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Introdução
A partir dos anos 1920, nasce uma nova
influência sobre como se devia pensar a
administração dentro dos estudos
comportamentais humanos a partir dos
trabalhos dos psicólogos Elton Mayo e
Abraham Maslow. Noutro momento,
essa prerrogativa levaria o nome de 
 "Movimento das Relações Humanas". 
 Datando desse fato em diante, os
trabalhadores das empresas deixaram
de ser vistos como "engrenagens de
uma máquina" para se tornarem
indivíduos com necessidades e
particularidades únicas. 

Nos dias atuais, a necessidade de ser
bem remunerado é relevante, mas
também a capacidade do empregado
de entregar resultados para seus
empregadores não apenas em quesitos
operacionais. E o mercado de trabalho
vê-se cada dia mais carente de pessoas
competentes para as mais diversas
áreas existentes. 

Neste e-book, preparamos para você –
candidato ou empregador – algumas
dicas sobre como se preparar para uma
entrevista de emprego e para o
mercado e como identificar as
competências necessárias em um
candidato para esse processo que –
para muitos – é motivo de dor de
cabeça.
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Marketing pessoal
O que é?
Nem tudo é dito só pelo seu currículo, aliás, 40% do peso está fora dele. Nem
tudo depende da sua competência enquanto profissional. Há sempre que
existir a preocupação em como encontrar uma maneira eficiente de divulgar
suas qualificações e valor pessoal além do papel. Nesta seção, você verá como
se distinguir de seus concorrentes ou como prestar atenção em pontos cruciais
a respeito dos candidatos. Quem leva vantagem sobre quem?

Atualmente, não só um bom currículo te coloca dentro do mercado. É fato, sim,
que, cada dia mais, o mercado torna-se carente de pessoas especializadas nos
mais diversos ramos, porém isso não é tudo a ser levado em conta. A forma
como uma pessoa se senta, responde às perguntas e respira pode dizer muito
sobre ela. O marketing pessoal não tem a intenção exclusiva de “vender uma
boa imagem”, mas também de dar visibilidade ao indivíduo, conduzindo a
percepção que o público terá sobre ele. A pretensão de seu uso é voltada para a
necessidade de sugerir autoridade e confiança, impulsionando as
probabilidades ao seu favor. Portanto, preste atenção em alguns pontos.

Comunicação: deve ser clara e objetiva. E será importante para qualquer
objetivo que se tenha em mente. A não ser que seu ramo profissional dependa
do uso de jargões específicos, que devem ser dominados, evite gírias. Braços
cruzados, mãos nos bolsos e pernas ou mãos trêmulas também devem ser
evitados, eles podem entregar muito a respeito de sua personalidade. Todas as
perguntas devem ser respondidas pontualmente, sem rodeios ou alusões, PARA
o seu entrevistador. Isto é, certifique-se de estar olhando para ele ao responder
o que for solicitado e não prestando atenção na cor da cortina atrás dele. 
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Simpatia: o "bom dia" é o básico, então lembre-se de fazer uso dele. É muito
provável que você nem sempre esteja num dia bom, mas ninguém é culpado
por isso – portanto, seja sempre cordial com os outros, independente das
circunstâncias. Tente se colocar no lugar do seu próximo também, isso é
favorável para a construção de uma personalidade agradável, para entender
melhor as pessoas e ter novas ideias para resolução de problemas. Em
entrevista de emprego, mostre disposição e curiosidade, além de atenção. 

Qualificação: você deve ter em mente que, para conquistar um emprego ou
uma nova posição, é preciso assegurar-se de que está apto para a vaga. Caso
não esteja, invista em materiais ou cursos específicos da sua área de atuação
para melhor se promover competitivamente. A partir disso e de um objetivo
formado, comece a ter posicionamento para o cargo. 

Visual: não é somente usando roupas de grife, terno e gravata que alguém pode
se apresentar bem visualmente. Cuidar da aparência e da higiene somam
pontos no quesito apresentação. Lembrando que perfumes muito fortes,
maquiagens exageradas e roupas com cores muito chamativas são totalmente
dispensáveis, tal como a ideia de usar roupas com decotes ou curtas,
abrangente para homens e mulheres. Aposte em cores neutras e que estejam
cabíveis em sua área de atuação.

Visual virtual: sua imagem não é apenas aquilo que se aparenta
presencialmente ou no LinkedIn. É muito comum que hoje os entrevistadores
verifiquem os perfis dos candidatos nas mídias sociais para conhecer um pouco
de seu estilo de vida, personalidade, posicionamentos.
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Currículo 
O passaporte para um emprego.
Nome e Contatos: Nesta etapa, deve estar destacado seu nome juntamente
com seus contatos, tais como: telefone, e-mail, LinkedIn e etc. 

Propósito: Aqui você deve ressaltar o cargo e/ou área pretendidos. 

