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Os escritórios mudaram para 
sempre

A pandemia causada pela Covid-19 impôs mudanças em todos os
aspectos da vida das pessoas, inclusive na vida profissional.

Uma das principais alterações na forma de trabalho que podemos
destacar é a adoção por parte de empresas públicas e privadas, de
médio e grande porte do Home Office, ou teletrabalho.

Para evitar aglomerações, as organizações determinaram que boa parte
do seu time, principalmente as pessoas que exercem cargos
corporativos, trabalhassem em casa. No entanto, essa forma de
trabalho não surgiu devido a pandemia, mas a sua implementação em
larga escala só ocorreu por causa da necessidade das pessoas
passarem mais tempo em casa.

De acordo com um levantamento feito pela FIA Employee Experience
(FEEx) entidade ligada à Fundação Instituto de Administração, e
publicado pelo portal UOL, 90% das empresas aderiram a alguma forma
de home office.

Ainda segundo essa pesquisa, grandes empresas, como Banco BMG, a
Nestlé e a farmacêutica Roche adotaram o trabalho remoto por causa
das restrições de circulação impostas devido à pandemia. Mas, essas
organizações pretendem manter essa forma de trabalho depois que a
crise sanitária acabar.

Além disso, esse levantamento também mostrou que 91% dos
funcionários que passaram a trabalhar em casa gostaram dessa
experiência.

Segundo uma pesquisa realizada pela Workana, plataforma que conecta
freelancers a empresas, 84,2% dos líderes empresariais entrevistados
pretendem manter o home office quando a pandemia acabar.

De acordo com esse levantamento, os principais desafios para quem
trabalha em casa são:

• Melhorar a conexão com a internet;

• Adquirir melhores equipamentos;

• Administrar o tempo de maneira mais eficaz;

• Lidar com os filhos pequenos que também estão em casa.

Pós-pandemia e o Mercado de Trabalho | 3



Segundo a gerente executiva da Vale, Josilda Saad, relatou a uma
entrevista à Agência Brasil, a mineradora já tentava implantar o trabalho
remoto antes da pandemia, entretanto, não havia muita adesão por
parte dos funcionários.

Contudo, com as restrições adotadas por causa da Covid-19, a Vale já
conta com 25% dos funcionários trabalhando em casa. Segundo Saad,
mesmo após o fim das restrições impostas pela pandemia, a empresa
continuará incentivando o trabalho remoto.

Aliás, a Vale vai transformar os seus escritórios em espaços
colaborativos, também chamados de Hubs, onde os funcionários
poderão ir para fazer reuniões e outras atividades. Sendo assim, boa
parte dos funcionários da mineradora continuarão trabalhando
remotamente na maior parte do tempo quando a pandemia acabar.

De acordo com a vice-presidente de recursos humanos da Coca-Cola,
Simone Grossmann, o home office não era uma prática adotada pela
empresa, no entanto, por causa da pandemia, a Coca-cola precisou
implementar o trabalho remoto.

Para facilitar a adaptação do funcionário ao home office, algumas
empresas chegaram a fornecer ajuda financeira para que seus
funcionários conseguissem montar um espaço de trabalho adequado
em casa.

Além disso, outras organizações adotaram diversas medidas para
tentar impedir que a saúde mental dos seus colaboradores fosse muito
afetada pela nova forma de trabalhar. O Banco BMG, por exemplo,
começou a promover happy hours virtuais e ampliou o programa de
atendimento psicológico.

Grossmann ainda afirma que a
adoção do home office: “exigiu
criatividade, capacidade de
adaptação e a criação de novas
rotinas e ferramentas. De uma certa
maneira, toda a crise que estamos
passando acelerou muitas
mudanças organizacionais que já
eram devidas, mas ainda não
tinham acontecido.”

Os escritórios mudaram para 
sempre
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Desemprego na pandemia

Embora muitas pessoas tenham visto a sua forma de trabalhar mudar,
muitos também perderam o emprego. No ano da pandemia, a taxa de
desemprego no Brasil chegou a 14,6%, o que representa mais de 14
milhões de desempregados.

Além disso, segundo dados da FGV, as pessoas que foram mais
afetadas pela crise ocupavam cargos que exigiam baixa escolaridade.

Entre a população com até 3 anos de estudo, a taxa de desemprego
ficou em 20,6%. Já entre aqueles que estudaram entre 4 e 7 anos, 15,8%
ficaram sem ocupação. No entanto, entre o grupo de quem tem 15 anos
ou mais de estudos, a taxa de desemprego durante a pandemia ficou
em 4,8%.

Dessa forma, é possível perceber que quem possui uma escolaridade
menor foi muito mais afetado do que quem tem, no mínimo, ensino
superior completo.
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Além disso, os trabalhadores com
idades entre 18 a 24 anos foram os
mais prejudicados pela pandemia.
Um levantamento feito pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), mostrou que a taxa de
desemprego entre as pessoas dessa
faixa etária cresceu 6% entre 2019 e
2020, passando de 23,8% para
29,8%.

O setor da economia que foi mais
prejudicado devido à pandemia
causada pela Covid-19 foi o de
serviços, que apresentou queda de
28% na taxa de ocupação.

Ainda de acordo com o
levantamento realizado pelo IPEA, as
mulheres foram mais prejudicadas
do que os homens no mercado de
trabalho devido à pandemia. A taxa
de desocupação entre o público
feminino no quarto trimestre de
2020 era de 16,4%. Já entre os
homens esse número foi de 11,9%.

¹Fonte: PNAD Contínua | IBGE – Dados 3º trimestre 2020
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Desemprego na pandemia

“A desigualdade já era realidade. A mulher era mãe, dona de 
casa, profissional e tinha que dar conta de todas as atividades. 

Mas, com a pandemia, a situação de muitas mulheres ficou 
inconciliável. Como manter a produtividade no trabalho, ou 

mesmo manter o emprego, em meio ao isolamento social com 
as crianças integralmente em casa, sem a ajuda do parceiro? 
Historicamente, se alguém precisa abrir mão de um trabalho 
para se dedicar à casa, será a mulher e não o homem. Então, 

muitas deixaram o trabalho por não conseguir administrar tudo 
em meio à pandemia. O gap que já tínhamos ficou abissal”.

Segundo afirmou Raquel Azevedo, sócia e líder de Diversidade &
Inclusão da consultoria Falconi, em uma entrevista para o site
InfoMoney, essa diferença na taxa de desemprego entre homens e
mulheres aconteceu porque:

Apesar de a economia ter começado o ano de 2021 dando sinais de
recuperação, o número de pessoas com um emprego formal ainda no
mês de janeiro é menor se comparado ao mesmo período de 2020.

Em janeiro de 2020, havia 94 milhões de pessoas com um trabalho com
carteira assinada, já em janeiro de 2021 esse número era de 80,3
milhões.

As regiões do Brasil que registraram as maiores altas de desemprego,
segundo o IPEA, foram o Nordeste e o Sudeste, que viram suas taxas de
desemprego passarem de 13,6% para 17,2% e de 11,4% para 14,8%,
respectivamente.
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Recrutamento pós-pandemia: a seleção 
online será cada vez mais adotada.

Além da forma de trabalhar, o modo de recrutar novos candidatos
também mudou. Segundo a especialista em aquisição de talentos,
Luciana Calegari,a maioria das empresas já seleciona os candidatos por
meio de processos 100% on-line. A não ser que a vaga seja para alguma
posição muito específica, para a qual é preciso realizar algum teste
prático.

Todo o processo de seleção e recrutamento pode ser por meio dos
canais digitais, afinal, é possível aplicar testes, fazer entrevistas e até
promover dinâmicas de grupo pela internet.

Segundo a agência de recursos humanos Gupy, o processo de seleção
on-line tem algumas vantagens, como:
É mais acessível;
Possibilita que um número maior de pessoas participe do processo;
Direciona os candidatos diretamente às plataformas de testes.

De acordo com Calegari, o recrutamento on-line também oferece
vantagens ao candidato, já que ele não vai ter que perder tempo no
trânsito para chegar no local da entrevista.

No entanto, de acordo com um levantamento feito pela Gupy, algumas
empresas já não fazem questão de sempre entrevistar os candidatos ao
vivo, pelo menos em algumas etapas do processo. É comum que os
entrevistadores gravem vídeos com as perguntas e mandem para os
candidatos, para que eles assistam, gravem suas respostas e mandem
de volta para o departamento de RH da empresa.

Em relação a forma como o candidato deve se preparar para o processo
de seleção on-line, Calegari diz que quem está em busca da vaga deve
se preparar do mesmo modo como faria para uma seleção presencial.
Sendo assim, a especialista afirma que é importante estudar a empresa
e tentar ser o mais natural possível durante o processo de seleção.
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Os desafios para desempregados e transição 
de carreira durante a pandemia

Segundo dados disponibilizados pelo IBGE, a população com menos
anos de estudo foi a mais afetada durante a pandemia. Sendo que a
taxa de desemprego entre as pessoas com ensino superior completo
ficou em 4,8%. Já a taxa de desocupação entre aqueles que estudaram
até 3 anos foi de 20,6%.

Por isso, investir em qualificação é muito importante para quem quer
se recolocar no mercado de trabalho.

