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INTRODUÇÃO

Fazer uma boa entrevista de seleção é muito 

importante para o sucesso do negócio. A alta 

rotatividade prejudica a produtividade, a 

integração e o engajamento, comprometendo 

os resultados.

De fato, a perda das empresas norte-americanas 

é de, aproximadamente, 11 bilhões de dólares 

por ano devido ao elevado turnover. Para o 

futuro, as projeções não são muito diferentes, 

já que mais de 90% dos Millenials — ou 

Geração Y — pretendem mudar de emprego 

nos próximos três anos.

Com isso, escolher a pessoa certa logo na 

seleção aumenta as chances de retenção de 

talentos e de que ela ofereça mais resultados 

para a empresa. De quebra, a escolha influencia 

diretamente no clima e no ambiente de trabalho.

Sendo assim tão importante, veja neste guia 

tudo o que você deve saber para fazer uma 

entrevista eficaz. Confira!

https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/01/18/why-are-so-many-employees-disengaged/#6b8f8a7c1e22
https://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/01/18/why-are-so-many-employees-disengaged/#6b8f8a7c1e22
http://www.theatlantic.com/sponsored/allstate/attention-employers-millennials-have-made-their-demands/219/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/5-formas-de-reter-os-melhores-funcionarios/
http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/5-formas-de-reter-os-melhores-funcionarios/
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A IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

Mesmo que haja uma descrição completa da 

vaga, a análise dos currículos, de indicações 

e de cartas de apresentações, a entrevista 

de emprego continua sendo um elemento 

muito importante.

Não dá para abrir mão de estar frente a frente 

com o profissional que pleiteia a vaga, já que 

esse momento pode ter grande influência 

na decisão final. No geral, a importância da 

entrevista reside nos seguintes fatores:
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A IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

PERMITE CONHECER 
O CANDIDATO 
PESSOALMENTE

A maneira como o candidato se apresenta 

fisicamente é muito importante. No currículo 

e na carta de apresentação, ele pode ser 

muito eloquente e persuasivo, tornando-o 

uma excelente escolha para o time. 

Pessoalmente, entretanto, nota-se que ele 

está muito distante dessa visão. Por si só, já é 

algo que permitiria repensar a contratação.

Nesse momento, é difícil fingir ou se esconder 

por trás dos feitos de um currículo. Logo, é 

possível analisar questões como a linguagem 

corporal, a postura e a forma como o 

candidato se comporta em geral. Assim, 

pode-se saber se ele é ou não adequado 

para a vaga.



8

A IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

FAVORECE A CONFIRMAÇÃO DE DADOS

Quem faz entrevistas de emprego sabe que muitos candidatos 

ficam tentados a mentir ou valorizar demais determinadas 

informações. Alguns deles efetivamente mentem nesse 

momento. Se as informações não forem confirmadas, o resultado 

pode ser uma contratação desastrosa.

Na entrevista de seleção, é possível cruzar informações com 

precisão, observando a reação do candidato a cada etapa. 

Com isso, mentiras são descobertas facilmente e os outros 

dados são validados dentro do esperado.
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A IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

POSSIBILITA A OBTENÇÃO 
DE NOVAS INFORMAÇÕES

Os candidatos sabem que não podem se 

estender demais no currículo sob a pena de 

sequer chamar a atenção de quem seleciona. 

Além disso, nem tudo se trata de experiências 

profissionais e acadêmicas, que normalmente 

são aquelas colocadas nesse documento.

Em uma entrevista, por outro lado, há espaço 

para conhecer mais sobre o candidato. Ele 

poderá revelar informações que não foram 

apresentadas antes ou, então, complementar 

o que foi apenas tratado superficialmente.

Dependendo das novas informações 

obtidas, é possível ter uma visão mais 

clara e adequada de quem é, efetivamente, 

o candidato.
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A IMPORTÂNCIA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

TRAZ UM ELEMENTO 
SURPRESA

Quando o profissional envia o currículo ou 

uma carta de apresentação, ele tem algum 

tempo para pensar e se preparar. Ele tem 

várias chances de otimizar o que vai ser dito 

e garantir que isso seja exatamente o que o 

recrutador quer ouvir.

Por mais que ele se prepare para a entrevista 

e levante as principais e possíveis perguntas, 

ele não tem como prever o que vai acontecer. 

