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Resumo 

Os processos seletivos compreendem um importante subsistema da área de gestão de pessoas 

ou recursos humanos, uma vez que repercutem significativamente na vida das pessoas que 

estão em busca de emprego. Atualmente, os profissionais de recursos humanos utilizam várias 

técnicas complementares de seleção, visando a contribuir para a qualidade dos processos 

seletivos; mas o que se observa é que a técnica mais frequentemente usada é a entrevista de 

emprego. Embora ela sinalize a presença de subjetividade na interação face a face entre o 

entrevistador e o entrevistado, é uma importante ferramenta para a decisão de contratação, 

podendo ser utilizada, muitas vezes, como única técnica de seleção. O gerenciamento de 

impressão é o modo como uma pessoa se apresenta a outra, utilizando um conjunto de 

estratégias, intencionalmente ou não, para influenciar favoravelmente a opinião alheia. São 

cinco as estratégias descritas na literatura: autopromoção, exemplificação, suplicação, 

intimidação e insinuação. O presente estudo objetivou avaliar a percepção de selecionadores 

de pessoas ou entrevistadores quanto ao uso das estratégias de gerenciamento de impressões 

pelos candidatos a emprego. Foram feitos dois estudos, um de natureza qualitativa, outro 

quantitativo, a fim de avaliar os comportamentos verbais e não-verbais dos candidatos 

relacionados às estratégias de GI, bem como para comparar as percepções dos entrevistadores 

em relação ao uso das referidas estratégias. A amostra do primeiro estudo, qualitativo, 

compôs-se de 14 filmagens de entrevistas de emprego; e a do segundo estudo, quantitativo, 

compôs-se de 99 profissionais de recursos humanos de várias regiões do País, que possuíam 

experiência com recrutamento e seleção. O estudo 1 indicou que a estratégia de autopromoção 

foi a mais percebida pelos entrevistadores, pois os candidatos enfatizaram seus resultados 

positivos, habilidades e competências. Associados ao uso dessa estratégia, foram observados 

comportamentos não-verbais caracterizados como cinestésicos e de acentuação. O estudo 2 

mostrou que as estratégias de autopromoção, associadas à variável comportamentos não-

verbais, parecem repercutir favoravelmente na decisão de contratação do candidato pelo 

entrevistador (r= 0.49; p< 0.05); manter a postura ereta (t(95) = 10,53, p<0.01) e olhar 

fixamente nos olhos do entrevistador (t(95) = 9,80, p<0.01) apresentaram-se acima da média na 

avaliação dos entrevistadores; quanto maior for o tempo de experiência do entrevistador, 

maiores serão as chances de o candidato que usa a estratégia de autopromoção ser contratado  

(r= 0,48; p < 0.05). Dentre outros resultados, a ANOVA (F(4,94) = 4,896, p<.001) evidenciou 

que as médias mais altas das estratégias de gerenciamento de impressões para a decisão de 

contratação do candidato pelo entrevistador foram as de autopromoção (M=3.73; DP=0.73) e 

a de exemplificação (M=3.41; DP=1.10).  Conclui-se que as implicações do uso dessas 

estratégias de GI podem contribuir para a diminuição dos vieses subjetivos da entrevista de 

emprego. 

Palavras-chave: estratégias; entrevista de emprego; percepção.  
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Abstract 

Selection processes comprise an important subsystem in the area of managing people or 

human resources, since they have a significant impact on the lives of the people who are 

seeking employment. Currently, human resources professionals use several complementary 

selection techniques, aiming to enhance the quality of the selection process; but what is 

observed is that the technique most often used is the job interview. While this indicates the 

presence of subjectivity in the face to face interaction between interviewer and interviewee, it 

is an important tool in the hiring decision, and can often be used as the sole selection 

technique. Impression management (IM) is the way one person presents oneself to another, 

using a set of strategies, intentionally or not, to favorably influence the other’s opinion.  Five 

strategies are described in the literature: self-promotion, exemplification, supplication, 

intimidation, and ingratiation. This study proposed to evaluate the perception of hiring 

managers or interviewers regarding the use of impression management strategies by job 

seekers. Two studies were conducted, one qualitative, another quantitative in nature, to assess 

candidates' verbal and nonverbal behaviors related to IM strategies, as well as to compare 

interviewer perceptions about the use of such strategies. The sample for the first study, the 

qualitative, consisted of 14 filmed job interviews; and for the second study, the quantitative, 

consisted of 99 human resource professionals from various regions of the country (Brazil), 

with experience in recruitment and selection. Study 1 indicated that self-promotion was the 

strategy seen most often by the interviewers, as the candidates emphasized their 

accomplishments, skills, and competencies. Associated with the use of this strategy, 

nonverbal behaviors, characterized as kinesthetic and expressive, were observed. Study 2 

showed that self-promotion strategies, associated with the nonverbal behaviors variable, 

appear to reflect favorably on the candidate hiring decision by the interviewer (r= 0.49; p< 

0.05); holding an upright posture (t(95) = 10.53, p<0.01); and maintaining eye contact with the 

interviewer (t(95) = 9.80, p<0.01) were ranked above average in the interviewers’ evaluations; 

the greater the interviewer’s length of experience, the higher were the chances that the 

candidate using a self-promotion strategy would be hired (r= 0.48; p < 0.05). Among other 

results, ANOVA (F(4,94) = 4.896, p<.001) showed that the highest averages for impression 

management strategies in relation to the interviewer decision to hire the candidate were those 

of self-promotion (M=3.73; SD=0.73) and exemplification (M=3.41; SD=1.10). The study 

concludes with the implications of the use of these IM strategies, to help reduce the subjective 

bias of the job interview. 

