SUGESTÃO DE PAUTA: Como se dar
bem numa entrevista de emprego!
Muitos profissionais preparados não avançam em alguns processos seletivos dos quais
participam por cometerem erros básicos durante a entrevista inicial com o recrutador, ou
mesmo, num segundo momento, em uma entrevista com o líder responsável pela área que
está buscando o profissional. A entrevista é um momento-chave dentro do recrutamento, é
a hora que o candidato deve mostrar, na prática, numa conversa clara, tranquila e objetiva,
parte das suas qualidades que estão destacadas no seu currículo.
“Em muitos casos, os empregadores criam vagas para pessoas que os convencem que
podem ajudá-los a suprir necessidades e solucionar problemas. Este possível empregador
tem apenas uma pergunta em mente durante a entrevista para uma vaga. É a mesma
pergunta que qualquer cliente faz ao considerar se deve ou não comprar um produto ou
serviço - este empregador é um cliente. E, portanto, o candidato é um produto ou um
serviço que está à venda. A pergunta do seu possível cliente é: O que eu ganho com isso?”,
afirma Mari Clei de Araújo, sócia da MC Coaching & Consultoria. O tipo de emprego que a
pessoa poderá conseguir e o salário que receberá serão uma medida do quando ela foi
bem-sucedida ao vender sua imagem e os seus serviços nesse momento crítico da sua
carreira.
Antes de ir para entrevista de emprego, o candidato deve ter em mente estes três itens: 1)
Todo empregador tem necessidades que não foram supridas; 2) Todo empregador tem
problemas que não foram resolvidos; 3)Todo empregador representa uma oportunidade
para o candidato. Por isso é tão importante estar bem preparado para esta entrevista de
emprego. Confira algumas dicas de Mari Clei Araújo:
Pontualidade. Isso é indispensável. Em muitas empresas há uma orientação clara dos
empregadores para os recrutadores não contratarem uma pessoa que chegou atrasada à
entrevista de emprego. Então, redobre seu cuidado e calcule com bom-senso o tempo real
que você vai precisar para se locomover ao local, considerando o trânsito e todas as demais
variáveis. Com a pandemia, a grande maioria dos processos ocorre via online. Portanto, é
importante que você avalie se a sua conexão de Internet está boa. Algumas empresas
utilizam plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou até o Skype. Verifique
um dia antes se está tudo funcionando bem, se está instalado em seu dispositivo e se o
endereço de e-mail está correto. Fique pronto uns 15 minutos antes. Avalie a iluminação, o
fundo do local onde você escolheu fazer a entrevista – cuidado para que não apareça
desorganização nesse local. Cheque também a altura da mesa para você conseguir olhar de
frente o entrevistador. Confira se aparece seu rosto inteiro, centralize a imagem com parte
do seu corpo com se fosse uma foto 3x4. Se no local que você estiver existir algum barulho,
use o microfone do seu próprio celular para ficar nítida e clara a sua fala durante a
entrevista.

