não é fácil recolhê-
las, o que alonga os casos nos tribunais", afirma o advogado. 
 
Respeito e ética são, de acordo com Arruda Pinto, comportamentos obrigatórios para quem é 
responsável por uma entrevista de seleção de emprego. "Não se deve entrar na individualidade do 
candidato.  
 
O ideal é que o entrevistador se coloque no lugar do entrevistado e saiba fazer daquele momento 
algo menos tenso que o normal", aconselha. 
 
Outro momento delicado é a resposta da entrevista, o famoso "feedback". "Comunicamos o sim e 
o não por telefone. No caso do não, damos abertura para a pessoa nos perguntar o motivo da sua 
desclassificação.  
 
Explicamos que o fato do candidato ser reprovado também pode ser bom para sua carreira, já que 
não haveria uma adequação ao cargo. É uma maneira que temos de dar conforto aos profissionais 
que buscam uma vaga na Santista", justifica Adriana Silva da Luz, consultora interna de RH. 
 
DICAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
Não mencione aspectos relacionados a religião ou orientação sexual. 
 
Evite perguntas sobre gravidez. É proibido não admitir por causa da gestação; não se deve 
questionar sobre a intenção de ter filhos. 
 
Estude o currículo do candidato. 
 
Termine conversas iniciais sobre a vida pessoal antes de aprofundá-las. Estas conversas devem 
servir apenas para "quebrar o gelo". 
 
Dê confiança para que o candidato sinta-se à vontade e demonstre, na entrevista, suas 
habilidades e postura profissional. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 fev. 2006, Gerência, p. B-8.  
 


