Como se sair bem

em uma entrevista
Saiba como se destacar e conquistar o emprego desejado

Fui chamado para
uma entrevista,

o que
faço
agora?

Ótima notícia. Você provocou ou
foi detectado por alguém que
se interessou pelo seu perfil
profissional e agora é hora de
fazer a diferença.

Existem vários tipos

de entrevistas

Tudo pode começar por uma chamada telefônica. Neste caso, ouça o
que o entrevistador tem para te dizer, seja educado, cordial e procure não
demonstrar ansiedade.
Junte todas as informações que sejam necessárias. Procure se vender com
objetividade.
Tente sempre que possível marcar uma conversa pessoal, é melhor para
os dois lados.

Se você não puder falar no momento, peça
o telefone do entrevistador e contate-o
quando possível.
Nunca descarte este tipo de conversa, às vezes a vaga pode não servir ou
interessar para você, mas o contato pode ser bastante útil para futuras
oportunidades.

As entrevistas
pessoais também
podem ser realizadas
de diferentes
maneiras:
Dinâmica de grupo:

onde os entrevistadores reúnem um grande número de entrevistados
com um mesmo perfil para testarem suas habilidades de grupo. Neste
caso, autocontrole e participação ativa são fundamentais. Em primeiro
lugar, esteja preparado para uma apresentação rápida e objetiva, mas que
tenha impacto. Fale rapidamente quem você é, o que você faz e o que você
almeja neste processo. Nestas dinâmicas é muito comum encontrarmos
concorrentes agressivos que querem aparecer mais que os outros. Não se
preocupe com eles. Na maioria das vezes eles entram pelo cano.

DINÂMICA DE GRUPO
- Nestes processos foque no assunto.
- Não seja tímido ou um mero espectador, mas saiba a hora de entrar no
processo com educação e precisão. Mostre seu ponto de vista ou sua
ideia de maneira clara e objetiva. Ache o melhor momento para exercer o
melhor impacto.
- Procure estabelecer conexão saudável com outros concorrentes. Não crie
atritos e não aponte os erros dos outros.
- Saiba ouvir. Use suas habilidades para complementar as ideias dos
outros.
- Se perceber que o assunto está descambando, procure realinhar o grupo
e as expectativas com elegância.
- Seja proativo e disposto a colaborar.

AS ENTREVISTAS PRESENCIAIS
A entrevista realizada pessoalmente permite o contato mais próximo com o entrevistador. Por isso, seguem algumas dicas relevantes para sair da média:

• Relaxe antes da entrevista. Procure ficar calmo, tranquilo e focado.
• Chegue sempre com antecedência na entrevista, horário é fundamental e um atraso pode ser um fator de reprovação.
Faça um roteiro antecipado e meça o tempo para não ter surpresas desagradáveis.
• Vista-se adequadamente à posição que você está disputando. Não exagere nas cores da gravata, no decote, no comprimento da saia.
• Cabelo cortado, barba aparada, unhas feitas também fazem a diferença. No caso de entrevistas pessoais, tome cuidado com a intensidade do
perfume.
• Durante a entrevista, assuma uma postura simpática, amigável sorria sem exageros.
• Seja autêntico e mostre quem você realmente é.
• Tenha atenção total a todo momento, procure fazer uma conexão genuína com o entrevistador. Encare uma entrevista como uma luta de box para
você não correr o risco de ser nocauteado por um deslize.
• Saiba escutar e a hora certa de falar.

Entrevistas por
vídeo conferência
Neste caso, comece a se familiarizar com as ferramentas apropriadas para
este tipo de experiência.
Teste a ferramenta de vídeo/áudio antes.
Procure um local tranquilo, silencioso e iluminado.
Conecte-se na hora certa.
Pergunte ao entrevistador se ele está confortável com a imagem e o som.
Da mesma forma, caso você tenha alguma dificuldade de imagem ou som,
avise o entrevistador.

Independentemente do
formato da entrevista...
Numa entrevista, um ponto importante a ser considerado é tentar
conhecer os detalhes da posição, detalhes da empresa, sua cultura e, se
possível, o perfil do entrevistador. Isso vai ajudar muito a você entender o
que o entrevistador realmente quer de você.
Pesquise a cultura da empresa, se possível contate de maneira adequada
pessoas que trabalham ou já trabalharam na companhia. Hoje, com
o auxílio de ferramentas como o Google e o Linkedin, é possível obter
informações que podem te ajudar muito no andamento da sua entrevista.

Independentemente do
formato da entrevista...
Algumas vezes você não passa apenas por um entrevistador. Dependendo
da vaga é comum você ser entrevistado por vários profissionais.

Na minha última experiência, passei por oito entrevistas e
o processo todo durou mais de 4 meses. Por este motivo,
contenha a ansiedade, mantenha a calma e não desista.