A primeira impressão conta muito. Por isso, vista-se bem para essa entrevista. Suas
roupas, segundo algumas estimativas, podem somar 95% da primeira impressão que um
possível empregador poderá ter de você. E o motivo é simples: as primeiras impressões são
quase sempre visuais. Como escolher a roupa certa? Em primeiro lugar, entenda como
aquela empresa funciona, qual é a sua cultura interna e então procure se vestir da mesma
forma que faria se já estivesse trabalhando no local. Em muitos casos, há pessoas que são
contratadas por serem os entrevistados mais bem vestidos. No caso dos homens, por
exemplo, nem sempre terno e gravata passam uma boa primeira impressão. Algumas dicas
para as mulheres: vá com os cabelos arrumados, maquiagem suave, blusa e calça discretas
e sapatos confortáveis. Para os homens: cabelo e barba em ordem (hoje em dia não é
necessário fazer a barba para uma entrevista de emprego, mas é essencial que ela esteja
limpa e aparada), camisas sem muitos desenhos e sapatos discretos. A recomendação que
vale para ambos é sentir-se confiante e elegante ao mesmo tempo, mas sem abandonar a
sua própria personalidade e estilo.
Saiba se vender. Uma entrevista de emprego nada mais é do que uma venda, na qual o
empregador é o cliente e você é o produto à venda. Se você vai conseguir ou não o
emprego, e até mesmo o seu salário, serão resultado dessa “venda”. Do quanto você foi
bem-sucedido ao vender a sua imagem. Para se sair bem, lembre-se que todo empregador
tem necessidades que ainda não foram atendidas e problemas ou desafios não resolvidos.
Para você, isso significa uma oportunidade. Este empregador tem uma grande dúvida:
“Como serei beneficiado contratando você?”. Seu grande desafio na entrevista é responder
adequadamente essa pergunta, mostrando de maneira clara e objetiva que você pode
alcançar, evitar ou preservar algo que é prioridade para aquela empresa. Ou seja: seu dever
na entrevista é mostrar, com entusiasmo, que você é capaz de atingir aquele resultado que
ele necessita. Para isso, é muito importante você se preparar para esse encontro. O seu
trabalho é convencer o empregador de maneira surpreendente de que este é o emprego
certo para você e que você é a pessoa certa para este emprego.
Estudo e planejamento. A preparação para a entrevista, que inclui responder a questão
citada no tópico anterior, exige estudo e planejamento. Primeiro, esteja atualizado sobre o
que está acontecendo no mundo e, em especial, na cidade onde existe a vaga para a qual
você está se candidatando. Segundo, estude a empresa, seu mercado de atuação,
produtos, serviços e concorrentes. Entenda como o seu mercado está funcionando e quais
são seus principais problemas e desafios. Você não pode se apresentar como um
profissional útil para os objetivos de negócios da empresa sem entender um pouco sobre
esta área.
Prepare sua memória. Na véspera da entrevista, ou poucos dias antes, treine sua memória,
lembrando dos momentos mais marcantes da sua carreira profissional, das suas conquistas,
de momentos que o seu desempenho profissional tenha realmente se destacado. Ter isso
tudo fácil na cabeça vai transmitir segurança e objetividade ao recrutador – dois atributos
muito positivos. Anote em um papel, um dia antes da entrevista, realizações profissionais,
momentos importantes de decisão em sua carreira, situações em que você teve que

resolver problemas com a equipe ou com seu líder ou mesmo situações do dia a dia em que
suas emoções foram colocadas à prova.
Faça boas perguntas. Sua função na entrevista de emprego não é apenas responder bem as
questões que forem feitas. Você também pode ficar atento e esperar por boas
oportunidades para fazer perguntas inteligentes e pertinentes. Seu objetivo será mostrar
interesse pela empresa e pela vaga e, principalmente, demonstrar que você pesquisou
sobre a empresa e sua área de atuação. Apenas não faça perguntas simples demais que
qualquer um poderia obter respostas numa consulta rápida no Google – nesse caso, você
passaria uma imagem contrária: de não ter estudado nada sobre a empresa.
A principal meta do candidato na entrevista de emprego é convencer o empregador de que
ele pode alcançar o resultado que a empresa precisa. O custo é a sua contratação. Quanto
melhor você o profissional se planejar e se preparar, mais fácil será convencer o
empregador que ele é a pessoa ideal para o emprego. É importante descrever a experiência
de forma que se relacione com a posição. Também é muito positivo não ter medo de ser
entusiasta e assertivo ao vender a si mesmo para o empregador.

MAIS INFORMAÇÕES
g6 Comunicação Corporativa
Eduardo Sanches (eduardo@g6comunicacao.com.br)
Fones: (11) 5562-2782 e 99305-3328
www.g6comunicacao.com
www.facebook.com/g6comunicacaocorporativa
Setembro de 2020