Segundo a coordenadora da Escola de Comunicação e Gestão da
Universidade de Fortaleza, Mariana Mota: “Nesse período tão atípico, a
gente tem percebido que se capacitar tem sido um diferencial”.

Além disso, de acordo com a consultoria Mckinsey, as profissões que
exigem uma grande proximidade com as pessoas, como vendedores,
devem apresentar uma redução significativa nos próximos anos.

Até porque o e-commerce tem ganhado cada vez mais destaque na
economia. Em 2020, ano da pandemia, as vendas on-line no Brasil
cresceram 41%. Sendo que as vendas pelos canais digitais somaram
aproximadamente R$ 87,4 bilhões de reais nesse período.

Observação: a soma dos números pode não coincidir com o total devido ao arredondamento.
¹ A transição de ocupação é definida como um posto de trabalho que deixou de existir e que não voltará com o crescimento da demanda por mão de obra em geral.
² O cenário pré-COVID-19 inclui os efeitos de oito tendências: automação, aumento da renda, envelhecimento populacional, maior uso de tecnologias, mudanças climá  
investimento em infraestrutura, aumento do nível educacional, mercantilização do trabalho não remunerado. O cenário pós-COVID-19 inclui todas as tendências pré-p  
somadas à aceleração da automação, aceleração do e-commerce, aumento do trabalho remoto e diminuição das viagens de negócios.
³ A transição de empregos na Índia permanece estável em ambos os cenários devido à menor oferta de empregos no setor de serviços (devido à aceleração da autom  
para que trabalhadores da construção com baixo nível de capacitação possam fazer a transição. Exclui as transições de empregos do setor agrícola; se fossem inclu   
transições diminuiriam no cenário pré-pandemia em comparação com o cenário pós-pandemia, pois haveria menos transições para os setores secundário e terciário.
Fonte: análise McKinsey Global Institute
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Esses números demonstram que as compras on-line já são uma
realidade para a maioria dos brasileiros, e que quem trabalha no setor
de vendas precisa se adaptar a essa nova realidade.

Portanto, quem está desempregado ou cogitado uma mudança de
carreira por conta do novo cenário da economia, precisa ficar atento às
tendências de mercado e buscar qualificação profissional.

Segundo a consultoria de recursos humanos Revelo, quem deseja se
recolocar no mercado de trabalho precisa investir também em
networking, que nada mais é do que aumentar a sua rede de contatos.

Você pode conhecer profissionais da área na qual você busca uma
colocação em eventos on-line e presenciais, e também em grupos de
profissionais da sua área no Facebook e no LinkedIn.

Ainda segundo a Relevo, o profissional que busca uma recolocação
precisa participar de diversas atividades que envolvam a área em que
ele quer trabalhar, seja processos seletivos, conferências e workshops.

Quem está em busca de um novo emprego também precisa ter um perfil
atualizado no LinkedIn e nos principais sites de emprego, além de
montar um bom currículo, que você descobrirá como fazer nas
próximas páginas.

Os desafios para desempregados e transição de 
carreira durante a pandemia
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Como descobrir sua verdadeira 
carreira

Quem está entrando no mercado de trabalho agora, ou precisa mudar
de profissão por alguma circunstância, precisa definir qual caminho
seguir.

Não é fácil escolher uma carreira, em uma entrevista para a revista
guia do estudante, o psicólogo Filipe Buranelli afirmou que: “a grande
maioria das escolas não oferecem essa orientação (profissional), e os
estudantes entram cada vez mais cedo nas universidades, sem
preparo algum”.

4 dicas para impulsionar sua busca de carreira:

Observar suas características - o que você gosta de
fazer? Quais são as suas habilidades?

Descartar o que você não quer;

Conversar com profissionais da sua área de
interesse (você pode entrar em grupos de
profissionais no LinkedIn e no facebook e
acompanhar as discussões e conversar com os
participantes;

Ficar atento às tendências do mercado - você não
deve escolher a sua carreira levando em
consideração somente as profissões em alta, até
porque isso pode mudar com o passar dos anos.
Mas, é importante saber se há muitas vagas para a
carreira que você quer seguir.

Segundo a psicóloga e orientadora profissional de carreira, Marisa
Oliveira, antes de definir qual carreira seguir, é preciso se
autoconhecer. Isso significa que você deve descobrir quais são seus
gostos, habilidades e preferências.

De acordo com a universidade Univille, uma forma de entender quem
você realmente é e quais são as atividades profissionais que mais tem
a ver com o seu perfil é fazendo um teste vocacional.

Esse teste consiste em um questionário simples com perguntas sobre
os seus gostos, hábitos e visão de mundo. Você não precisa se
prender ao resultado do seu teste, mas ele pode mostrar qual
caminho, ou área de atuação, é a mais indicada para você.
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O próximo passo é verificar quais profissões se encaixam com o que
você gosta e sabe fazer. Por exemplo: se você gosta muito de jogar
jogos eletrônicos, você pode pesquisar profissões que tenham a ver
com esse universo, como design de games e programação.

Após descobrir as profissões que têm mais relação com os seus gostos
e habilidades, você precisa pesquisar sobre cada uma delas. Além
disso, também é bom procurar profissionais que atuam nessas áreas e
perguntar como é o dia a dia deles.

É importante escolher a carreira certa?

Segundo os especialistas da Etalent, empresa especializada em
recrutamento, quem trabalha com o que gosta tem mais qualidade de
vida. Por isso, as pessoas precisam buscar uma carreira que seja
condizente com os seus valores e gostos.

De acordo com o especialista em gestão de pessoas Lucas Souza:

Como descobrir sua 
verdadeira carreira

“não há nada mais frustrante do que ter de trabalhar em um lugar 
onde você não se sente bem, onde o salário não lhe atende, o 

ambiente é ruim ou as pessoas são desagradáveis”.

Por isso, é tão importante investir no autoconhecimento antes de
escolher a sua carreira. Pois só dessa forma você conseguirá saber o
que você quer e o que você gosta.

No entanto, não é todo mundo que consegue escolher a carreira certa
logo no início, mesmo tendo pesquisado muito sobre a área de atuação
que decidiu seguir e o mercado de trabalho. Afinal, são muitas opções
de profissões. Só as universidades brasileiras oferecem mais de 80
cursos que formam profissionais das mais diversas áreas.

Além disso, segundo a psicóloga e especialista em orientação
vocacional, Adriana Gomes: “Muitas pessoas são empurradas para
uma carreira, por falta de autoconhecimento, falta de conhecimento do
mercado e não tem muita noção do impacto da escolha que estão
fazendo na época do vestibular.”

De acordo com a psicóloga, quem escolhe a profissão assim não se
sente realizado e acaba procurando outras opções de carreira.

Escolher uma carreira certa é muito importante para qualquer pessoa,
mas também é muito difícil. Por isso, segundo um levantamento feito
pela Tera e Scoop&Co, 70% das pessoas afirmam que querem mudar de
carreira.

Pós-pandemia e o Mercado de Trabalho | 11



Vale a pena ajuda profissional para decidir 
sua carreira?

“O mercado de trabalho anda cada vez mais acirrado e acordar 
todos os dias para exercer funções que só despertam emoções 
ruins é muito prejudicial para a saúde psíquica do trabalhador”

Escolher uma profissão não é fácil, e como vimos acima, muitas
pessoas estão insatisfeitas com as carreiras que escolheram e desejam
mudar de área.

De acordo com a psicóloga Thaiana Filla Brotto, da clínica Psicólogos
Berrini, a orientação vocacional pode ser uma excelente oportunidade
para estudantes do ensino médio, universitários e até mesmo
profissionais que já atuam há algum tempo no mercado de trabalho,
praticarem o autoconhecimento e descobrirem qual profissão tem mais
a ver com eles.

O processo de orientação vocacional funciona por meio de testes, que
medem os gostos e habilidades dos orientandos. Além disso, também
ocorrem algumas conversas com o psicólogo, para que ele possa
entender melhor o perfil da pessoa e apontar as profissões mais
adequadas para ela.

Ao final do processo, o psicólogo apresenta para o orientando as
profissões que tem mais a ver com o perfil dele, as particularidades de
cada uma, mostra como são os cursos superiores que quem segue as
carreiras apontadas precisa fazer. Além de também falar sobre como é
o mercado de trabalho para essas profissões.

De acordo com a psicóloga Fernanda Brito, da clínica Desenvolviver:

Sendo assim, é indicado que quem está com dúvidas acerca de qual
profissão seguir, ou se deve continuar ou não na carreira que já segue,
procure um profissional para obter uma orientação especializada e,
dessa forma, tomar a melhor decisão para si.

12
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Como conseguir entrevistas de 
emprego

Mesmo antes da pandemia, as empresas já faziam boa parte do
processo de seleção de candidatos pela internet, principalmente em
relação a etapa de receber e filtrar currículos. Contudo, devido às
restrições de circulação que foram impostas, o processo de
recrutamento ficou ainda mais digital.

Atualmente, algumas empresas já realizam todo o processo seletivo
por meio de plataformas on-line, o que também gera uma redução de
custos tanto para a companhia quanto para o postulante a vaga.

Quem quer conseguir um bom número de entrevistas de emprego
precisa ficar atento às formas que as organizações realizam os
processos de seleção.

