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A não fazer:
• Dizer que fez alguma pesquisa visitando o sítio de Internet da empresa, por exem-

plo, se não o tiver feito – é garantido que lhe farão outras perguntas e acabarão 
por descobrir que está a mentir.

• Limitar a sua resposta a uma série de factos sobre a organização – assegure-se de 
que comenta a impressão e as ideias com que ficou.

EXEMPLO

Antes de vir para esta entrevista fiz alguma pesquisa visitando o vosso sítio de Internet e também 
fui visitar algumas das vossas instalações para perceber melhor em que consistem os vossos 
serviços. Fiquei com a ideia de que a organização cresceu de forma significativa nos últimos anos 
e tem tido muito sucesso. O que me pareceu muito interessante foi a ênfase que colocam na 
qualidade do vosso trabalho em vez de simplesmente quererem fazer dinheiro – é refrescante 
ver isso nos dias que correm.

O que acha do nosso sítio de Internet?
Disse que o tinha visitado e agora tem de o provar. Comente quão útil foi para si 
enquanto candidato e também enquanto potencial cliente da organização.

A fazer:
• Comentários positivos acerca da informação que lá encontrou.
• Dizer se o achou ou não fácil de usar.
• Comentários breves e específicos acerca de alguma coisa particularmente interes-

sante que tenha encontrado no sítio de Internet.

A não fazer:
• Ser demasiado crítico ou listar uma série de coisas de que não gostou.

A organização
Demonstrar que se interessa realmente pela organização e pelo emprego em 
causa, e que não se trata apenas de mais uma candidatura, pode ser uma forma 
importante de se distinguir dos demais candidatos. Os entrevistadores quererão 
avaliar o quanto pesquisou antes de ir para a entrevista, se percebeu em que 
consiste a organização e, o mais importante, se conhece os requisitos da posição 
(veja as páginas 79 a 87).

Porque gostaria de trabalhar na nossa organização?
Os entrevistadores querem constatar que se sente especialmente atraído pela 
empresa – não se trata apenas de mais uma candidatura. Para responder a esta 
pergunta, terá de saber alguma coisa sobre a organização e ser capaz de explicar 
porque acha que é um sítio interessante para trabalhar. As suas razões podem incluir:

• É uma organização bem-sucedida, da qual gostaria 
de fazer parte.

• Sabe que se trata de uma organização pequena/
grande e sente que isso seria adequado para si.

• Dão muita importância à formação e treino dos seus 
empregados e gostaria de estar envolvido nisso.

• Trata-se de uma marca bem conhecida e gostaria 
de ter a experiência de trabalhar nesse tipo de 
empresa.

• Têm uma forte cultura de equipa/qualidade/serviço 
de clientes e esse é o tipo de ambiente em que 
gosta de trabalhar.

A evitar:
• Dizer que não sabe grande coisa sobre a empresa.
• Fazer comentários acerca do emprego em causa – não é isso que lhe estão a perguntar.

O que sabe acerca da nossa organização?
É importante demonstrar que se esforçou por obter informações sobre a empresa 
antes de se candidatar ao emprego ou ir à entrevista. Na sua resposta descreva:

• O tipo de pesquisa que fez.
• O que descobriu acerca da organização.
• O que lhe agradou naquilo que descobriu acerca da organização.

LEMBRE-SE!

Pense em quando conhece 
alguém pela primeira vez – 
ficará muito mais interessado 
numa pessoa que demonstre 
interesse em si. O candidato 
ideal procura criar empatia 
com o entrevistador e fez uma 
pesquisa séria sobre a organi-
zação e o posto para o qual 
está a ser entrevistado.

CONSELHO PRINCIPAL

Os ódios de estimação dos empregadores incluem:
• Um candidato que não fez qualquer esforço para descobrir alguma coisa sobre a organização 

ou o emprego.
• Alguém que diga “Dei uma espreitadela rápida na vossa página de Internet” – sem demonstrar 

que o fez.
• Candidatos que confundem a empresa com outra que tem um nome parecido.
• Candidatos que não se lembram a que emprego se candidataram e para o qual estão a ser 

entrevistados – candidataram-se a tantos.
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Tem algumas sugestões para melhorar a imagem da 
nossa empresa?