Resumo de Qualificações: Nesta etapa, você deverá destacar as principais
qualificações que irão te caracterizar e mostrar seus diferenciais, como por
exemplo: competências técnicas, experiências, resumo da trajetória etc. Busque
reunir elementos que sustentem e ajudem a mostrar que você pode
desempenhar o cargo pretendido. Não se esqueça de especificar suas
competências, utilizando termos como: Experiência em; Vivência em;
Habilidade para; Conhecimento sobre. Evite lista de competências, cair em
lugar comum/chavões e registrar atividades e/ou resultados e
responsabilidades.

Histórico ou Experiência Profissional: onde se deve datar a linha do tempo dos
seus empregos. Deve-se destacar nessa etapa: empresas onde trabalhou, cargos
ocupados e tempo de serviço – valendo destacar suas atribuições e
responsabilidades – em cada uma delas. Inclua suas realizações em cargos
ocupados, o mercado aprecia esse tipo de conduta. Caso não tenha muitas,
procure mencionar suas principais contribuições e atividades. Isso fornecerá
informações importantes ao recrutador.
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Formação: área reservada para resumir seu
histórico de formação. Destacar nome e
localização da universidade/faculdade/escola
profissionalizante frequentada. Área de
estudo, título obtido e ano de conclusão.
Feitos importantes na graduação também
podem ser levados
em conta.

Cursos complementares: Mencionar os
principais cursos e programas de treinamento,
principalmente aqueles que geram
certificação. Destacando datas, instituições
onde realizou, caso tenha sido em localidades
diferentes.

Idiomas: Caso domine outros idiomas,  incluir
com o nível de fluência. Não é necessário
colocar seu idioma nativo.

Informações adicionais ou  complementares:
Essa etapa é deixada de lado por muitas
pessoas, porém tem sua importância. Aqui
podem-se incluir prêmios, trabalho voluntário,
atuação em associações profissionais e de
classe etc. Adicionar apenas informações
relevantes que sirvam como “diferencial” para
o objetivo pretendido.
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Perguntas frequentes
Em uma entrevista de emprego
Ao nos deparar com a necessidade da busca por um emprego, com a mudança
de empresa ou até mesmo uma mudança de carreira – seja ela dentro da
empresa já atuante ou em outra – vemos a necessidade de nos preparar para
sermos estudados por entrevistadores.

Veja algumas perguntas que podem ser usadas por empresas de grande ou
pequeno porte em entrevista de emprego e analise as possíveis respostas para 
 estar preparado para esse momento!

Sobre o psicológico e operacional
Apesar de já ter alguma conclusão sobre o seu perfil mediante a análise prévia
de seu currículo, o recrutador (entrevistador) deverá explorar um pouco mais 
 seu perfil pessoal. Nesse momento da entrevista, ele irá tentar descobrir
detalhes mais específicos sobre suas características e qualificações.

1) Apresente um breve resumo de sua vida. A ideia é desenhar um pouco do
seu perfil profissional e pessoal – focando principalmente no primeiro para não
dizer nada que possa prejudicá-lo. Dê ênfase aos seus comportamentos nos
antigos empregos, respondendo sempre com palavras fortes, tendo convicção e
certeza sobre o que você está sugerindo. Evite gaguejar, tremer e piscar muito. 

2) Por que você escolheu e se candidatou para esse emprego? Basta uma
frases curta e objetiva. Mostre que você realmente quer estar naquele emprego,
afinal você se candidatou para determinado serviço já com a intenção pré-
definida de querer estar nessa empresa.
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3) Apresente-me alguns de seus pontos fortes. Etapa em que o recrutador
busca enxergar o autoconhecimento do candidato. Nesse momento, deve-se
colocar seus valores como pessoa e profissional. Cite como sente prazer em
fazer tarefas e como gosta de estar ao lado de pessoas, virtudes importantes
para a atualidade.

4) Apresente-me alguns de seus pontos fracos. Nessa etapa, o recrutador
realmente quer saber sobre seu autoconhecimento. Nesse momento, deve-se
colocar suas dificuldades como pessoa e como profissional. Cite pontos que
você tem mais problemas em fazer tarefas em grupo e alguns pontos de
convívio interpessoal. São essas virtudes que irão definir um pouco de sua
personalidade.

5) Como você se comporta em conflitos com companheiros de trabalho?  Essa
pergunta tira a prova se as respostas sobre pontos fortes e fracos são
verdadeiras. A ideia é se colocar como uma pessoa ativa na resolução do
conflito. Mostrar que busca sempre a melhor opção para resolver tudo de modo
com que não atrapalhe o ambiente de trabalho. É possível que sejam dados
exemplos de situações reais e você deve sempre se posicionar de uma maneira
positiva, mostrando ser a parte resolutiva do conflito.