De acordo com os especialistas da Kenoby, empresa especializada em
soluções para a área de recursos humanos, os principais mecanismos
que as empresas usam para selecionar os candidatos são:

Além disso, para conseguir ser chamado para entrevistas de emprego
você também precisa procurar vagas todos os dias. Isso porque,
segundo o administrador Eric Ramos, depois de três dias que a vaga
foi publicada, é provável que o recrutador já tenha selecionado todos
os currículos que interessam a empresa.

Banco de Currículos
Para entrar nele você precisa acessar o site da 
companhia, clicar em “trabalhe conosco” e inserir o 
seu currículo

Agências de recrutamento
Também conhecidos como sites de vagas. Por isso, é 
interessante que você se cadastre em todas as 
plataformas possíveis e deixe o seu currículo sempre 
atualizado em cada uma delas

LinkedIn
Os recrutadores estão sempre pesquisando 
profissionais nessa rede social, sendo assim, capriche 
no seu perfil e mantenha-o sempre em dia.
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Também é importante adequar o seu currículo para cada vaga, pois,
dessa forma, você conseguirá expor as suas qualidades, conhecimentos
e competências que tenham mais a ver com aquela oportunidade.

Além disso, de acordo com a Glassdoor, consultoria especializada em
recrutamento e seleção, também é preciso ficar atento à forma como
você envia os e-mails para as empresas. Sendo assim, formule bem o
texto da mensagem antes de enviá-la e faça uma pequena apresentação
sobre a sua carreira.

No entanto, se você estiver se candidatando para o seu primeiro
emprego, apresente as suas conquistas acadêmicas e demonstre que
você realmente tem interesse naquela vaga e que pode contribuir com o
desenvolvimento da empresa.

Onde e como pesquisar vagas de emprego com maior chance
de sucesso

Há muitos sites gratuitos que oferecem vagas de grandes empresas
para todos os tipos de profissionais. Além dos sites, também é possível
pesquisar oportunidades de emprego em redes sociais, como o LinkedIn
e Facebook.

Para conseguir encontrar as oportunidades de emprego nesses sites,
basta digitar o cargo que você deseja ocupar ou a sua área de atuação
no campo de buscas.

Além disso, alguns portais permitem que o usuário deixe a busca ainda
mais específica, pois permite que ele coloque seu nível de experiência e
a cidade na qual ele quer trabalhar.

Os desafios para desempregados e transição de 
carreira durante a pandemia
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10 melhores sites de Emprego do Brasil

Vagas.com
Esse site é gratuito para os candidatos e possui vagas de diversas empresas, em 
diferentes localidades e para profissionais de níveis diversos. Esse site também é 
muito fácil de usar.

Glassdoor
Também é um site gratuito para os candidatos. Nele é possível encontrar 
oportunidades de emprego de diferentes companhias em diversas cidades do 
país.

Indeed
Outro site gratuito para quem está em busca de um emprego. No indeed você 
encontra diversos tipos de vagas facilmente. Além disso, também é possível 
receber as vagas que são postadas nessa página por e-mail.

Catho
Apesar de não ser gratuita, a catho sempre possui uma grande quantidade de 
vagas.

99Jobs
Esse site é gratuito. Além disso, ele também oferece um teste de perfil 
profissional, que ajuda o candidato a entender melhor qual tipo de trabalho é mais 
adequado para ele.

Revelo
Esse site é diferente dos demais, pois nele o candidato se cadastra gratuitamente, 
monta seu currículo e as empresas que entram em contato com ele.

Jooble
Nesse site o usuário encontra vagas publicadas em diferentes páginas. Sendo 
assim, você digita o cargo pretendido no campo de buscas ou uma palavra-chave e 
o jooble mostra vagas que foram postadas em outras plataformas.

Emprega Brasil
Essa plataforma reúne vagas disponibilizadas nas agências do SINE (sistema 
nacional de emprego).

Trampos
Esse site é voltado para profissionais de comunicação e tecnologia. Além de 
vagas para empregos formais, ele também traz oportunidades para freelancers.

Banco Nacional de Empregos
Este portal possui vagas para todos os tipos de profissionais, espalhadas em 
diferentes cidades do país. Além das vagas de empregos formais, ele também traz 
trabalhos para quem é freelancer e MEI. O banco nacional de empregos ainda 
possui oportunidades para pessoas com diferentes níveis de escolaridade.
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O seu perfil profissional está relacionado às suas características
pessoais, conhecimentos técnicos e habilidades. Esses atributos
ajudam a pessoa a entender o que ela quer em relação à carreira dela e
que tipo de trabalho combina mais com os seus desejos e
competências. No entanto, é importante dizer que o perfil profissional
pode mudar ao longo da vida.

Segundo a Catho, agência especializada em recrutamento e seleção,
para que você possa entender qual é o seu perfil e que tipo de vaga é
mais adequado para você, é preciso: “tirar um tempo para compreender
que tipo de trabalho combina com a sua personalidade, em quais
ambientes você gostaria de passar o seu dia, quais são os seus
hobbies, quais são seus interesses e com o que você definitivamente
se identifica.”

De acordo com os especialistas da faculdade Estácio:

Entenda o seu perfil e qual tipo de vaga você está 
buscando

“Por não conhecerem o próprio perfil, muitos candidatos fazem 
descrições genéricas. Logo, perdem a chance de chamar a atenção 

do recrutador, bem como um diferencial na contratação.” 

Para entender ou descobrir qual é o seu perfil profissional, você pode
utilizar as seguintes ferramentas:

• Fazer testes comportamentais, como DISC (dominância, influência,
estabilidade e conformidade), teste dos quatro perfis básicos e o big
five;

• Identificar quais são as suas soft skills mais fortes e em quais áreas
profissionais elas poderiam ser melhor empregadas;

• Pedir feedbacks, nesse caso pode ser tanto de chefes e colegas de
trabalho, ou, caso você nunca tenha tido um emprego, você pode
pedir para que um professor dê um feedback sobre o seu
desempenho na universidade.

Além disso, também é importante entender em qual momento da
carreira você está e procurar vagas que se encaixem com ele. Por
exemplo, se você acabou de se formar, não faz sentido buscar
oportunidades para profissionais seniores. Nesse caso, você precisa
procurar vagas para profissionais do nível júnior.

Outro ponto importante é buscar vagas que sejam específicas para sua
área de atuação. Por exemplo: se você é formado em administração e
quer trabalhar com marketing, não adianta buscar oportunidades de
emprego na área de recursos humanos.
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Como usar o LinkedIn para 
conseguir emprego

De acordo com um levantamento feito pela SHRM (Society for Human
Resource Management), 77% dos recrutadores usam o LinkedIn para
encontrar candidatos.

Por isso, é importante ter perfil nessa rede social e mantê-lo sempre
atualizado. Contudo, segundo a especialista em LinkedIn, Luciane
Borges, quem quer encontrar um emprego por meio dessa rede social
precisa montar um perfil campeão, que é uma classificação do próprio
LinkedIn.

Para conseguir esse título, é preciso preencher, no mínimo, os
seguintes campos do perfil do LinkedIn:

Título do perfil;

Foto;

Experiências;

Competências;

Formação acadêmica;

Recomendações.

Além disso, também é importante dizer quais são os seus interesses
de carreira, para que quando um recrutador encontre o seu perfil ele
saiba se você teria interesse ou não na oportunidade que ele oferece.

Também é importante seguir empresas que você admira, tentar se
conectar com recrutadores e participar de grupos de profissionais da
sua área, para aumentar o seu networking, o que também pode ajudar
você a se recolocar no mercado de trabalho.

Outra opção, que também deve ser usada diariamente por quem está
em busca de um emprego, é pesquisar as vagas publicadas no campo
de buscas. Para isso, basta digitar o cargo pretendido ou a sua área
de atuação e clicar na lupa. Em seguida, vai aparecer na sua página
diversas vagas para você analisar e, se estiverem de acordo com o
seu perfil, se candidatar.

As empresas postam oportunidades de emprego todos os dias no
LinkedIn, por isso, vale a pena fazer essa busca diariamente.

Além disso, Luciane também alerta que quem está procurando
emprego deve deixar isso claro no seu perfil do LinkedIn. Outra dica da
especialista para esses profissionais é que eles compartilhem a
história da carreira deles na rede social, falando sobre suas principais
conquistas e habilidades.
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Antes de se candidatar a uma vaga em qualquer empresa, o candidato
precisa avaliar uma série de fatores, entre eles está a cultura da
empresa. Segundo Rafael Vargas Vieira, employer branding da Oracle:
“Nos preocupamos em avaliar o perfil dos candidatos relacionados aos
valores da Oracle, além de competências, expectativas profissionais e
por fim, experiência. Alinhamento com a nossa cultura é extremamente
importante”.

Sendo assim, antes de se candidatar a uma vaga, pesquise sobre os
valores daquela empresa, para se certificar que eles são similares aos
seus. Além disso, veja se você se identifica com a cultura da
organização.

Outro ponto muito importante é verificar se você preenche todos os
requisitos para ocupar aquela vaga. De acordo com um levantamento
feito com vários recrutadores pelo site Trampos, quem manda currículo
para uma vaga que não tem nada a ver com o seu perfil ainda pode ficar
sendo mal visto pela empresa.

