
Como potencializar o êxito na entrevista 
Carolina Sanchez Miranda 
  
Os especialistas são unânimes em dizer que não existem fórmulas que garantam a contratação 
em uma entrevista de emprego - o que determina o êxito é o alinhamento estratégico entre o 
candidato e a empresa. Mas sim, é possível destacar-se a partir de competências 
comportamentais. De acordo com Cezar Tegon, presidente da Elancers, as que têm sido mais 
requisitadas são iniciativa, liderança, facilidade de relacionamento e independência. Na prática, 
discernimento e segurança para tomar algumas decisões por si.  
 
Como obter o desempate na entrevista de emprego 
   
Headhunters dão o caminho das pedras para garantir o sucesso neste momento crucial.  
 
Todos sabem que o momento da entrevista é crucial para a conquista de uma vaga. Mas, mesmo 
depois de passar por diversas avaliações do tipo, é difícil identificar uma fórmula vencedora. De 
fato, segundo os especialistas, ela não existe. "O que determina a contratação é o alinhamento 
estratégico entre o candidato e a empresa", diz Felipe Assumpção, headhunter da A2Z 
Consultores. Mas é possível adotar algumas posturas que contam pontos positivos e podem 
garantir o desempate entre dois bons candidatos.  
 
"Durante uma entrevista, o selecionador avalia se o perfil pessoal do executivo combina com a 
cultura da empresa e a posição em questão", afirma Luciana Sarqorzy, sócia-diretora da Career 
Center. "Além disso, observa se o profissional tem as experiências e as competências necessárias 
para o exercício da função."  
 
Se o candidato apresentar um bom currículo, mas tiver uma personalidade que não combina com 
a organização, suas chances serão pequenas. "Há ocasiões em que a qualificação é perfeita e a 
contratação não acontece porque a pessoa tem um estilo diferente ao da empresa", lembra 
Luciana.  
 
Cezar Tegon, presidente da Elancers, empresa especializada na seleção de executivos, diz que 
avalia os candidatos com base em três fatores: comportamento, experiência e conhecimento. 
"Muitas pessoas têm experiência e conhecimento semelhantes, se formaram na mesma 
universidade, tiveram vivência internacional, mas suas carreiras seguiram rumos completamente 
diferentes", comenta. "O que determinou o crescimento de um e outro, afinal? O comportamento. 
Por isso esse é o diferencial dos candidatos nas entrevistas".  
 
Segundo Tegon, as competências comportamentais são valorizadas por serem consideradas 
duráveis. "Já o conhecimento em uma determinada tecnologia perde sua utilidade assim que 
surge uma versão mais nova de um software, por exemplo". As competências comportamentais 
mais valorizadas são: iniciativa, liderança, facilidade de relacionamento e independência, ou seja 
discernimento para tomar algumas decisões sozinho. "Mesmo um auxiliar de escritório pode 
mudar um processo para melhor, sem precisar pedir permissão ao chefe."  
 
Se o candidato não tiver todas essas características a recomendação é ressaltar o que se tem de 
melhor - e não tentar parecer o que não se é. "Ser natural é a melhor maneira de sair-se bem na 
entrevista", afirma Tegon. "Sob estresse ou pressão lobo é lobo e cordeiro é cordeiro. Por isso, a 
pior coisa que se pode fazer é criar uma falsa imagem."  
 
Luciana, da Career Center, orienta os profissionais a falar sobre suas competências e diferenciais, 
reforçando-as com exemplos de situações nas quais as aplicou e obtiveram sucesso. Ela alerta 
também para a necessidade de estruturar um discurso. "Se não fizermos isso podemos ter um 
‘branco’."  
 



Além do discurso, a aparência também conta. Na pesquisa do Grupo Catho, "A contratação, a 
demissão e a carreira dos executivos brasileiros", realizada entre os meses de maio e julho de 
2005, junto a 31 mil respondentes, constatou-se que em 61% dos recrutamentos a falta de 
gravata surte uma influência negativa.  
 
As selecionadoras do sexo feminino são ainda mais exigentes. Para 70% delas a falta de 
formalidade influencia negativamente. A regra vale mesmo para cargos nos quais não irá se 
trabalhar de terno e gravata. De acordo com o levantamento, aliás, 60% dos executivos se 
vestem informalmente no trabalho.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