Mesmo que não seja um especialista nesta área, use a sua experiência pessoal para 
comentar a imagem da empresa do ponto de vista de um candidato. Eis alguns 
exemplos de respostas possíveis:

• Uma vez que não são muito conhecidos do público em geral, seria útil para os 
candidatos que o anúncio incluísse mais informação sobre quem são e o que 
fazem.

• Quando terminei a licenciatura, o vosso nome não me era familiar – talvez fosse 
vantajoso divulgar o vosso perfil de empregadores no meio universitário e/ou nas 
feiras de emprego.

A não fazer:
• Dizer pura e simplesmente “Não”.
• Referir que o marketing e a imagem da empresa são terríveis.
• Sugerir que a empresa tem má reputação enquanto empregadora.

Conhece alguns dos nossos produtos e serviços?
Tente dizer mais do que simplesmente “Sim” ou “Não”! As suas respostas podem 
incluir o seguinte:

• Pessoalmente nunca os usei, mas desde que vi o anúncio a este emprego fiz alguma 
pesquisa a esse respeito.

• Sim, sou um grande fã e há anos que sou vosso cliente. É por isso que esta proposta 
de emprego me agrada tanto.

• Conheço várias pessoas que apreciam muito os serviços que fornecem.

A não fazer:
• Dizer que não sabe nada acerca dos produtos e serviços da empresa.
• Inventar alguma coisa – eles perceberão que é isso que está a fazer.

Tem algum comentário acerca dos nossos 
produtos/serviços?

Se tem algumas ideias acerca do que é bom ou do que poderia ser melhorado, 
este é o momento de o dizer. Isso mostrará que refletiu no negócio da empresa 
e naquilo que esta oferece aos seus clientes.

EXEMPLO

Estive a ver a secção de oportunidades de emprego no vosso sítio de Internet e achei muito 
interessante a parte dos vídeos em que os empregados falam acerca do seu trabalho. Penso 
que, no geral, o sítio tem bom aspeto e é fácil de navegar. Estou certo de que os vossos clientes 
o consideram uma boa fonte de informação.

Como pensa que o nosso sítio de Internet podia 
ser melhorado?
O entrevistador não está à espera que seja um perito – a não ser, claro está, que 
seja esse o emprego a que se candidatou. Está interessado nas suas ideias enquanto 
utilizador e, também, a usar outro tipo de pergunta para verificar se realmente o 
visitou. Se tiver algumas ideias, partilhe-as – podem ser acerca do aspeto gráfico, 
conteúdo ou facilidade de utilização. Se não tiver nenhuma ideia acerca do que 
poderia ser alterado, então diga-o e faça alguns comentários positivos sobre aquilo 
que encontrou.

EXEMPLO

No geral achei o sítio de Internet muito útil: tinha muita informação sobre os vossos produtos e 
serviços. A secção sobre oportunidades de emprego era muito interessante, mas teria ajudado 
se pudesse ver uma descrição dos empregos que têm disponíveis de momento, de forma a 
perceber melhor em que consistem.

Consultou alguns materiais sobre a empresa, 
com que opinião ficou?

Uma vez mais, é a sua oportunidade para mostrar que fez alguma pesquisa sobre 
a empresa. Indique que materiais consultou, onde os obteve e quão úteis lhe pare-
ceram. Comente a informação do ponto de vista de um candidato mas também 
de um potencial cliente, pois isso mostrará que refletiu no assunto.

EXEMPLO

As brochuras que me enviaram foram muito úteis para eu compreender o vosso negócio e a 
forma como trabalham com os clientes. Não me tinha apercebido de que tinham escritórios 
em tantos países europeus e agrada-me o vosso entusiasmo em providenciar um bom serviço 
aos clientes.
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nível, evite analisar as causas e os motivos, opinar ou 
identificar pessoas – atenha-se aos factos. Os seus 
comentários poderão ser acerca das questões que 
se seguem.