Segundo a psicóloga Gisele Meter: “Se a empresa busca um assistente
financeiro, nada de se candidatar se a sua experiência for de assistente
de recursos humanos. Existem cargos que por mais semelhantes que
sejam em sua nomenclatura, se diferenciam bastante em suas
atividades. Outro ponto são os termos técnicos específicos de cada
função.”

Também é importante pesquisar como a empresa que abriu aquela
vaga está financeiramente, para ter certeza de que ela vai conseguir
pagar o salário e fornecer os benefícios que ela ofereceu na vaga.

Caso a empresa possua capital aberto, ou seja, se ela negocia ações na
bolsa de valores, você pode fazer essa análise entrando no site da CVM
(comissão de valores mobiliários). Então é só procurar a organização
que abriu a vaga e analisar os documentos financeiros que ela
disponibilizou.

Outro ponto importante para se avaliar antes de se candidatar a uma
vaga de emprego é pesquisar sobre como está o mercado para o setor
em que aquela organização atua e quais são as perspectivas para essa
área no curto e médio prazo.

Além disso, também é importante verificar se o seu currículo está
atualizado e se as experiências e competências que você mencionou na
sua carta de apresentação estão listadas nesse documento.

Também é recomendável preparar um currículo para cada candidatura
que for aplicar, pois, dessa forma, você conseguirá deixar o seu
currículo mais específico para cada oportunidade de emprego.

O que avaliar em uma vaga 
antes de se candidatar
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Como se destacar dos outros 
concorrentes
Segundo a especialista em gestão de pessoas Luciana Ferreira, não
existe uma fórmula mágica para se destacar em um processo
seletivo. Entretanto, o candidato pode tomar um cuidado especial com
alguns pontos que podem ajudá-lo a ter sucesso no recrutamento, são
eles:

Fazer um currículo objetivo, sem erros de português e
direcionado para aquela vaga;

Buscar informações sobre a empresa e sobre o dia a dia dela;

Tomar cuidado com a linguagem corporal, ou seja, manter uma
boa postura, não ficar com os braços cruzados e não fazer
expressões faciais de tédio, nojo ou de zombaria;

Não interpretar um personagem.

Também é importante saber falar sobre as suas habilidades,
competências e experiências. Mas cuidado para não falar demais.

Além disso, é importante demonstrar entusiasmo com a possibilidade
de assumir aquela vaga. Sendo assim, procure deixar claro para o
recrutador que você está disposto a vestir a camisa da empresa.

Segundo os especialistas do site Vagas, caso você esteja participando
de uma dinâmica de grupo e queira se destacar entre os outros
candidatos, você precisa:

Participar das atividades;

Deixar que os outros participantes falem e respeitar as opiniões
deles;

Ser você mesmo;

Saber o que está sendo avaliado, se são competências técnicas
ou comportamentais.

Já de acordo com a Connekt, empresa especializada em processos de
recrutamento e seleção, para se destacar em um processo seletivo, o
candidato precisa saber se comunicar bem. Isso envolve tanto a
habilidade de conseguir transmitir suas ideias por meio da fala de uma
maneira clara e objetiva, como a capacidade de escrever de forma
coesa e sem erros gramaticais.

Além disso, o candidato também precisa conhecer bem seus pontos
fracos e fortes, para saber quais características podem ser usadas ao
seu favor durante as etapas do processo seletivo. Além de planejar o
que precisa ser feito para eliminar ou diminuir seus defeitos.

Ainda de acordo com a Connekt, também é importante que o
postulante a vaga controle as suas emoções durante as dinâmicas em
grupo e entrevistas.
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Conseguir um emprego sem experiência pode ser difícil, mas não é
impossível. Existem vagas para quem não tem experiência, além disso,
caso você seja recém-formado, você também pode participar de
programas de trainee, que não pedem experiência prévia.

Segundo a Revelo, quem está em busca do primeiro emprego precisa
investir em qualificação. Sendo assim, é importante que você faça
cursos de aperfeiçoamento, aprenda uma nova língua, participe de
palestras, eventos e workshops.

Ainda de acordo com a Revelo, quando você for montar o seu currículo
para procurar o seu primeiro emprego, você deve colocar seus projetos
pessoais que mostrem quais são as suas habilidades ou competências,
inserir suas conquistas acadêmicas e adicionar algum trabalho
voluntário que você tenha realizado.

Além disso, também é muito importante investir no marketing pessoal.
Por isso, crie um perfil no LinkedIn e mantenha-o sempre atualizado. Se
possível, também compartilhe conteúdos autorais nessa rede social,
pois com isso você vai conseguir mostrar suas habilidades e
conhecimentos.

Já a Connekt afirma que quem está em busca do primeiro emprego
deve:

Como conseguir um emprego 
sem experiência?

Elaborar um currículo atrativo;

Investir no networking;

Buscar oportunidades desafiadoras, independente do 
salário;

Estudar sobre a empresa;

Ter paciência.

De acordo com os especialistas do site Vagas, quem está em busca do
primeiro emprego deve informar todos os seus contatos que está
procurando uma oportunidade de trabalho. Além disso, essa pessoa
deve considerar fazer alguns serviços como freelancer, pois essa
também é uma forma de ganhar experiência.
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Dicas para enviar currículos por e-mail

Deixar o currículo diretamente na empresa ou em uma agência de
recursos humanos tem se tornado algo cada vez mais raro,
principalmente depois da pandemia causada pelo Covid-19. Por isso,
enviar o currículo por e-mail passou a ser uma das principais formas
de os candidatos entrarem em contato com as empresas.

No entanto, segundo a gestora de recursos humanos, Elisângela Dias,
o candidato precisa tomar alguns cuidados quando for enviar o
currículo por e-mail, entre eles estão:

Além disso, é importante revisar o seu texto para ter certeza de que
não há nenhum erro gramatical e de concordância. Também é
indicado redigir a sua mensagem com uma fonte neutra e profissional,
como a Arial ou a Times New Roman. Já que algumas fontes, como a
Comic Sans, podem parecer infantis ou difíceis de ler.

Outra dica importante para quem vai enviar o currículo por e-mail é
informar o seu telefone e endereço de e-mail no corpo da mensagem.

Use e-mail profissional
Não use um endereço eletrônico formado por apelidos ou 
nomes de personagens. Além disso, quando for cadastrar o seu 
e-mail profissional, não coloque uma foto de perfil muito 
informal;

Salve os arquivos em PDF
Salve o seu currículo como um PDF e nomeie o arquivo com o 
seu nome, mais a palavra currículo ou “CV”;

Seja claro e objetivo
Seja claro e objetivo no campo do assunto, coloque o título da 
vaga e o seu nome com o indicativo “CV”;

Monte uma apresentação breve
Faça uma pequena apresentação no campo do texto, fale seu
nome, sua formação, relate brevemente alguma experiência que
possa agregar aquela a vaga, demonstre interesse e agradeça à
oportunidade;

Anexe o currículo
Os recrutadores estão sempre pesquisando profissionais nessa 
rede social, sendo assim, capriche no seu perfil e mantenha-o 
sempre em dia
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Segundo a empresa especializada em recrutamento e seleção, Vagas:

Como criar um currículo 
efetivo

“Fazer um bom currículo é indispensável para participar de processos 
seletivos e ser chamado para entrevista de emprego. Seja qual for a vaga 

que você queira conquistar, tudo começa pelo currículo”.

Por isso, é muito importante criar um currículo eficiente e que mostre de
maneira objetiva quais são suas competências, habilidades,
conhecimentos e experiências.

Diferente dos currículos impressos, que só devem ter uma página, os
currículos digitais devem conter o máximo de informações que você
conseguir inserir, já que a análise inicial desse documento é feito, na
maioria das vezes, por softwares que não tem capacidade de interpretar
as informações contidas no seu currículo.

Tamanho ideal do currículo

Entretanto, a gestora de recursos humanos, Elisângela Dias, alerta que o
currículo, mesmo o digital, não deve passar de três páginas.

Segundo a profissional, seu currículo deve começar com os seus dados
pessoais (nome, estado civil, número de telefone e endereço). No
entanto, Dias afirma que se o seu endereço de e-mail for composto
pode algum apelido ou nome de um personagem, você deve criar um
endereço eletrônico profissional, pois assim você conseguirá transmitir
mais credibilidade.

Além disso, de acordo com um levantamento feito pela Undecover
Recruiter, 76% dos currículos que foram enviados por e-mails não
profissionais são descartados.

Em seguida você deve colocar qual é o seu objetivo profissional. De
acordo com Elisângela Dias, nesse campo você pode colocar
simplesmente o cargo do seu interesse, ou, você pode falar um pouco
sobre a sua carreira e como você pode contribuir para aquela
organização. Entretanto, esse texto deve ser pequeno e objetivo.

Crie um resumo profissional

Nesse texto você deve colocar suas principais experiências, formação
acadêmica, empresas em que trabalhou e falar sobre as suas
habilidades. No entanto, evite colocar muitos adjetivos no seu resumo
profissional.

