
UM EMPREGO PARA CHAMAR DE MEU 

 

 

 

Não é difícil perceber que o mundo corporativo é cheio de personagens criados 

para uma determinada finalidade, as pessoas criam e sustentam uma imagem 

que não é verdadeira, seja para agradar ao chefe, seja para se “encaixar em 

padrões”, ser aceito ou para conseguir gerir uma equipe. 

Ainda mais impressionante é perceber a quantidade de energia que as pessoas 

gastam fingindo, sustentando máscaras, e o quanto isso pode ser exaustivo e 

potencialmente perigoso! 

Me pergunto, será que vale a pena ficar doente pra entrar no jogo? Ou 

deveríamos manter a nossa autenticidade a todo custo? 

Ser autêntico não é nada além de ser honesto consigo mesmo, ouvir a sua 

própria voz e ter auto respeito, mas precisamos ser realistas, no momento de 

uma entrevista de emprego, tudo depende do interlocutor, é preciso entender 

quem é o outro lado, e quando eu falo de entender o outro lado, não estou 

falando apenas de conhecer a empresa, sua cultura, seu ramo de atividade, 

principais clientes e etc, estamos falando de conhecer a pessoa que vai conduzir 

o processo seletivo, com a internet é possível conhecer informações públicas 

das pessoas que podem nos ajudar muito a estabelecer rapport. 

Alguns pontos positivos quando você é autêntico: 



Atitude, honestidade e sinceridade – O avaliador já está acostumado a 

entrevistar dezenas de pessoas todos os dias, então uma postura falsa é 

facilmente identificada. 

“Brilho nos olhos” sobre a empresa – quando você é autêntico, procura 

oportunidades que tenham a ver com você e nesse caso, além de demonstrar 

interesse na organização e iniciativa, vai ficar claro que você realmente gosta da 

empresa! Isso traz ao selecionador um forte indicativo de que você será uma 

pessoa engajada na organização, participativa e disposta a fazer o seu melhor! 

Valorizar as suas Realizações profissionais – mostrar resultados faz toda a 

diferença, falar sobre os seus projetos, as suas realizações, resultados, como 

lidou com situações de conflito, ajudam o selecionador a entender o que esperar 

de você. Tenha orgulho das coisas que conquistou, reconheça seus méritos, isso 

é parte do seu marketing pessoal!  

E alguns pontos que você precisa observar, sem perder a sua autenticidade: 

 

Apresentação pessoal – como o próprio termo diz, é pessoal, vai do gosto de 

cada pessoa e tudo bem você ser do jeitinho que é, mas isso não funciona em 

um processo seletivo, mais uma vez, eu preciso saber com quem estou falando 

para saber como me apresentar. Isso não necessariamente quer dizer que eu vá 

precisar colocar terno e gravata para toda e qualquer entrevista e em qualquer 

área, mas que eu preciso entender quem vai me receber e como as pessoas se 

comportam naquele ambiente. 

Disponibilidade para Adaptação – Ok se você não for “a cara da empresa”, 

mas para ser bem sucedido em um processo seletivo, você precisa estar 

disposto a seguir algumas regras, se adequar à cultura e entender o “modus 

operandi” local, reivindicar coisas logo de início, querer deixar a empresa com a 

sua cara, tentar mudar a cultura antes mesmo de conhecer passa uma imagem 

de inflexibilidade, petulância e teimosia... pode até ser que a empresa aprenda 

muito com você e de fato, você traga mudanças na cultura, mas tudo tem o seu 

tempo e com certeza, não é no momento da entrevista. 

Linguagem “adulta” e Piadas fora de hora – clima de entrevista é sempre uma 

coisa intimidadora e é compreensível que o candidato ou até mesmo o 

entrevistador tentem “quebrar o gelo”, mas usar linguagem adulta ou exagerar 

no humor não é o caminho, a entrevista pode ser a única chance de se mostrar 



para aquela empresa e, como não sabemos o tipo do senso de humor do 

entrevistador, não vale a pena arriscar!  

Ambição desmedida – é óbvio que as empresas procuram pessoas que 

queiram alguma coisa da vida, que almejem crescer e se desenvolver, mas 

essas expectativas precisam ser realistas, porque senão passa a impressão que 

o candidato ou está “viajando” ou estará frustrado dentro de alguns meses, visto 

que sua ideia de crescimento não corresponde à realidade. 

Linguagem corporal – a gente não percebe, mas o nosso corpo fala o tempo 

todo, mesmo quando estamos concentrados em alguma coisa ou tentando fingir 

uma calma que não é verdadeira, preste atenção em você, no seu corpo, na sua 

postura, nos seus gestos, esteja 100% presente na entrevista, o entrevistador 

vai perceber! 

 

Pense bem sobre os cargos e empresas para os quais você tem se candidatado, 

eles realmente tem a ver com você? 

É muito importante procurar uma empresa e um trabalho que tenham a ver com 

os seus valores, com o seu jeito de ser.  

Trabalhar de terno, pode ser uma tortura para alguns, enquanto que para outras 

pessoas, faz parte de um sonho! 

Não dá pra fingir, ou usar a máscara o tempo todo, pelo menos não sem ficar 

doente ou extremamente cansado, logo, a grande dica para se sair bem numa 

entrevista de emprego é procurar um emprego que realmente seja para você! 
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