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Os executivos costumam se preparar muitobem para as entrevistas de trabalho. Colhem 
informações sobre a empresa e omercado em que atua. Mas muitos não sabem como— ou não 
podem — avaliar o estilo de liderança do futuro chefe. "Com isso,podem se arrepender de ter 
ingressado na empresa. Porque é com ele que lidarão no dia-a-dia", diz Patrícia Epperlein, 
diretora geral da Mariaca, empresa especializada na seleção de executivos. A tarefa não é 
simples, mas, é totalmente possível com perguntas pontuais, feitas de maneira impessoal e, 
de preferência, no momento adequado.  
 
O futuro chefe na berlinda 
 
Com perguntas diretas e discretas, executivo pode avaliar superior direto na entrevista. 
Remuneração, benefícios, desafios, possibilidade de ascensão... Todos esses fatores costumam 
ser observados pelos profissionais ao receberem uma nova proposta de emprego. Os mais bem 
preparados fazem uma pesquisa aprofundada sobre a companhia, avaliam sua cultura, o 
mercado em que atua, a posição que ocupa em relação aos concorrentes e até a opinião de 
analistas sobre as tendências do setor. Mas muitos esquecem ou não sabem como avaliar o 
futuro chefe durante a entrevista.  
 
"Há quem fique tão preocupado com seu desempenho, que esquece de observar o estilo de 
liderança do profissional para quem irá responder diretamente. Depois, acabam se 
arrependendo de ter ingressado na empresa por causa disso", diz Patrícia Epperlein, diretora-
geral da Mariaca, empresa especializada na seleção de executivos.  
 
Ela admite que não é uma tarefa fácil investigar o entrevistador. "Na situação de entrevista é o 
candidato quem está sendo avaliado, por isso há pouco espaço para fazer perguntas. Mesmo 
assim, é possível levantar questões importantes", afirma. Ela orienta o candidato a deixar a 
conversa ser conduzida pelo entrevistador e fazer perguntas pontuais, ao final, quando, 
normalmente, lhe é dado espaço para tirar eventuais dúvidas sobre a vaga. O tom deve ser 
sempre impessoal, referindo-se sempre ao cargo. Assim, é possível perguntar:  
 
Quais as responsabilidades do cargo?  
 
A resposta a esta questão não dirá apenas quais serão suas atribuições. Também indicará de 
que maneira o futuro chefe acredita que deve ser a atuação dos subordinados e quanta 
autonomia terá para tomar decisões sem aprovação prévia. "Um executivo que tenha um estilo 
de liderança participativo pode dizer que vocês vão discutir juntos as metas e que, 
semanalmente, terão uma reunião para revê-las", diz Patrícia.  
 
Que recursos estão disponíveis para o cumprimento dessas responsabilidades?  
 
Segundo a diretora da Mariaca, é possível avaliar o apoio que terá, se ele é um profissional 
que se preocupa em oferecer suporte ao seu trabalho e ainda descobre o quanto a posição 
está sendo valorizada pela companhia.  
 
De que maneira costuma ser reportado o andamento do trabalho?  
 
"É uma maneira educada de perguntar se ele será do tipo que ficará no seu pé, te cobrando o 
tempo todo", comenta Patrícia.  
 
Quais os desafios da posição e da área?  
 
"O entusiasmo com que o entrevistador falar sobre o assunto demonstrará se ele acredita que 
sua função ali será técnica ou estratégica, e, portanto, mais inspiradora", afirma Rosa 
Bernhoeft, coach de executivos da Alba Consultores.  
 
Como é medido o desempenho dessa posição?  



 
Seu crescimento na companhia depende, em grande parte, da maneira como é avaliado. Com 
essa questão descobrirá se a companhia tem um sistema de avaliação estruturado, que 
obrigará seu superior a avaliá-lo de maneira séria. Além disso, saberá se esse profissional 
valoriza o feedback, se costuma conversar sobre seu desempenho no dia-a-dia ou se deixa 
para falar de todos os problemas na hora da avaliação.  
 
Quais são os valores da organização?  
 
"Normalmente, os valores citados primeiro, os que ele ressalta mais, são os que mais preza", 
diz Patrícia, da Mariaca. Assim, ao declarar que a companhia valoriza o bom humor e o 
trabalho em equipe, por exemplo, está dando pistas do comportamento que ele próprio espera 
dos subordinados. É um modo de perguntar indiretamente de que tipo de pessoa ele gosta.  
 
Quais são as maiores dificuldades que gostaria de ver resolvidas no que se refere à equipe 
nesse momento?  
 
A questão pode levar a comentários sobre a atuação do profissional que ocupava o cargo 
anteriormente. "O respeito que o futuro chefe demonstra ter pelo colega que deixou a empresa 
e a maneira como relata os motivos que deram origem à vaga, podem dar indícios de 
eventuais dificuldades que enfrentará. A situação vivida pelo outro, pode se repetir com você", 
ressalta Rosa, da Alba Consultoria.  
 
Além do que pode ser verbalizado, há informações valiosas no ambiente e na postura do 
entrevistador. "A recomendação é escutar muito, observar muito, questionar-se sobre como se 
sente no local. Se consegue se ver trabalhando lá, com as pessoa que conversou", afirma 
Rosa.  
 
De acordo com ela, geralmente ocorre uma simpatia mútua ou uma antipatia mútua. "Avaliar 
se está havendo muita ou pouca afinidade, se há uma certa resistência de alguma das partes 
ao diálogo, um afastamento ou até um sentimento de não gostar, requer maturidade", 
comenta. As conclusões não precisam ser tomadas imediatamente. Ao contrário, é bom se 
concentrar nos detalhes da conversa e refletir depois.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