6) Qual sua meta para daqui a alguns anos? Nessa etapa, o recrutador deseja
saber se você tem um plano de carreira, se tem metas em sua vida profissional
e pessoal e, mais ainda, se está disposto a fazer planos para a empresa. Logo,
tenha sempre uma meta para seu futuro, tenha certeza de que deseja fazer
algo e lembre-se nesse momento: se realmente deseja entrar, deve apresentar
alguma pretensão em relação à empresa.

7) Você tem alguma dúvida ou pergunta? A intenção principal é incitar o
candidato a interagir. Então não tenha retração nesse momento. Desde as
perguntas mais simples às mais complexas, todas serão levadas em conta. Se
não tiver nenhuma pergunta, faça um breve comentário sobre algo que
chamou sua atenção – assim, vai mostrar que você é uma pessoa interativa, algo
que é positivo para seu perfil.

8) Por que deveríamos contratar você e não outro candidato? Reitere seu perfil
profissional, sua capacidade de resolução de problemas, atitudes positivas em
relação a conflitos, capacidade de transformar o ambiente de trabalho, aptidão
física, a necessidade de trabalhar. Seja objetivo em suas respostas, não
prolongue sua fala, isso pode indicá-lo como sendo prolixo. Reafirme seus
pontos fortes e mostre sua importância para a empresa. Não julgue de maneira
discriminatória os outros.
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9) Por que você saiu do último emprego? Há uma grande chance de que os
atos cometidos anteriormente repitam-se no emprego atual, então, o foco é
tirar isso do candidato. Não diga nada negativo sobre o antigo emprego, não é
adequado fazer nenhum desabafo. Seja honesto e mostre ânimo para
aproveitar as novas oportunidades, deixe claro que a vaga a que você está se
candidatando é mais adequada do que a anterior.

10) Por que você ficou esse tempo sem trabalhar? É importante passar a
impressão ao recrutador de que esse tempo foi gasto de forma inteligente e
dedicada – e não apenas descansando – e, apesar de estar parado
profissionalmente, você procurou cursos, especialização etc..

11) O que você mudaria dentro dessa sala? Até onde vai a criatividade do
entrevistado, seu raciocínio lógico e sua capacidade de inovação? Pense em
ideias inovadoras, organize seu raciocínio, tente apresentar ideias que saiam do
senso comum. Se preciso, peça papel e caneta. 

12) Qual sua capacidade de liderança? Um dos pesos mais fortes no meio
organizacional, que pode ser um diferencial muito importante dentro de uma
vaga, é a capacidade de liderança. É interessante citar uma situação que mostre
sua capacidade de liderar de forma confiante e eficiente uma equipe, ou
exemplos que mostrem suas habilidades de gerenciamento de projetos,
liderança e estratégias relacionadas. 

13) Você se propõe a fazer alguma atividade fora da sua área? O recrutador
busca com essa pergunta saber sobre a capacidade e interesse de flexibilização
dentro da empresa. É importante você se dispor e estar apto a realizar as tarefas
segundo o interesse da empresa, a flexibilidade é algo de extrema importância
nas empresas atuais, lembre-se de levar isso em conta.

14) Quais são as referências que seus antigos gestores darão sobre você? O
que for descrito pelos antigos empregadores do candidato podem dizer muito
sobre ele. Transmita honestidade e extraia características sobre você, fale sobre
sua ética no trabalho, disposição para participar de outros projetos, quando
necessário, e reforce pontos fortes. Seu entrevistador pode ter buscado
informações sobre você, assim, diga apenas a verdade. 



LinkedIn
O que é?
Lançada em 2003, o LinkedIn é a maior rede social focada no campo
profissional que existe. Com cerca de 774 milhões de usuários, a plataforma
conecta profissionais e empresas do mundo todo, muito utilizada para
encontrar empregos, anunciar vagas, fazer parcerias e networking. Se fosse para
simplificá-lo, poderíamos dizer que é um grande currículo on-line – com
funcionalidades dinâmicas.

Se você é um profissional ou estudante buscando estágios, um novo emprego,
recolocação no mercado de trabalho, dentre outros, o LinkedIn é uma boa
plataforma para buscar vagas: muitas empresas e recrutadores estão presentes
lá, inclusive divulgando detalhes da vaga e dos requisitos de cada uma
diretamente na rede social. Vejamos agora algumas de suas funcionalidades:

Funcionalidades
Networking: criar e fortalecer uma boa rede de contatos profissionais é uma
das melhores utilidades do LinkedIn. Independentemente de qual é o seu
mercado de atuação e qual momento na sua carreira, é sempre bom ter boas
conexões e contatos.