É justamente esse elemento surpresa 

que garante uma análise aprofundada do 

perfil profissional.

Ao trazer o inesperado, é possível reconhecer 

a reação imediata e fiel do profissional, de 

modo a ter uma ideia verdadeira de quem ele 

é e de como ele age.
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COMO PREPARAR A ENTREVISTA IDEAL?

Da mesma maneira que o candidato precisa se preparar 

para a entrevista, o recrutador também tem que ter o 

cuidado de planejar todo esse processo. O objetivo aqui 

é criar uma etapa que esteja, realmente, alinhada aos 

objetivos da empresa.

Além disso, tal tipo de preparação vai garantir a 

otimização do tempo, evitando que a oportunidade 

perfeita de fazer uma pergunta crucial seja desperdiçada. 

Para acertar nessa etapa inicial, algumas dicas incluem:

http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/saiba-como-acertar-na-hora-de-contratar-um-funcionario/
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COMO PREPARAR A ENTREVISTA IDEAL?

ESTUDE O CANDIDATO

Tudo começa com o conhecimento completo 

de quem, afinal, é o candidato que será 

entrevistado. Ao angariar o máximo de 

informações, vai ficar simples compreender 

quais pontos têm que ser explorados.

Comece lendo o currículo do candidato, 

cheque suas qualificações e veja quais são as 

experiências apresentadas. Caso ele possua 

indicação ou carta de apresentação, leve os 

elementos em consideração, assim como 

outros itens que possam ser importantes.

A partir disso, marque quais são os pontos 

que merecem mais atenção ou que geraram 

dúvidas para que tudo seja esclarecido no 

momento oportuno.
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COMO PREPARAR A ENTREVISTA IDEAL?

PREPARE AS PERGUNTAS CERTAS

A partir disso, você deve elaborar as perguntas que serão feitas. 

Elas se dividem, basicamente, em duas categorias: as que têm a 

ver com o candidato e às que são ligadas à vaga/à empresa.

As que entram na primeira categoria dizem respeito aos 

esclarecimentos necessárias sobre um ou outro elemento do 

currículo. Não deixe de fora nenhum ponto que seja considerado 

importante e que não esteja totalmente claro.

Já no segundo grupo devem entrar as questões que vão testar 

se o candidato tem as habilidades necessárias para assumir a 

posição em aberto. Elas têm a ver com a empresa em si e com o 

desempenho em funções passadas, por exemplo.
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COMO PREPARAR A ENTREVISTA IDEAL?

DEFINA INDICADORES PREVIAMENTE

Outra excelente dica consiste em definir previamente alguns 

indicadores para as respostas que surgirão. Saber como agir caso o 

candidato responda uma coisa ou outra, por exemplo, ajuda a evitar 

que a entrevista se alongue demais ou não se aprofunde o suficiente.

Essa definição também é adequada para evitar que, depois da 

conversa, a análise fique muito subjetiva. Por isso, defina, por 

exemplo, quais são os elementos desejados na entrevista em 

geral, quais são as respostas mais importantes e quais são as 

ações para cada caso.



NA PRÁTICA: COMO 
CONDUZIR A ENTREVISTA 
COM MAESTRIA



17

NA PRÁTICA: COMO CONDUZIR A 
ENTREVISTA COM MAESTRIA

Tão importante quanto planejar consiste em conduzir 

todo esse processo de seleção. Colocar tudo em prática 

da maneira certa vai fazer com que seja mais simples 

selecionar a pessoa indicada para a vaga em questão.

Nesse momento, os aspectos que merecem 

atenção incluem:

DEIXE O CANDIDATO À VONTADE

O candidato precisa se sentir suficientemente à vontade 

para falar com sinceridade sobre si mesmo e sobre a 

sua carreira. Por isso, é muito importante agir de modo 

a garantir que ele se sinta confortável no ambiente.

Seja cordial e simpático, sem exagerar. Deixe claro 

quais serão os aspectos observados e qual é o objetivo 

da entrevista. Faça perguntas claras e abra um canal 

de comunicação transparente. Assim, ele vai se sentir 

propenso a falar com precisão e detalhes, o que 

favorece a coleta de dados.
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NA PRÁTICA: COMO CONDUZIR A 
ENTREVISTA COM MAESTRIA

CRIE UM DIÁLOGO

Uma entrevista de seleção não deve ser um interrogatório. 