Além disso,, você deve tentar responder nessa parte do seu currículo
porque a empresa deveria contratar você e quais das suas experiências
vão beneficiar aquela companhia.
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Como criar um currículo 
efetivo

Em seguida você deve inserir as suas experiências profissionais,
começando da mais antiga para a mais recente. Nesse campo você
deve colocar:

O nome da empresa;
Qual é o segmento dela;
Data de entrada e de saída;
O cargo que você ocupou;
Quais eram as suas funções.

Algum trabalho de destaque que você realizou naquela organização.

Segundo Suria Barbosa da Fundação Estudar, caso você esteja
montando um currículo para encontrar o seu primeiro emprego, no
campo de experiência você pode colocar algum trabalho voluntário que
você realizou, um estágio ou algum trabalho como freelancer.

Outra dica para quem não possui experiência profissional é destacar as
suas conquistas acadêmicas.

Depois de escrever sobre as suas experiências profissionais, você deve
colocar as informações referentes a sua formação acadêmica, ou seja,
o curso universitário que você fez, algum curso técnico e uma pós-
graduação, caso você tenha alguma.

A ordem dessas informações deve ser: pós-graduação, curso superior,
curso técnico (se houver e se for interessante para a vaga em questão).

Em seguida, você pode acrescentar os cursos complementares que
você fez e que tenham a ver com a oportunidade de emprego.

Após essa etapa você deve adicionar quais idiomas você domina e qual
é o seu nível de conhecimento em cada um deles (por exemplo: inglês -
nível avançado). Depois, você deve colocar quais softwares você
domina (por exemplo: Pacote Office, Autocad, Photoshop).

A importância de personalizar o currículo conforme a vaga e
empresa

De acordo com Elisângela Dias, o currículo é a principal forma de
comunicação entre o recrutador e o candidato antes da entrevista. Por
isso, quem está em busca de um emprego precisa colocar no seu
currículo as informações pertinentes àquela vaga.
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Entretanto, segundo a Glassdoor, você não precisa alterar toda a
estrutura desse documento, basta mudar algumas informações, como
por exemplo:

A importância de personalizar o currículo 
conforme a vaga e empresa

Objetivo profissional
Esse campo precisa estar alinhado com a proposta da vaga;

Experiências anteriores
Você pode substituir algumas das atribuições que estão no seu currículo a fim 
de mostrar para o recrutador que você possui experiência naquela área;

Habilidades
Coloque as que tenham mais a ver com a vaga e, se possível, organize-as de 
forma que as habilidades mais importantes para aquela oportunidade de 
emprego apareçam primeiro. Entretanto, caso alguma habilidade listada no 
seu currículo não tenha nada a ver com aquela vaga, é melhor deixá-la de 
fora;

Experiências adicionais
Cite as suas vivências que sejam pertinentes à vaga e que vão te ajudar a ter 
um bom diferencial competitivo.

Ainda de acordo com a Glassdoor, editar as informações do seu
currículo para cada vaga pode dar trabalho, no entanto, isso pode gerar
uma grande vantagem competitiva para você.
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De acordo com Rodrigo Pires, gerente de recursos humanos da
Centauro, "geralmente, a parte de objetivos profissionais é a primeira
que o recrutador tende a ler”. Por isso, vale a pena pensar bem antes de
formular essa parte do currículo.

Além disso, de acordo com Suria Barbosa, deve ser conciso, contendo
em média duas frases, que resumem a oportunidade que você está
procurando.

Exemplos de objetivos profissionais

• Recém-formada em administração em busca de uma oportunidade
como analista de marketing para desenvolver minhas habilidades e
competências;

• Engenheiro Civil com cinco anos de experiência na área de
construção de edifícios, interessado em construir uma carreira em
uma grande construtora;

• Economista com três anos de experiência, busco oportunidade nesse
banco para formar uma grande carteira de investidores.

Lembre-se que o seu objetivo profissional precisa estar de acordo com
a vaga anunciada pela empresa. Por isso, você deve personalizar esse
item para cada oportunidade de emprego que você aplicar.

Além disso, Elisângela Dias afirma que quando o candidato insere o
título da vaga no objetivo, ele mostra para o recrutador que não está
enviando o mesmo currículo para todas as empresas, o que pode gerar
uma vantagem competitiva.

O que evitar no CV

Tão importante quanto saber o que colocar no currículo é saber o que
não colocar neste documento. Lembre-se que os recrutadores analisam
centenas de currículos, por isso, aqueles que possuem informações
desnecessárias podem não receber a devida atenção.

Como escrever o objetivo do currículo?

Segundo Elisângela Dias:

“O objetivo profissional funciona como uma sinopse de um filme. É uma 
declaração curta, feita no início do currículo, que explica suas realizações 

profissionais e porque você é a pessoa ideal para a vaga oferecida. 
Pense nisso como uma ferramenta que demonstra a sua capacidade de 

atingir o objetivo do empregador.”
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O que evitar no CV

Tão importante quanto saber o que colocar no currículo é saber o que
não colocar neste documento. Lembre-se que os recrutadores analisam
centenas de currículos, por isso, aqueles que possuem informações
desnecessárias podem não receber a devida atenção.

Segundo o diretor de recrutamento da Stato, Paulo Dias, as informações
que não devem estar em um currículo, a não ser que a empresa que
postou a vaga peça para você inseri-las, são:

O que o RH realmente analisa no seu currículo?

Para cada vaga anunciada, a empresa recebe, em média, 250 currículos,
segundo um levantamento realizado pela Undecover Recruiters. Por
isso, o recrutador precisa ter algumas técnicas para analisar todas as
candidaturas da melhor forma possível.

De acordo com a Kenoby, os dados que o profissional de recursos
humanos deve prestar mais atenção em um currículo são:

Dados em excesso, como número de documentos, fotos e
hobbies;

Muitos detalhes - se você possui muitas experiências
profissionais, só coloque no seu currículo aquelas que tenham a
ver com a vaga em questão;

Pretensão salarial;

Reclamações sobre a empresa em que você trabalhava;

Usar elogios genéricos, como “pensador fora da caixa”;

Histórico escolar.

Informações básicas - como endereço, para saber se aquela
pessoa reside na mesma região em que a empresa está
instalada;

Objetivo profissional - para verificar se aquilo que aquele
candidato busca está alinhado com a vaga e com a empresa;

Resumo - para analisar a evolução daquele profissional;

Formação acadêmica - para verificar se os conhecimentos que
aquela pessoa possui são os que a empresa precisa;

Experiência profissional - deve avaliar as atividades que aquele
candidato já executou e o tempo de permanência na
organização anterior.
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Entretanto, segundo o Vagas, uma forma que o recrutador tem de
otimizar a análise de currículos é fazer uma triagem dos documentos
que ele recebeu, para isso, esse profissional precisa ficar atento aos
seguintes pontos:

• Formação acadêmica necessária para a vaga;

• Experiência profissional exigida para a vaga;

• Apresentação do currículo - para verificar se o candidato teve cuidado
para preparar o documento.

Além disso, o recrutador também precisa prestar atenção para verificar
se há erros de português, e analisar a formatação do currículo e a fonte
de letra que o candidato escolheu.

De acordo com a Robert Half, o profissional de recursos humanos
também precisa levar em consideração as informações adicionais que o
currículo apresenta, como a participação em trabalhos voluntários. Isso
porque esses dados ajudam o recrutador a diferenciar os candidatos e a
escolher o melhor para aquela vaga.

Como apresentar soft skills

Soft Skills são habilidades comportamentais referentes às relações
interpessoais e também com as outras pessoas. Essas competências
não são aprendidas em sala de aula, mas por meio de vivências e de
experiências pessoais e profissionais.

De acordo com Daniel Goleman, autor do livro Inteligência
Emocional, soft Skills são: “traços e comportamentos que caracterizam
nossos relacionamentos com outros”.
Goleman ainda afirma que: “Habilidades como resiliência, empatia,
colaboração e comunicação são todas competências baseadas na
inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis da
média”.

Segundo Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, as soft skills
mais requisitadas pelo mercado de trabalho são:

• Comunicação - o profissional que possui essa habilidade consegue
transmitir bem as suas ideias, interpretar corretamente o que ouve e
também sabe ouvir o outro;

• Criatividade - essa soft skill não está relacionada apenas com
trabalhos artísticos, ela também tem a ver com a capacidade que o
profissional tem de buscar novas soluções para os problemas da
empresa;

• Resiliência - é capacidade de se recuperar após passar por
momentos difíceis. Quem possui essa habilidade consegue passar
melhor por crises e por mudanças;
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• Empatia - quem tem essa soft skill consegue se colocar no lugar do
outro. Essa característica é muito importante para que o profissional
consiga entender seus colegas de trabalho e também os clientes da
empresa;

• Liderança - o profissional que possui essa habilidade consegue
inspirar seus colegas de trabalho e ajudá-los a ter uma performance
melhor.

Você pode apresentar essas habilidades no seu currículo indicando
alguma função que você realizou e que fica implícito que você precisou
de uma soft skill para executá-la. Por exemplo:

• Você foi responsável por gerir uma equipe (soft skill de liderança e
empatia);

• Você criou um novo produto (soft skill de criatividade);

• Você foi o responsável por uma importante negociação (soft skill de
comunicação).