• Despedimentos.
• Uma quebra nas vendas no trimestre x.
• Queixas do pessoal devido à obrigatoriedade de 

usar uniforme.
• Reações negativas a um produto ou campanha 

recentemente lançados.
• Reclamações com os serviços prestados.

EXEMPLO

Para ser honesto, não ouvi nada de negativo acerca da vossa empresa. Um amigo meu trabalhou 
aqui durante alguns anos e é um grande defensor da vossa cultura de empresa e dos vossos 
produtos. Soube que no ano passado tiveram de fazer alguns despedimentos, mas a dada altura 
muitas empresas têm de se reestruturar e reavaliar os seus gastos.

O trabalho
Esta secção aborda as perguntas que lhe poderão fazer acerca do emprego a 
que se candidatou e fornece alguma orientação sobre o tipo de informação de 
que precisará para dar respostas com impacto e convincentes. Saber mais acerca 
da organização e da posição também lhe permitirá avaliar melhor se é ou não o 
emprego certo para si – sejamos realistas, poderá descobrir alguma coisa nesta 
fase que lhe desagrade e o faça desistir do processo de seleção.

O que lhe interessa nesta posição específica?
O entrevistador quer saber se tem um interesse genuíno em fazer este trabalho. 
Pense porque é que ele lhe agrada e as razões por que poderia fazê-lo bem. Na sua 
resposta, considere incluir:

• Três ou quatro aspetos do trabalho que lhe interessam.
• As razões por que ele se adequa às suas competências.
• Quaisquer objetivos de longo prazo que ele o ajudará a atingir.
• Quão bem ele se adequa à sua perspetiva de equilíbrio entre trabalho e vida 

pessoal.

CONSELHO PRINCIPAL

Ao falar de alguma coisa menos 
boa que tenha ouvido acerca 
da empresa:

• Evite dar uma lista de problemas 
ou exemplos de má reputação.

• Seja breve e direto.
• Sempre que possível, trans-

forme os comentários negati-
vos em positivos.

EXEMPLO

Os vossos produtos parecem ocupar um nicho de mercado, o que é bom – a concorrência é 
limitada e imagino que isto signifique que conseguem ter margens de lucro razoáveis em cada 
produto. Interrogo-me se de futuro pensam desenvolver produtos mais convencionais e, desta 
forma, alargar o vosso mercado.

Como nos classificaria face aos nossos concorrentes?

Ao fazer esta pergunta, o entrevistador está a avaliar o seu conhecimento do 
mercado e do lugar aí ocupado pela empresa. Na resposta, tente dar a sua opinião 
acerca do posicionamento da empresa face à concorrência, em vez de simples-
mente repetir aquilo que leu ou ouviu sobre ela.

EXEMPLO

Parece-me claro que muitos dos vossos serviços têm mais qualidade do que os da concorrên-
cia – não só a empresa é conhecida por isso, como é fácil para um utilizador aperceber-se disso. 
Neste momento não estão a cobrar um preço muito elevado para este nível de qualidade e 
pergunto-me se, à medida que o vosso nome for mais conhecido, conseguirão continuar a fazê-
-lo de modo a assegurar o sucesso da empresa.

Quais considera serem as nossas vantagens 
relativamente a outras empresas?
Concentre a sua resposta em dois ou três aspetos que, na sua opinião, constituam 
vantagens. Estes poderão incluir:

• Uma boa reputação enquanto organização e enquanto empregadores.
• Serem muito conhecidos e terem uma longa trajetória.
• Tratar-se de uma empresa familiar que as pessoas gostam de apoiar.
• Terem uma boa gama de produtos e serviços.
• Uma abordagem inovadora na oferta de serviços.
• O suporte de uma organização mais vasta, na qual a empresa está integrada.

Qual foi a pior coisa que já ouviu dizer acerca 
da nossa empresa?

Esta pergunta pode ser mais uma forma de testar os seus conhecimentos acerca 
da empresa e avaliar a pesquisa que fez. Responda de forma breve e sem descer o 
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boas competências tecnológicas. Além disso, penso que precisariam de alguém extrovertido 
que goste de interagir com outras pessoas. Sinto que desenvolvi muitas destas competências no 
meu último emprego e sou particularmente elogiado pelas minhas competências informáticas 
e capacidade de construir relações com os clientes.

