
Os principais erros que os candidatos 

cometem em entrevistas de emprego 

 

 

 

Olá, recebi seu currículo e gostaria de agendar uma entrevista com você! 

Ouvir isso do outro lado da linha é a principal expectativa de quem está 

desempregado, de quem já enviou centenas de currículos, e que está aguardando 

ansiosamente a oportunidade de, pelo menos, fazer uma entrevista de emprego. 

Mas sinto em informar, é já nessa etapa que muitos candidatos colocam tudo a perder. 

• Atender o telefone com voz de sono (às 10:00 da manhã) 

• Não demonstrar interesse e fazer pouco caso 

• Não estabelecer uma comunicação direta com o recrutador do outro lado da 

linha 

• Atender o telefone de maneira arrogante, sendo pouco cordial 

• Colocar muitos empecilhos para agendar a data e horário da entrevista 

Esses são alguns comportamentos que fazem o candidato perder a credibilidade no 

momento do agendamento da entrevista. 



Se você está aguardando a sua oportunidade, esteja sempre com o telefone em área e 

com bateria. Atenda a todas as chamadas, mesmo as que não estão na sua lista de 

contatos. Seja educado, claro e objetivo na ligação. Demonstre interesse, 

principalmente! 

Tudo certo... data, hora e local da entrevista agendado. E agora? 

Certifique-se que saberá chegar no local correto, e se atente ao horário. O ideal é 

sempre chegar no horário agendado, ser pontual, afinal não adianta citar a 

pontualidade como uma de suas qualidades na entrevista, e chegar atrasado. 

Chegar com mais de 10 minutos de antecedência também não é muito legal. Se 

prefere chegar muito tempo antes por precaução, sem problemas, mas só se 

apresente faltando poucos minutos. Chegar muito cedo pode demonstrar muita 

ansiedade, e o recrutador pode não estar disponível ainda para lhe atender. 

Estar bem apresentado é fundamental! Uma entrevista de emprego requer roupas 

mais formais, como camisa e calça. Não são indicadas roupas com decotes, estampas 

muito chamativas, excesso de maquiagens e perfumes por exemplo. Se está na dúvida 

de como se vestir, apele para o bom senso. 

Certa vez entrevistei uma candidata que possuía seios muito avantajados, e estava 

com uma blusa super decotada. A primeira pergunta que ela me fez ao sentar foi: "Essa 

roupa está muito indecente para a entrevista"? Eu devolvi a mesma pergunta a ela... 

enfim, a forma como você se veste fala muito de você. 

O primeiro contato com o recrutador também é muito importante. Se apresente, 

comprimente, aperte a mão com firmeza e sorria... o sorriso abre portas! 

Tenha uma postura adequada durante a entrevista. Sentar torno, de lado ou 

praticamente deitar na cadeira, debruçar sobre a mesa ou ficar como uma estátua não 

vão te ajudar. Haja de forma natural e sem exageros, isso irá te ajudar a passar 

tranquilidade ao recrutador. 



Durante a entrevista busque sempre olhar nos olhos da pessoa, ficar fugindo o 

olhar pode transparecer que você deseja omitir algo. Não gesticule muito e evite ficar 

batendo as pernas ou as mãos (por mais que esteja ansioso), isso pode tirar toda a 

atenção do recrutador para o que você está falando. 

Algumas pessoas naturalmente falam mais baixo, enquanto outras falam mais alto. 

Procure falar em um tom de voz adequado, os extremos nesse caso não são 

interessantes. Busque falar em um vocabulário mais formal, evitando o uso de gírias e, 

principalmente, palavrões. 

Por fim, e não menos importante, SEJA VOCÊ! 

Moldar nosso comportamento de acordo com o ambiente e a situação em que 

estamos, não é o mesmo que encenar um personagem. Seja sincero, com você e o com 

o recrutador. Não tente demonstrar ser algo que você não é. Profissionais com 

experiencia em avaliação comportamental possuem habilidades para avaliar, e 

perceber que o candidato está "forçando" algo é extremamente negativo. 

Busque informações sobre a empresa, responda de forma clara e objetiva, esteja 

atento, fale de forma aberta sobre seu perfil profissional e suas competências... mas 

não se esqueça de ser você. 

 