No entanto, caso esse seja o seu primeiro emprego e você não possua
experiências profissionais que comprovem que você possui uma soft
skill, você pode falar de algum projeto acadêmico ou de algum episódio
da sua vida pessoal em que você usou alguma das habilidades citadas
acima.
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Perguntas comuns de 
entrevistas e como se preparar

A entrevista de emprego é uma das etapas mais temidas dos processos
seletivos. Entretanto, é possível se preparar antecipadamente para esse
momento e se sair bem na conversa com o recrutador.

Segundo o Head de Gente & Gestão da SAE Digital, Gabriel Vinholi, é
preciso se preparar bem para a entrevista. O candidato deve estudar
tudo o que puder sobre a empresa e sobre o cargo que ele pretende
ocupar.

Além disso, também é importante se preparar previamente para as
perguntas clássicas das entrevistas de emprego. De acordo com a
consultoria de recursos humanos Michael Page, as questões mais
comuns feitas em uma entrevista de emprego são:

Por que você quer trabalhar nessa empresa?
Para responder esse tópico de maneira satisfatória é importante que você tenha feito uma boa pesquisa sobre
aquela organização, para que a sua resposta tenha um bom embasamento e seja convincente.

Onde você se vê daqui a cinco anos?
Se você quiser responder bem essa pergunta é recomendado que você pesquise como é a hierarquia da
empresa e, se possível, analisar como foi a trajetória de alguns profissionais de destaque que trabalham nela
(é possível fazer isso pelo LinkedIn).
Dessa forma, você vai conseguir traçar uma meta realista em relação à qual posição você poderá ocupar
naquela empresa daqui a cinco anos

Por que devemos contratá-lo?
Segundo a Michael Page, quem precisar responder essa pergunta deve destacar as suas experiências e
habilidades que tenham a ver com o cargo que você quer ocupar naquela organização.
Por isso, além de estudar sobre a empresa antes de ir para a entrevista de emprego, também é importante que
você faça um balanço da sua carreira e identifique os seus pontos fortes e fracos.

Quais foram suas principais conquistas?
De acordo com Gabriel Vinholi, para responder bem essa pergunta é necessário recapitular a sua história e
selecionar os episódios que tenham a ver com a vaga para qual você está se candidatando.
Além disso, é importante que a história que você for contar para o recrutador tenha um desfecho que mostre
como aquela situação foi importante para o seu desenvolvimento, seja pessoal ou profissional.
Vinholi ainda diz que, se for possível, você deve contar esses episódios para outras pessoas e perguntar o que
elas acham dele, para que você possa ter certeza de que essa história é adequada para ser contada para um
entrevistador.

Quais são seus pontos fortes e fracos?

Para responder essa pergunta de forma satisfatória, o especialista em gestão de pessoas, Gabriel Vinholi,
afirma que é importante listar todas as suas qualidades e defeitos. Depois, você precisa verificar quais pontos
fortes possuem conexão com a vaga.
Em relação aos pontos fracos, a dica de Vinholi é fugir dos clichês, como: “sou muito perfeccionista”. Além
disso, também é interessante falar para o entrevistador o que você está fazendo para resolver esse defeito.
No entanto, Vinholi diz que não é recomendado que você cite um ponto fraco que poderia te prejudicar muito
na execução do trabalho que você precisará executar caso consiga a vaga que está pleiteando.
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Por isso, é importante estudar bem as características dos animais e
escolher um cujo comportamento tenha mais a ver com o tipo de
trabalho que você vai precisar desempenhar caso consiga a vaga.

Por exemplo, se você está concorrendo a um cargo que vai exigir que
você trabalhe em equipe regularmente, é bom citar um animal que
também viva e execute as suas funções com outros da mesma espécie.

Esse é o caso dos pássaros, que executam suas funções em grupos
visando um objetivo comum.

Já os rinocerontes, leopardos e algumas espécies de urso, sem falar
nas preguiças, gostam de viver sozinhos e só buscam a companhia de
outros animais quando estão no período de acasalamento.

Sendo assim, caso o emprego que você almeja exija que você lide com
muitas pessoas, seja como líder delas ou simplesmente como um
colega, escolha um animal que viva rodeado por outros da mesma
espécie e que, de preferência, execute tarefas com eles para atingir
algum objetivo.

Como se portar em uma entrevista

Segundo a consultoria de recursos humanos Robert Half, é importante
que o candidato pesquise sobre a empresa contratante e busque saber
detalhes sobre como ela trabalha. Por exemplo: se a vaga for para a
área de engenharia, é importante que o candidato se informe sobre
como as fábricas da empresa operam.

De acordo com Denise Barreto, sócia da GNext Talent Group, empresa
especializada em recrutamento e seleção, é preciso ser você mesmo
durante o processo de seleção. Ela ainda completa: “Somente se você
se colocar de forma genuína, autêntica e verdadeira é que será
lembrado pela sua individualidade”.

Como responder “se você fosse um animal, qual seria?”

Segundo a psicóloga Andréia Marinho, o objetivo dessa pergunta é
avaliar as competências do profissional de acordo com as
características do animal que ele escolher.

“Imagine uma pessoa que apresenta em seu currículo e carta de 
apresentação a informação de que trabalha bem em equipe, e na hora de 

responder essa questão diz que gostaria de ser um animal que vive 
melhor sozinho? No mínimo levantaria dúvidas no recrutador quanto a 

sinceridade do candidato”, afirma Andréia.
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Se você estiver participando de um processo seletivo para algum cargo
importante, será preciso identificar quais foram os seus principais
sucessos na sua vida profissional. Além disso, também é indicado
selecionar algumas situações nas quais o papel que você desempenhou
foi decisivo para que a empresa na qual você trabalhava alcançasse
uma meta importante.

Segundo Fernanda Thess, sócia da Loite, empresa que prepara
candidatos para passarem por processos seletivos: “essa dica é
importante para quem vai passar por uma entrevista de competência”.

Thess ainda explica que entrevista de competência “é o tipo de
entrevista em que o entrevistador faz perguntas sobre situações
passadas em que você precisou trabalhar sob pressão ou teve que
liderar um grupo”.

No entanto, caso esse seja o seu primeiro emprego, ou se você ainda
não tiver muita experiência no mercado de trabalho, você pode usar
exemplos da sua vida pessoal e acadêmica para mostrar as suas
competências e habilidades.

Segundo a orientadora profissional Maria Fernanda Alves, nas
entrevistas de primeiro emprego, o recrutador “avaliará outros aspectos,
como por exemplo suas características pessoais, seu comportamento
durante a entrevista e também suas motivações”.

Além disso, para a consultoria Robert Half, é importante ficar atento a
alguns detalhes no momento da entrevista, como:

Manter contato visual com o entrevistador, pois demonstra
segurança;
Não falar mal da sua empresa anterior;
Não revelar informações confidenciais da empresa para qual você
trabalhava antes;
Não demonstrar desinteresse.
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Segundo o site Vagas, especializado em recrutamento e seleção de
profissionais, existem sete tipos de entrevista de emprego, são elas:

Entrevista Técnica

Nesse tipo de entrevista são analisados aspectos específicos da área
de atuação do profissional. Por isso, na maioria das vezes, a entrevista é
conduzida por um profissional de recursos humanos e por um técnico
daquela área específica.

Se você for participar de uma entrevista técnica, você precisa analisar
bem a descrição da vaga e apontar seus conhecimentos, habilidades e
experiências que comprovem que você tem capacidade para exercer
aquela função.

Além disso, também é interessante relatar algum caso de algum
emprego anterior, ou da sua época de estudante, caso você não tenha
experiência, que demonstre que você tem conhecimento técnico que
aqueles recrutadores estão procurando.

Entrevista comportamental ou por competências

Segundo a Kenoby, empresa especializada em recrutamento e seleção,
esse tipo de entrevista busca avaliar as competências e
comportamentos do candidato para verificar se ele está apto para
assumir aquela vaga e se ele se encaixa no modo de trabalho da
empresa.

Quem conduz essa entrevista é um gestor de RH, ou então o gestor do
profissional que será contratado. De acordo com o gerente de recursos
humanos da DMRH, Naamisis Campos: “buscamos, por exemplo,
situações em que o profissional tenha exercido um papel relevante de
liderança para avaliar essa competência em seu perfil.”

Sendo assim, quem vai se submeter a esse tipo de entrevista precisa
fazer um apanhado da sua vida profissional e analisar quais situações
podem servir como bons exemplos para essa entrevista.

Entrevista com estudo de caso

Esse tipo de entrevista é conduzida pelo gestor da área da vaga. No
estudo de caso, um problema relacionado à área na qual a vaga está
inserida é apresentado ao candidato. Então, o candidato vai precisar
analisar a situação e oferecer uma solução.

A entrevista com estudo de caso é uma boa forma de avaliar as
habilidades técnicas do candidato.

Quais são os tipos de entrevistas 
e quais seus objetivos?
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Simulação de entrevista

O objetivo dessa simulação é fazer com que o candidato pense que está
sendo entrevistado de fato, mas na verdade o entrevistador está apenas
avaliando a performance da pessoa.

Após o término da entrevista simulada, o participante recebe um
feedback do profissional de recursos humanos.