O que procura num empregador?

Descreva o que considera importante num empregador quando decide se deve 
ou não aceitar um determinado emprego. Isso pode ir desde as oportunidades de 
desenvolvimento e potencial de progressão na carreira até à reputação da empresa 
enquanto empregador e ao salário que oferecem. Na sua resposta:

A fazer:
• Indique duas ou três coisas que são importantes para si.
• Descreva por que razão as considera importantes.
• Escolha coisas que saiba que esta empresa lhe pode oferecer.
• Estabeleça uma ligação clara entre aquilo que procura e aquilo que pensa que a 

empresa lhe pode oferecer.

EXEMPLO

Quando procuro um novo empregador, é muito importante para mim que ofereça boas opor-
tunidades de desenvolvimento, goste de manter os seus empregados a longo prazo e valorize 
o trabalho de equipa. Gosto muito de trabalhar com colegas e de estabelecer relações dura-
douras com eles. Aquilo que li acerca da vossa empresa sugere-me que todas estas coisas são 
importantes para vocês enquanto organização.

O que procura numa nova posição?

Não diga simplesmente “Um novo desafio.” Expli-
que em que consiste esse desafio e quaisquer 
outros fatores que sejam importantes para si num 
novo emprego. A  sua resposta poderá incluir a 
oportunidade de:

• Aprender algo de novo.
• Usar as competências que desenvolveu.
• Trabalhar noutro setor.
• Fazer parte de uma equipa grande/pequena.
• Trabalhar de forma independente.
• Gerir um orçamento.

EXEMPLO

Estou particularmente interessado neste emprego porque penso que se adequa bem às minhas 
competências e constitui um desafio empolgante. Pelo que me disse, também me daria a opor-
tunidade de evoluir e, porventura, progredir na empresa. Vivo aqui perto, pelo que isso me 
permite poupar tempo nas deslocações e dedicar mais tempo ao trabalho e à minha família.

Quais são as principais responsabilidades 
desta posição?
O entrevistador quer ter a certeza de que o entre-
vistado compreendeu bem aquilo que o emprego 
acarreta e que não há mal-entendidos acerca do 
que terá de fazer. Encontrará pistas a este respeito 
no anúncio de emprego e é provável que já lhe 
tenham dito alguma coisa sobre a posição. Podem 
mesmo ter-lhe dado mais informação quando o con-
vidaram para a entrevista. Na sua resposta:

• Liste as principais responsabilidades do emprego, tal 
como as entende.

• Peça que lhe digam se se esqueceu de alguma coisa importante.

Que competências e qualidades são essenciais 
neste emprego?

Esta pergunta oferece-lhe uma excelente oportunidade de comentar as com-
petências e qualidades necessárias para o emprego, mas também de dizer quão 
bem se adequam às suas. Poderá tentar antecipar aquilo que procuram, mas não 
se esqueça de fazer uso de qualquer informação que tenha acerca do emprego. 
Na sua resposta:

• Indique brevemente as competências e conhecimentos necessários.
• Faça um breve resumo do tipo de qualidades pessoais que pensa serem úteis.
• Descreva de que forma estas se coadunam com as suas próprias competências e 

qualidades.

EXEMPLO

Pelo que sei do emprego, diria que os principais requisitos são uma boa capacidade de trabalhar 
com clientes e colegas e providenciar um serviço excelente, dar atenção aos detalhes e ter muito 

CONSELHO PRINCIPAL

Se, antes de ir à entrevista, não 
souber ao certo em que con-
siste o emprego, então telefone 
e pergunte. Não há nada pior 
do que fazer todo o esforço de 
preparação e ir à entrevista só 
para descobrir que não se trata 
do emprego que pensava.

LEMBRE-SE!

Tenha em conta o que sabe 
sobre o emprego e aquilo que 
proporciona. Tratando-se de 
uma posição baseada no tra-
balho de equipa, por exemplo, 
não fará sentido dizer que quer 
ter a oportunidade de traba-
lhar de forma independente.