OUTRO FATOR IMPORTANTE EM UMA ENTREVISTA É SABER O QUE FALAR.

Como contar a sua
história para o
entrevistador?

É claro que um currículo bem feito, boa empregabilidade, bom
background educacional, experiência prévia, competências
comportamentais são imprescindíveis, mas um fator primordial é
saber colocar tudo isso em uma boa história.
Quando falo em uma boa história, não estou falando em nada
inventado, nada exagerado e nada ilusório. Estou falando em uma
história realista, objetiva e coerente que mostre verdadeiramente o
seu potencial e o porquê de você ser o escolhido para a vaga.

Você pode acreditar,
independente da
sua idade, profissão,
educação todo mundo
tem uma história
para contar.
Eu tive a certeza disso uma vez que eu estava disputando uma
vaga bacana em uma multinacional na área de Supply Chain. Minha
grande preocupação na época era uma entrevista em inglês que
eu faria com um americano, que era diretor geral da área. Eu tinha
medo de não ter o mesmo poder de persuasão em inglês que eu
tinha em português. Em função do meu temor pela língua, comecei
a simular uma entrevista em inglês e, para minha total surpresa,
percebi que o meu problema não era o inglês, mas sim minha
incapacidade de mostrar as competências que eu realmente tinha.

Todo mundo tem uma
história para contar
Isso aconteceu comigo e com muitos outros profissionais que eu entrevistei.
Na maioria das vezes os profissionais não têm um roteiro coerente das suas
experiências, das suas capacidades e, por causa disso, acabam perdendo a
oportunidade de se vender da maneira adequada.

Por este motivo, aprenda a “vender o seu peixe”, a sua
história, as competências que realmente te diferenciam dos
demais candidatos.
Isso não pode ser feito de improviso, você tem que se preparar previamente
e se preparar muito. Na grande maioria das vezes o entrevistador te dá a
oportunidade de contar a sua experiência. E aqui é que você tem a sua grande
chance de expor a sua história da maneira que ela deve ser contada.
Durante a entrevista, você terá que perceber quanto tempo e qual o grau
de liberdade que terá para contar essa história. Se você tiver isto bem
estruturado, poderá controlar parte da entrevista e tirar vantagem disto.

Mas como você
constrói essa
história?
Bem, para estruturar a sua história, você pode começar revendo o
seu currículo e tentar transformá-lo em uma boa conversa.
Selecione suas experiências, suas entregas, suas fortalezas e
traduza tudo isto em uma narração que desperte positivamente a
atenção do entrevistador. Tente montar essa conversa de maneira
leve, esclarecedora e inspiradora, ao mesmo tempo composta por
um conteúdo alinhado à necessidade do entrevistador.

Mas como você
constrói essa
história?
Volto a insistir, isso envolve muito treino, você deve montar uma
estrutura mestra e, dependendo do rumo da entrevista, deve realinhar
a conversa.
Simule perguntas e as respectivas respostas que possam surgir da
conversa.
Inclua na sua história exemplos práticos da sua experiência que
estejam em linha com o que o entrevistador está procurando.
Demonstre ao entrevistador o seu propósito, um significado e muita
clareza sobre sua motivação sobre a sua real paixão. Tente falar
de modo sucinto e adequado. Use frases que captem a mensagem
principal da ideia.
Você não poderá inspirar ninguém se VOCÊ não estiver inspirado.

Se VOCÊ não comprar a sua própria história,
ninguém mais a comprará.

Importante nunca
invente ou exagere
Uma conversa bem estruturada é aquela bem-feita e não uma
conversa mentirosa ou cheia de excessos desnecessários.
Você pode perguntar: e se você não tiver nenhuma experiência para
contar? Como disse há pouco, posso te afirmar que todo mundo
tem algo bom para contar. Mesmo que você não tenha experiência
profissional, você certamente pode estruturar sua conversa baseada
no seu passado escolar, na sua vida familiar.
Se você não tiver nenhuma experiência, fale de si humildemente,
da sua vida e mostre a sua vontade de trabalhar, de produzir, de
aprender e de se desenvolver.

Importante nunca
invente ou exagere
Ponha no papel a estrutura básica da sua história, peça ajuda às
pessoas que te conhecem para que elas deem sugestões.
Treine a maneira de contar a sua história com uma outra pessoa. Peça
para essa pessoa te desafiar com perguntas ou questionamentos.
Refaça e melhore o conteúdo da história. Faça isto quantas vezes for
necessário.
Treine com você mesmo no espelho. No final do dia, o objetivo de
tudo isso é transformar a história de sua vida, da sua carreira, em
algo diferenciado para o entrevistador.
Este processo é um tanto cansativo e às vezes um pouco chato, mas
faz uma enorme diferença. Te ajuda a pensar e certamente vai dar
muito mais qualidade na sua conversa com o entrevistador. Você vai
ver que você se sentirá muito mais seguro após este treino.