Entrevista coletiva

Esse tipo de entrevista é mais realizado com profissionais com pouca
ou nenhuma experiência no mercado de trabalho.

Na entrevista coletiva são avaliadas as capacidades técnicas de cada
candidato, além do comportamento e das estratégias que eles usam
para se sobressair em relação aos demais.

Entrevista painel

Segundo a consultoria de recursos humanos People, esse tipo de
entrevista é conduzida pelo gestor da área daquela vaga.

No painel, o candidato precisa apresentar a solução para algum caso.
Entretanto, diferente da entrevista com estudo de caso, nessa o
candidato pode ser questionado por gestores de áreas correlatas a da
vaga que ele está postulando.

Entrevista de campo

Nesse tipo de entrevista gestores vão até as universidades conhecer os
estudantes e procurar novos talentos.

Entrevistas de vídeo

As entrevistas por vídeo chamada tem se tornado cada vez mais
comum, por causa das restrições de circulação impostas devido à
Covid-19. No entanto, mesmo antes da pandemia, algumas empresas já
usavam esse mecanismo para poderem avaliar os candidatos, visto que
os processos seletivos on-line são mais baratos e rápidos.

Antes da pandemia, algumas organizações já usavam a entrevista on-
line no início do recrutamento, para verificar se o candidato realmente
possuía as características desejadas pela empresa.

Entretanto, hoje essa prática se tornou comum entre a grande maioria
das empresas, que em alguns casos, realizam todo o processo seletivo
pela internet.

Contudo, segundo o consultor de carreira e de desenvolvimento de
negócios, Hugo Capobianco: “A entrevista on-line é tão formal quanto a
presencial, por isso o candidato deve ter o mesmo cuidado que teria se
fosse até o escritório da empresa”.
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De acordo com a Glassdoor, além de fazer o preparo usual para uma
entrevista de emprego, quem vai participar de um processo on-line
precisa cuidar dos seguintes detalhes:

• Garantir que a conexão com a internet está estável;

• Verificar se câmera e o microfone do dispositivo que você vai usar
estão funcionando corretamente;

• Verificar se você já tem uma conta no programa escolhido para
realizar a videochamada;

• Escolher um local sem muito barulho.

Dinâmicas em grupo

A dinâmica em grupo é uma ferramenta usada pelas empresas nos
processos de seleção para avaliar o comportamento e as habilidades
dos candidatos. Segundo a Catho, empresa especializada em
recrutamento e seleção, as principais competências avaliadas em uma
dinâmica são:

• Comunicação;

• Liderança;

• Proatividade;

• Empatia;

• Capacidade de trabalhar em equipe.

O objetivo das dinâmicas on-line é o mesmo das presenciais. Além
disso, as formas utilizadas para avaliar os candidatos nessas duas
situações também é a mesma.

Sendo assim, os postulantes à vaga são divididos em grupos de até oito
pessoas e participam de algum case ou resolvem algum problema
proposto pelos recrutadores.

No entanto, antes de participar de uma dinâmica de grupo on-line, você
precisa verificar se a sua conexão com a internet está estável e se os
equipamentos que você vai usar durante o processo estão funcionando
corretamente.
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Outro ponto muito importante que você deve levar em consideração em
uma dinâmica em grupo é saber quais são seus pontos fortes e fracos e
tentar usá-los a seu favor durante o processo.

Como as dinâmicas virtuais estão ficando cada vez mais comuns, é
importante tomar alguns cuidados extras, como desativar o microfone
em algumas situações, por exemplo quando o caminhão de gás passa
na sua rua.

Também é recomendado realizar esse processo em um computador,
pois a maioria das pessoas tem mais agilidade usando esse
equipamento. Além disso, se você estiver participando da dinâmica pelo
celular e receber uma ligação naquele momento, a sua conexão será
interrompida.

Quais as melhores qualidades para mencionar na entrevista

Uma das perguntas clássicas das entrevistas de emprego são quais são
as suas principais qualidades e defeitos. Entretanto, nem todos os seus
pontos positivos podem ser interessantes para aquela vaga.

Por isso, é preciso investir no autoconhecimento, estudar a empresa e
analisar bem a descrição da vaga, pois assim você saberá quais das
suas características mais se encaixam com o perfil que aquela
organização procura.

Segundo a gestora de recursos humanos, Elisângela Dias, as qualidades
preferidas dos recrutadores são:

Além disso, para ser bem sucedido em uma dinâmica em grupo, seja ela
on-line ou virtual, é importante seguir algumas regras:

• Ser participativo;

• Demonstrar liderança;

• Ter empatia;

• Ser sincero;

• Estudar a empresa.

• Organização;

• Flexibilidade;

• Sinceridade;

• Pontualidade;

• Entusiasmo;

• Proatividade;

• Criatividade;

• Persistência.

Apesar de os recrutadores gostarem das características citadas acima,
você só deve afirmar que possui alguma delas se isso realmente for
verídico. Até mesmo porque o entrevistador pode fazer perguntas a fim
de verificar se o que você está dizendo é verdade ou não.
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Como a forma que você se veste pode influenciar na
entrevista

Segundo a Robert Half, empresa especializada em recursos humanos,
se vestir de maneira adequada para uma entrevista de emprego é
fundamental para conseguir causar uma boa impressão. Aliás, essa
recomendação vale tanto para as entrevistas presenciais quanto para
as on-line.

No entanto, é preciso escolher uma roupa de acordo com o cargo que
você está concorrendo. De acordo com Debora Ribeiro, consultora de
recrutamento da Robert Half, os candidatos devem evitar usar
bermudas, regatas, transparências e peças muito chamativas.

Além disso, Debora também afirma que é importante verificar como os
funcionários daquela empresa se vestem no dia a dia e com quais
públicos eles têm contato no período de trabalho.

A consultora ainda alerta que se o candidato for fazer uma entrevista
por vídeo, ele deve usar também na parte de baixo uma roupa
condizente com a ocasião, já que pode ocorrer algum imprevisto que o
faça levantar durante o processo.

Segundo José Roberto Marques, líder do Instituto Brasileiro de
Coaching, se você estiver na dúvida sobre o que usar, siga o código
básico, ou seja:

• Opte por roupas de tons neutros;

• Escolha peças clássicas (camisa, blazer e calça social);

• Maquiagem leve.

Além disso, também é importante escolher roupas que ofereçam
conforto, para que você não se preocupe se aquela peça está apertada
demais, ou se distraia porque as suas roupas estão causando um
incômodo físico.

Dicas para controlar a ansiedade

Todo mundo fica um pouco ansioso antes de uma entrevista de
emprego, é normal, apesar de não ser agradável.

Segundo José Roberto Marques, para se sair bem em uma entrevista de
emprego é preciso manter a calma, e para conseguir isso você pode
usar as seguintes técnicas:

• Pensar positivo;

• Valorizar seus aprendizados;

• Conhecer seus pontos fortes.

• Controlar suas expectativas;

• Respirar fundo.
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Além disso, de acordo com a psiquiatra do Hospital das Clínicas da
USP, Ana Paula Carvalho, quem deseja controlar a ansiedade precisa
dormir bem, já que isso ajuda a regular a produção de hormônios como
o cortisol, também conhecido como o hormônio do estresse. Praticar
exercícios físicos, pois essa atividade gera uma sensação de bem-estar.

Além disso, a médica ainda indica diminuir o tempo que você passa nas
redes sociais, pois elas podem fazer com que você se compare
constantemente com outras pessoas.

Contudo, caso a sua ansiedade prejudique a execução das suas tarefas
diárias, é importante procurar um psicólogo e fazer terapia, pois só um
profissional qualificado vai conseguir te ajudar nesse caso.

O que você deveria perguntar para o recrutador

Após o término de uma entrevista de emprego é comum que o
entrevistador pergunte ao candidato se ele quer fazer alguma pergunta.
Segundo Elisângela Dias, dependendo das perguntas que o candidato
faça nesse momento, ele pode gerar uma boa impressão entre os
entrevistadores e obter uma vantagem competitiva no processo.

De acordo com Elisângela, alguns bons exemplos de perguntas que o
candidato pode fazer para o recrutador são:

• Quais são os objetivos deste cargo?

• Quais são as possibilidades de progressão na carreira?

• Como é o dia a dia de quem executa essa função?

• Quais são os maiores desafios dessa função?

• Quais valores a empresa privilegia mais?

Além disso, segundo o Vagas, o candidato também pode fazer
perguntas acerca do estilo de gestão da empresa.

De acordo com Dave Kerpen, palestrante e empresário, as melhores
perguntas que um candidato pode fazer para o recrutador em uma
entrevista de emprego são:

• Quais habilidades vou poder aprender nessa empresa?

• Como a organização espera que essa posição evolua nos próximos
anos?

• Qual é a parte mais desafiadora de trabalhar aqui?

• Como o trabalho que farei poderá contribuir com a missão da
empresa?
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O que se deve evitar na entrevista

Tão importante quanto saber o que fazer em uma entrevista de
emprego é saber o que não fazer nessa situação. Afinal você não vai
querer causar uma má impressão nesse momento.

Segundo a empresa de recrutamento e seleção Hays, o candidato deve
evitar fazer alguns tipos de perguntas durante o processo seletivo,
como:

As pessoas saem dessa empresa com muita frequência?