Não se trata de uma sabatina ou bateria de perguntas que o 

candidato responde ininterruptamente. Da mesma forma, você 

não deve se ater somente ao que já está planejado.

O objetivo deve ser o de dialogar e criar o que é conhecido como 

rapport — ou ligação com o interlocutor. Ao colocar isso em 

prática, há como saber além do que o candidato efetivamente diz, 

como ao analisar o que ele deixa implícito.

Além disso, ao ouvir o que ele tem a dizer, é possível seguir por 

novos e produtivos rumos para conhecer a outra pessoa.
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NA PRÁTICA: COMO CONDUZIR A 
ENTREVISTA COM MAESTRIA

NÃO JULGUE

Por mais que o ímpeto seja de compartilhar 

experiências e opiniões, o recrutador precisa se 

manter neutro. Ao manifestar opiniões ou mesmo ao 

julgar o candidato, há grandes chances de ele se retrair 

e se sentir menos propenso a falar o que é a verdade.

Em vez de usar o julgamento para conduzir as 

respostas, por exemplo, faça perguntas amplas e 

deixe que ele responda como achar apropriado. Evite 

demonstrar reações — boas ou ruins — e foque-se 

em analisar o que é importante.
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NA PRÁTICA: COMO CONDUZIR A 
ENTREVISTA COM MAESTRIA

NÃO SE ESQUEÇA DO RITMO

A condução tem que incluir um elemento muito 

importante: o ritmo da entrevista. Deve-se ter cuidado 

sobre a ordem das perguntas, a extensão delas, o 

tempo de conversa e assim por diante.

Esse tipo de percepção evita que o processo seja 

puramente linear, desconsiderando elementos cruciais.

Caso tenha surgido interesse na vivência internacional 

do profissional, por exemplo, vale a pena planejar um 

ritmo de modo que ele possa se alongar um pouco 

nessa resposta. Também é algo que diz respeito a fazer 

pausas planejadas para melhorar a comunicação.
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NA PRÁTICA: COMO CONDUZIR A 
ENTREVISTA COM MAESTRIA

EMPREGUE A TECNOLOGIA

Por meio de ferramentas, como um teste psicológico, é possível 

cruzar dados do candidato e ter uma visão clara sobre ele. Sendo 

assim, nesse momento tão crucial, a tecnologia também pode ser 

um elemento que conta pontos a favor.

Se fizer sentido para a entrevista, não abra mão de utilizar 

os recursos que automatizam certas tarefas e garantem 

confiabilidade. Com isso, a decisão sobre quem será o escolhido 

tem ainda mais chances de ser a correta.

http://avaliacaodepessoas.com.br/competencias/inventario-comportamental-x-perfil-psicologico-conheca-as-diferencas/
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5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

É bem verdade que a seleção de perguntas para cada vaga, 

emprego e mesmo profissional é única. Não há fórmulas prontas 

sobre o que deve ser perguntado e fugir de questões clichês 

ajuda a surpreender o interlocutor.

Porém, mesmo assim há alguns questionamentos que não 

podem deixar de ser feitos. Eles ajudam a conhecer o candidato, 

identificar erros e, até mesmo, a perceber mentiras. Dentre as 

que não podem ser deixadas de lado estão:

http://avaliacaodepessoas.com.br/avaliacao-de-pessoas/entrevista-de-emprego-como-perceber-se-o-candidato-esta-mentindo/
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5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

1. QUAL É A SUA 
MAIOR CONQUISTA NA 
CARREIRA ATÉ AGORA?

Essa pergunta é importante porque vai 

revelar uma série de coisas sobre o candidato. 

Se ele tiver que pensar demais, pode ser que 

a conquista não seja tão boa e ele esteja 

valorizando. Ao mesmo tempo, a resposta 

vai indicar se o que ele considera como 

sendo sucesso tem a ver ou não com a visão 

da empresa.

De quebra, é uma forma de compreender 

um pouco mais sobre a capacidade do 

profissional, enquanto colaborador de uma 

empresa. Se ele tiver um grande case de 

sucesso que seja tudo o que o seu negócio 

procura, esse pode ser um ótimo sinal.