Apresentar portfólio: como dito anteriormente, a plataforma pode ser
considerado um grande currículo on-line. Na mesma linha, é mais do que
possível apresentar o seu portfólio de trabalho dentro do seu perfil também.
Sua interface dinâmica oferece a possibilidade de adicionar toda a sua carreira
em uma linha do tempo, além de organizar de maneira eficaz seus projetos,
cursos e qualificações.
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Parcerias: fechar parcerias também é uma das possibilidades que o LinkedIn
oferece. Afinal, cada usuário poderá construir uma rede de contatos e
participação de grupos que tenham outras pessoas com os mesmos interesses.

Investir no personal branding: sem dúvida alguma, o LinkedIn é uma das
melhores ferramentas para começar a criar e fortalecer a imagem profissional
de cada usuário que utiliza a rede social de forma correta e coerente.

Buscar emprego: se o LinkedIn é muito bom para que as empresas encontrem
profissionais para os seus negócios, é também um lugar excelente para
procurar emprego, seja em empresas que oferecem vagas em regime CLT ou
então para vagas de freelancers. Hoje, a grande maioria dos recrutadores
utilizam o LinkedIn como uma das principais fontes de recursos. Então, é mais
do que importante estar dentro dessa rede social, com o perfil atualizado, para
quem está procurando um novo emprego.

Como funciona?
Enquanto utilizar a rede, é importante ter em mente que se trata de um meio
profissional e levar isso em conta desde o cadastro. O primeiro passo é fazer um
perfil. Nele, constarão seus dados pessoais, de contato, informações acadêmicas
e profissionais. É possível adicionar um resumo sobre sua carreira, links para um
site ou blog e anexar publicações externas.

Quais as vantagens em ter um perfil no LinkedIn?
Promover conquistas profissionais: visto que o Linkedin, além de um currículo
on-line, também se trata de uma rede social, a ideia é que seu perfil seja
sempre atualizado com conteúdos relevantes a respeito de sua formação,
habilidades pessoais, qualificações, competências profissionais, cursos,
promoções. Assim, ele é promovido como de maior destaque e as chances de
se conseguir um novo emprego ou uma promoção se multiplicam.

Acompanhar novidades corporativas: estar por dentro das novidades e atento
às notícias faz com que você filtre atualidades importantes para sua carreira
profissional. Então, fica a dica de sempre seguir empresas, redes de conteúdo e
pessoas relevantes, aumentando sempre seu círculo de conexões.

Realizar candidatura em processos seletivos: com o objetivo lógico de fazer a
conexão entre pessoas e empresas, a rede social promove e aloca as pessoas
mais qualificadas para as mais variadas vagas de emprego que se tornam
disponíveis. Assim, quanto mais informações você disponibilizar a ela, maiores
são as possibilidades de você ser convocado por uma empresa que busque um
candidato com o seu perfil.
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Dicas para um perfil de
destaque no Linkedin.

O que você já fez ?
O que gosta de fazer ?
Quais são suas experiências?

Foto: esse vai ser o elemento chave da
sua marca pessoal. Evite fotos com
muita informação, pensando sempre
no ângulo; no que está vestindo; se está
com muita maquiagem etc.. Assim,
você passará uma boa impressão para
quem visitar o seu perfil.

Invista em um bom resumo: falar de
você é essencial e é isso que torna seu
perfil ainda mais relevante. Por isso,
busque responder :

1.
2.
3.

Preencha todas as seções possíveis:
quanto mais informações você
disponibilizar, mais adequado e
abrangente será o seu perfil, fazendo
com que ele seja mais frequentemente
divulgado pelo logaritmo da
plataforma.

Personalize sua URL: faça com que
fique mais fácil as pessoas te acharem
na rede LinkedIn ao personalizar seu
perfil, facilitando o processo de
indicação.

Publique conteúdos relevantes: assim,
seu perfil ficará mais completo e dará
maior visibilidades às suas conexões,
considerando que as suas publicações
podem sem compartilhadas ou
curtidas – aumentando a sua
performance na rede.
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Conclusão
Todos os dias, nossa sociedade procura
se modernizar e fazer as atualizações
necessárias para se enquadrar às
necessidades cotidianas. Por meio da
pontuação das informações descritas
em cada página deste e-book,
esperamos construir uma visão a
respeito do que é o processo de
recrutamento e seleção com foco na
empregabilidade e empresabilidade do
mercado no contexto atual. 

Após sua leitura, reafirmamos o apuro
em se preparar para uma entrevista de
emprego, não com dois dias de
antecedência, mas com um preparo
prévio – de longa data,
preferencialmente – que coloque
aqueles que buscam por um emprego
em uma posição de destaque. E, para
aqueles que fizeram a leitura de modo
a compreender as demandas atuais e
visualizar quais pontos são necessários
analisar nos candidatos, esperamos ter
apresentado fatores relevantes de uma
entrevista cuidadosa para buscar, no
fundo de cada candidato, todos os
atributos que espera para seu negócio. 
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