Perguntas
clássicas
nas
entrevistas

Dentro de uma entrevista,
um outro ponto que eu quero
chamar a sua atenção é sobre
as perguntas clássicas e às vezes
delicadas que costumeiramente
aparecem nas entrevistas.

Perguntas clássicas
nas entrevistas
Já vi muita gente que se enrolou e perdeu grandes oportunidades por não
saber responder adequadamente algumas questões que são frequentes
nas entrevistas.
Por este motivo, acho importante você estar preparado para elas.
Gostaria de deixar claro que não estou pedindo para você mentir ou
manipular uma resposta para uma pergunta delicada. Estou alertando
você para se preparar devidamente para este tipo de situação. Na maioria
das vezes, uma resposta repentina não é a melhor resposta e pode não
expressar o verdadeiro significado que você quer passar para a pessoa
que está te entrevistando.

Vamos a algumas
destas perguntas:
Vou começar com a última pergunta que o presidente mundial de uma
empresa que eu trabalhei me fez antes de eu ser contratado.
Ele me perguntou o que a posição que eu estava pleiteando podia me
proporcionar em termos de aprendizado?
Achei a questão magnífica e comumente refaço quando estou
entrevistando candidatos. A pergunta não é nada simples e somente pode
ser feita por empregadores que realmente têm algo a mais para dar além
do pacote financeiro.

Vamos a algumas
destas perguntas:
A vida é um aprendizado contínuo, uma troca. Felizmente eu tinha
me preparado bem e conhecia bastante sobre a cultura da empresa.
Além disso, já tinha criado uma afinidade pessoal com os valores
corporativos, assim foi fácil responder. Pude, de uma maneira simples
e transparente, responder que eu tinha um grande interesse em me
desenvolver na área de qualidade de vida, core business da empresa, e
que este ponto de desenvolvimento e aprendizado era um dos fatores
mais importante na minha decisão de mudança da minha empresa
antiga para essa nova oportunidade.
Outra pergunta comum está relacionada ao por que você deixou a sua
empresa anterior ou por que você foi demitido. Aqui, todo o cuidado é
pouco. Sugiro que nunca você faça críticas diretas à empresa ou aos
seus chefes passados. Seu objetivo aqui não é remoer o passado, mas
sim demonstrar ao entrevistador o seu interesse genuíno pela vaga.
Pense cuidadosamente no detalhamento dessa resposta. Cada um tem
a sua. Tente de maneira elegante e positiva mostrar a razão de você
ter saído da sua antiga empresa e o porquê você quer ingressar nesta
outra nova oportunidade.

Também é comum
entrevistadores perguntarem
da sua vida pessoal
Neste caso, procure ser natural, espontâneo e sucinto, evite detalhes
que possam te comprometer. Da mesma forma, aqui também não
existe resposta padrão. Portanto, pense muito bem nela antes de ser
surpreendido em entrevista.
Cuidado com perguntas de conotação negativa como:
Qual foi o seu maior erro profissional? Qual foi sua maior mancada?
Pense bem nessas respostas, procure no seu exemplo mostrar um bom
desfecho e, principalmente, a lição aprendida.
Neste mesmo campo, pense em boas respostas relacionadas aos seus
pontos fortes e pontos a desenvolver.
No caso de pontos fortes, elucide com bons exemplos, de uma maneira
quantitativa e qualitativa. Mas cuidado para não exagerar e parecer
arrogante.
No caso dos pontos a desenvolver, demonstre o que você está fazendo
para minimizar este seu gap, como por exemplo: não tenho fluência em
inglês, mas estou estudando com afinco para enfrentar esta deficiência.

Outra pergunta clássica
é como você lida com
situações de stress?
Pergunta muito importante
e na maioria das
vezes decisiva.
Caso você não lide bem com este assunto, sugiro que você procure com
urgência ajuda de profissionais especializados ou de material relacionado
a inteligência emocional. Esta competência é de fundamental importância
para você entrar, permanecer e se desenvolver em uma empresa. Se
você precisar de ajuda, mande um e-mail para o Saindo da Média e nós
poderemos indicar alguns profissionais para te ajudar.
Esteja também preparado para responder algo do tipo: por que você é
a pessoa mais adequada para assumir esta vaga? E, para finalizar, não
esqueça de ter em mente uma resposta bem-feitinha para uma pergunta
simples e chave que é: Você tem alguma pergunta para me fazer?
Neste caso, prepare antecipadamente algo inteligente, com conteúdo e
que possa impressionar positivamente o entrevistador.