Você já teve alguma promoção desde que entrou nessa empresa?

Do que você não gosta nessa empresa?

Você gosta de todos os seus colegas de trabalho?

Quais são as recompensas que a empresa dá para os funcionários?

Além disso, a consultoria de recursos humanos Michael Page também
reforça que alguns comportamentos devem ser evitados pelos
candidatos durante uma entrevista de emprego.

Uma das principais condutas que o candidato deve evitar na entrevista
de emprego é chegar atrasado (como agora a maioria dos processos
seletivos são on-line, ficou mais fácil ser pontual).

O candidato também precisa ficar muito atento à sua linguagem
corporal. Segundo Tonya Reiman, autora do livro “O Poder da
Linguagem Corporal”, o nosso corpo passa mensagens para os nossos
interlocutores o tempo todo, e em um momento em que você está
sendo avaliado é melhor tentar passar a melhor impressão possível.

Uma das dicas de Tonya é evitar cruzar os braços, pois isso pode
demonstrar descontentamento. Além disso, é preciso tomar cuidado
com as expressões faciais, como torcer o nariz ou mexer com o canto
da boca.

Também é importante adequar o tom de voz, já que um tom baixo e
desanimado pode revelar falta de interesse na vaga.

De acordo com a consultoria de recursos humanos Robert Half, em
entrevistas por videochamadas, que ficaram muito comuns por causa
da pandemia causada pela Covid-19, o candidato precisa ficar atento à
sua postura, não deixar os ombros caídos e a cabeça baixa. Além disso,
também é preciso manter contato visual com o entrevistador o tempo
todo, pois isso demonstra segurança e sinceridade.
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Segundo um levantamento da Skill Survey, 70% das empresas pedem
referências profissionais. Algumas já solicitam que o candidato coloque
no currículo as referências. Outras organizações podem solicitar essa
informação em outro momento.

De acordo com Carolina Cabral, gerente de recrutamento do Robert Half,
o candidato pode indicar como referência antigos chefes, superiores
hierárquicos e até mesmo colegas que desempenhavam a mesma
função. Além disso, Carolina ainda afirma que é melhor você fornecer o
número de telefone das pessoas que você indicou como referência, do
que um endereço de e-mail.

O objetivo dos recrutadores que solicitam que o candidato forneça
referências profissionais é conhecer melhor o estilo de trabalho daquela
pessoa.

Segundo a Catho, as principais perguntas que os recrutadores fazem
para as pessoas indicadas como referência tem como intuito
compreender melhor os seguintes pontos:

Quais atividades aquele profissional executava na empresa;

Como era o relacionamento dele com a equipe;

Como é o seu relacionamento interpessoal;

Se aquele profissional era comprometido com o seu trabalho;

Se o candidato estiver concorrendo para algum cargo de gestão, o
recrutador pode perguntar como era a convivência entre os
integrantes da equipe que ele liderava.

Referências profissionais: o que elas 
são, por que alguns recrutadores 
pedem e como dar as referências?
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Como negociar o salário
Depois que você passou pela análise de currículo, foi aprovado nos
testes, teve um bom desempenho na dinâmica em grupo e conseguiu
convencer os recrutadores na entrevista que você é o melhor candidato
para aquela vaga, chegou a hora de negociar seu salário.

Segundo Haseeb Qureshi, sócio da MetaStable Capital, fundo investidor
em criptomoedas, “Negociar é uma parte natural e esperada do
processo de tentar fechar um acordo. É também um sinal de
competência e seriedade. As empresas geralmente respeitam os
candidatos que negociam, e os candidatos mais atraentes negociam (se
não por outro motivo, porque, muitas vezes, eles têm muitas opções
para escolher).”

Dessa forma, você precisa estar preparado para negociar o seu salário
com o seu futuro empregador, mas, para isso, você precisa considerar
os seguintes pontos:

• Média salarial do cargo que você vai ocupar;

• Situação financeira da empresa;

• Seu custo de vida.

No momento da negociação, você deve estabelecer uma faixa de
ganhos. Nem sempre a empresa vai aceitar o valor máximo que você
quer receber, por isso, é importante definir qual é o seu salário ideal,
quanto você ainda considera um bom valor e o mínimo que você está
disposto a receber para exercer aquela função.

Além disso, também é importante demonstrar segurança na hora da
negociação, ouvir o outro lado com respeito e saber explicar porque
você deveria ganhar o valor que você pediu. Nesse último item é
importante que você conheça bem quais são os seus diferenciais e
porque você poderia agregar valor aquela empresa.

De acordo com a Michael Page, caso o candidato não consiga obter o
salário que ele deseja, ele pode negociar com o empregador alguns
benefícios, como por exemplo:

• Auxílio financeiro para educação;

• Ajuda de custo;

• Bônus por performance;

• Horário flexível.

Caso você não consiga obter o salário desejado, não desanime. Procure
aprender com essa experiência e se prepare mais na próxima vez em
que for negociar o valor do seu pagamento.

Pós-pandemia e o Mercado de Trabalho | 40



Quando recusar uma oportunidade de emprego?

Recusar uma oportunidade de emprego pode não ser algo fácil, no
entanto, em alguns momentos é necessário fazer isso.

Segundo a estrategista de carreira Adunola Adeshola, o profissional
deve recusar uma proposta de trabalho quando se deparar com
algumas das seguintes situação:

Quando as atribuições do cargo são vagas;

Quando não há espaço para desenvolvimento de carreira;

Quando o processo seletivo é desorganizado;

Se a rotatividade daquela empresa é grande.

De acordo com a Glassdoor, se você quiser recusar uma oferta de
emprego você não deve demorar para fazer isso, pois é um sinal de
respeito com a empresa que lhe ofereceu a oportunidade, e que agora
vai ter que procurar outro candidato.

Além disso, é importante ser educado no momento da recusa e se
mostrar receptivo para receber novas propostas.

Também é importante explicar os motivos que levaram você a recusar
aquela proposta, mas sem entrar em muitos detalhes. Você pode falar
que outra empresa ofereceu um salário maior ou que as oportunidades
de desenvolvimento de carreira nela são melhores.

Outro ponto que você não pode esquecer ao recusar uma oferta de
emprego é agradecer a oportunidade que aquela empresa lhe ofereceu.
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Como fazer uma contraproposta

Nem sempre a proposta de emprego de uma empresa vai atingir as
suas expectativas. Por isso, você precisa saber como fazer uma
contraproposta.

Segundo Fernando Paiva, Mentor de Carreira & Diretor da ABRH-SP,
quem precisar fazer uma contraproposta precisa ter argumentos claros
e objetivos explicando porque não gostou da proposta inicial. Além
disso, também é importante falar de uma maneira tranquila, sem
demonstrar arrogância ou nervosismo.

Outro ponto importante é que você deve fazer a contraproposta para a
mesma pessoa que fez a primeira proposta para você. Não é bem visto
entrar em contato com o superior hierárquico dessa pessoa para fazer a
sua contraproposta.

Paiva ainda alerta que o profissional deve estar disposto a fazer
algumas concessões, já que dificilmente a empresa vai aceitar todos os
itens da contraproposta apresentada.

Além disso, Elisângela Dias afirma que quem vai fazer uma
contraproposta precisa ter um plano realista e que seja bom o suficiente
para si. Enfim, a profissional também lembra que, caso a empresa não
esteja disposta a negociar outro salário, você pode pedir mais
benefícios, como carro corporativo e ajuda de custo.
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Conclusão
Enfim, apesar do cenário pós-pandemia traga novos desafios para os
candidatos, há novas oportunidades por conta desse evento.

Nesse sentido, há novas carreiras ganhando mais força, como as áreas
de tecnologia. Aliás, as habilidades buscadas pelos recrutadores
também mudaram, de modo que saber usar as tecnologias e ser
independente para trabalhar de forma remota está cada vez mais em
voga.

Para se manter competitivo e conquistar as melhores vagas é essencial
ser adaptar à essa nova realidade. Assim, buscando se reinventar e
desenvolver as habilidades que serão necessárias para enfrentar os
desafios do mercado no pós-pandemia.

Ainda mais, manter-se atualizado e se profissionalizar é ainda mais
fundamental. Como as funções estão cada vez mais específicas e
tecnológicas, quem deixa de lado os estudos ficará para trás.



Contudo, não apenas os estudos, mas não se preparar para o processo
de seleção pode fazer com que ótimos candidatos sejam descartados.

Ao passo que você, ao aplicar todas as dicas aqui apresentadas, não
sofrerá com isso. Afinal, você entendeu como se preparar, criar um
currículo efetivo e, ainda mais, a se portar durante todo o processo de
recrutamento e seleção.

Ao final, você estará em um novo emprego que você tanto queria. Agora,
os desafios serão outros.

Aliás, não pense que conquistar a vaga é o fim do processo. Na verdade,
ele é apenas o começo de um novo: a jornada de crescer na carreira.

Esse assunto dá muito pano para manga, por isso nós tratamos dele na
segunda parte desse livro, que você não pode perder! Lá iremos te dar
dicas importantíssimas para quem quer se destacar e crescer na
carreira.

Então, não deixa para depois essa leitura que é fundamental para sua
carreira! Espero por você lá.
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