25

5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

2. QUAL FOI A SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
MAIS DIFÍCIL QUE VOCÊ JÁ 
ENCAROU? O QUE VOCÊ FEZ?

Já essa questão ajuda a compreender como o candidato lida com 

as adversidades. Note que a questão aqui não diz respeito a, 

necessariamente, resolver o problema por conta própria. O mais 

importante é reconhecer, em primeiro lugar, que ele é capaz de 

tomar uma atitude na direção certa.

Também é uma forma de compreender se a preparação para 

encarar grandes desafios dessa pessoa tem a ver com o que é 

esperado dentro da empresa.
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5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

3. O QUE AS PESSOAS 
DO SEU ÚLTIMO/ATUAL 
EMPREGO DIRIAM SOBRE 
VOCÊ? E O QUE VOCÊ 
DIRIA SOBRE ELAS?

Entender que tipo de relação o profissional 

mantém com seus colegas e superiores 

é fundamental para o sucesso. Como um 

bom ambiente de trabalho colabora para 

a motivação, engajamento e produtividade, 

o ideal é selecionar pessoas que 

agreguem positivamente.

Caso o profissional hesite em responder ou, 

pior ainda, caso ele fale de maneira antiética 

a respeito dos colegas, esse é um sinal de 

alerta para a contratação.
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5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

4. QUAL É O TIPO DE AMBIENTE DE 
TRABALHO QUE MAIS TE MOTIVA?

Um funcionário motivado pode produzir 50% a mais. Como o 

clima bom no ambiente de trabalho é mais importante do que o 

salário, então é fundamental criar um ambiente adequado para o 

profissional se sentir mais satisfeito.

Ao fazer essa questão, o profissional te dirá o que ele espera do 

local, como características físicas ou não. Se o perfil for compatível 

com o que é oferecido na empresa, há um positivo alinhamento.

http://www.dgabc.com.br/Noticia/233267/funcionario-motivado-produz-ate-50-mais
http://exame.abril.com.br/negocios/clima-bom-e-mais-importante-que-salario-alto-diz-pesquisa/
http://exame.abril.com.br/negocios/clima-bom-e-mais-importante-que-salario-alto-diz-pesquisa/
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5 PERGUNTAS QUE O RECRUTADOR 
NÃO PODE DEIXAR DE FAZER

5. COMO VOCÊ SE VÊ A CURTO, 
MÉDIO E LONGO PRAZO?

Essa é uma questão clássica, mas muito importante, 

porque pode ser capciosa. No curto prazo, é bem 

provável que o candidato inclua a empresa. Porém, 

se ela não faz parte de seus planos para 10 ou 20 

anos, pode ser um indício de falta de engajamento ou 

visão de futuro.

Ainda que o colaborador não passe todo esse tempo 

na empresa, o ideal é contratar quem quer ficar — e 

não quem já está pensando, no futuro, em deixar a 

vaga de lado.
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CONCLUSÃO

Já que a entrevista cara a cara continua sendo 

fundamental para analisar o candidato e cruzar 

informações, fazê-la de maneira estratégica é a 

melhor saída. Não abra mão de se preparar e elaborar 

perguntas adequadas, além de definir indicadores.

Durante a condução, evite julgamentos, faça com 

que a pessoa se sinta à vontade e não abra mão 

de dialogar. Com as ferramentas certas, como 

perguntas que não podem ficar de fora, vai ser 

mais fácil tomar uma decisão melhor e assertiva!



O MAPA é um teste psicológico desenvolvido para ser 
um competente instrumento de gestão de pessoas. 
Resultado de muita pesquisa e evolução científica, essa 
ferramenta tem no universo corporativo, sua origem e 
sua finalidade.

O teste é composto por uma série de características 
de personalidade. A combinação de respostas e o 
cruzamento de dados coletados possibilita resultados 
mais profundos e, por consequência, bem mais eficientes.

Confira as dicas para melhorar o seu RH em nosso blog 
e também nos acompanhe no Facebook e no LinkedIn!

SOBRE SUA EMPRESA

http://mapaavaliacoes.com.br/
http://avaliacaodepessoas.com.br/
https://www.facebook.com/mapaavaliacoes
https://www.linkedin.com/company-beta/5379614/?pathWildcard=5379614
http://mapaavaliacoes.com.br/