Importante:
Sempre responda com precisão e objetividade.
Tente enriquecer as respostas com bons exemplos.

Outras possíveis questões
que você deve considerar:

Demonstre segurança.

- Como você se vê no futuro?
- O que você não gosta de fazer?

Caso não entenda alguma questão, peça educadamente para o
entrevistador repeti-la e se você não souber responder, não invente, não
enrole, não minta jamais. De maneira simples, fale ao entrevistador
que não sabe responder.

Nunca faça críticas pessoais a ninguém ou a nenhuma empresa.

Elegância nas respostas é fundamental.

Elegância é ser cordial, gentil, simpático, simples é demonstrar

interesse pelo o que os outros estão falando, é não ser arrogante, é ser
educado mesmo sob pressão.

Evite assuntos políticos, religiosos ou polêmicos como aborto, porte

de arma, pena de morte etc. Mesmo assim, se for perguntado sobre esses
temas, tente avaliar os prós e contras de uma maneira proativa, sem
radicalismo e preferencialmente sem tomar partido respeitando os dois
lados da moeda.

- Por que você muda tanto de emprego?
- Você toparia trabalhar fora da sua cidade ou do seu país?

Mais uma vez, treine muito
para que a sorte possa te ajudar.

Considerações finais:
No final da entrevista, agradeça a oportunidade e o convite. Pergunte
sobre os próximos passos.
Pergunte sobre os próximos passos.
Caso passe muito tempo e você não tenha resposta, envie um e-mail
perguntando sobre resultado do processo.
Caso você não seja escolhido, tente tirar o lado bom dessa experiência.
O que você aprendeu? O que você pode fazer diferente na próxima vez?
Onde e em que competências precisa melhorar? Tudo faz parte de um
grande aprendizado para que você acerte em uma próxima vez.
Se você for aprovado, avalie com cuidado e ponderação a proposta.
Se você estiver desempregado, lembre-se que não tem muito espaço para
negociação.

Considerações finais:
No caso de estar empregado, faça um comparativo racional do seu pacote
atual com a oferta. Quando falo de pacote, não estou falando somente
de pacote de remuneração. Estou falando em avaliar os 3 pontos que
discutimos no módulo 3. O quanto vou ganhar? O quanto vou aprender? E
o quanto serei reconhecido?
Avalie as perspectivas futuras. Faça um balanço justo para não se
arrepender depois. Avalie cuidadosamente todas as alternativas no
âmbito profissional, financeiro e pessoal. Se necessário, discuta a
proposta com pessoas experientes que você confie. Também leve em
conta sua intuição.
No caso de pedir demissão, faça isso de forma educada e agradecida.
Peça a conta formalmente ao seu chefe direto. Neste momento, seja
profissional, se ofereça para fazer uma transição. A última vez que pedi
demissão, fiquei 4 semanas finalizando algumas ações pendentes e
preparando minha sucessão.
Nunca esqueça que o mundo dá voltas e no futuro essas pessoas poderão
ser suas referências para próximas oportunidades.

Fundamental

Sempre agradeça pela
oportunidade e o mais
importante aqui é você estar
preparado. Para isso, você deve
treinar, e treinar muito.

SOBRE O AUTOR,
ROGERIO BRAGHEROLLI
Com know-how de mais de 35 anos em cargos de liderança no mercado
corporativo, Rogerio Bragherolli atuou nos últimos anos como diretor
sênior e vice-presidente de RH em multinacionais e tornou-se uma
notoriedade em estratégias relacionadas a gestão de pessoas e
carreiras. Em sua trajetória, contabiliza mais de 2 mil entrevistados dos
mais diversos perfis e para diferentes cargos de atuação.
Como RH estratégico, Bragherolli desenvolveu trabalhos inovadores
em design organizacional, planejamento da força de trabalho (WFP),
inovação do modelo de trabalho (Workplace Innovation) e experiência
do colaborador (EX). Liderou com êxito projetos de melhores empresas
para se trabalhar e transformou o RH convencional de custo em RH
estratégico gerador de valor.
Atualmente, Bragherolli se dedica a duas metodologias criadas a partir
de sua expertise e baseadas em estudos pelo Brasil e exterior. Uma
delas é Saindo da Média, visando auxiliar a empregabilidade desde
o estudante na Universidade, pessoas que buscam por trabalho,
recolocação profissional etc, até o executivo no mundo corporativo.
O especialista em empregabilidade é formado em Engenharia
Mecânica pela FEI, Economia pela FEA-USP, fez MBA em RH na FGV,
especialização em Marketing na Insead – França. Além de ser professor
de MBA e ter sido membro do Comitê Global de RH de uma das maiores
multinacionais de serviços do mundo.