Keywords: Strategies; job interview, perception. 
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Introdução 

Esta é uma dissertação sobre gerenciamento de impressões em entrevistas de emprego, 

e se insere na linha de pesquisa “Indivíduo e Trabalho: Processos Micro-Organizacionais”, do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado – da Universidade Federal da Bahia. 

A escolha dessa temática teve origem, sobretudo, na minha experiência profissional 

em recursos humanos e, por conseguinte, na importância atribuída ao resultado da entrevista 

de emprego na vida dos candidatos. Ademais, a pouca produção de conhecimento na referida 

área de seleção de pessoas torna o estudo necessário e relevante.  

Transformações tecnológicas intensas, sofisticação dos processos laborais, demandas 

de trabalho diferenciadas, busca por trabalhadores qualificados e dinâmicos – esse é o 

contexto atual do mundo do trabalho. Mais do que no passado, a meta é alcançar melhores 

resultados com maior eficiência e eficácia, é obter bons desempenhos com menor esforço e 

desgaste para as organizações e para os trabalhadores, ou seja, a meta é alinhar trabalho com 

quem é mais capaz de realizá-lo. 

Diante dessas transformações, há um relativo consenso de que os processos seletivos 

estão passando por mudanças impulsionadas pelo novo cenário do mundo do trabalho (Farr & 

Tippins, 2010). Embora os critérios de seleção ainda estejam baseados nas definições de 

perfis profissionais e nas especificidades das tarefas, o nível de exigência de qualificação e 

capacitação, em todos os cargos e funções, aumentou significativamente, tornando um desafio 

encontrar pessoas habilitadas para ocupar as vagas disponíveis (Sarriera, 1999; Anastasi & 

Urbina, 2000; Lester, Mencl, Maranto, Bourne & Keaveny, 2010). A preocupação em 

desenvolver habilidades individuais, para a aquisição e manutenção do emprego, parece ter 

aumentado, devido ao fato de o mercado de trabalho ter-se tornado mais restrito e exigente 

(Sarrieira, 1999). O problema, então, não é somente oferecer trabalho, mas encontrar pessoas 

que possam ocupar a contento as vagas disponíveis. 
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Na empresa Google, por exemplo, empregados brasileiros dos escritórios de São Paulo 

e Belo Horizonte chegaram a realizar até 30 entrevistas para conseguir preencher uma vaga, 

mas, atualmente, a tentativa é de reduzir esse número de etapas, e estão tentando manter a 

média de três a cinco entrevistas para cada vaga disponível. Segundo matéria da Computer 

World (2010), a Google não busca uma habilidade específica, mas sim inteligência, 

flexibilidade, capacidade de adaptação e uma vontade muito forte de mudar o mundo; em 

suma, quer pessoas com espírito empreendedor. A exemplo da Google, as organizações 

contemporâneas têm interesse em recrutar profissionais visionários, com um conjunto de 

habilidades que garantem a sua empregabilidade. 

O gerenciamento de impressões (GI), no contexto de seleção de emprego, surge como 

um fenômeno que repercute no desempenho do candidato, já que consiste na forma como esse 

candidato interage com o entrevistador, buscando transmitir uma imagem positiva e tentando 

fazê-lo perceber que possui os requisitos necessários para a contratação. A meta do candidato 

é transmitir uma impressão favorável, ao pressupor que as impressões geradas no 

entrevistador contribuem positivamente na avaliação e decisão de contratação. 

 Pesquisas anteriores sobre gerenciamento de impressão enfatizam o contexto do 

comportamento do indivíduo no trabalho e, em função disso, é reconhecido como uma 

ocorrência comum nos espaços organizacionais, entre eles o da avaliação de desempenho 

(Ferris et. al 1994), da competência (McFarland et al., 2005), de oportunidades de promoção e 

progressão da carreira no trabalho (Zivnuska et al., 2004), de liderança (Wayne & Green, 

1993), de feedbacks de comportamento (Morrison & Bies, 1991) e de entrevistas de emprego, 

que é o objeto desta dissertação (Kacmar et. al, 1992). 

Ao analisar as principais produções da literatura sobre gerenciamento de impressões 

(Figura 1), em que o predomínio de estudos internacionais é evidente, notam-se alguns desses 
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campos em que o GI é estudado. Na avaliação de desempenho (Ferris et. al 1994), por 

exemplo, as pessoas costumam descrever seus trabalhos de forma a valorizar sua imagem. 

Quando a análise do trabalho desenvolvido será utilizada para efeitos de compensação, os 

empregados tendem a se esforçar mais para gerar impressões positivas; na liderança (Wayne 

& Green, 1993), os gestores procuram transmitir uma imagem carismática, de modo a serem 

vistos por seus empregados como confiáveis, morais e críveis; nos feedbacks de 

comportamento (Morrison e Bies, 1991), portanto, esses líderes procuram ser mais moderados 

ao dar um feedback negativo a um empregado, visando a tornar o processo de avaliação mais 

agradável. Nas entrevistas de emprego, o candidato em avaliação lançará mão dos 

comportamentos que consideram mais adequados para gerar uma impressão positiva.  
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Figura 1- Mapeamento da literatura sobre gerenciamento de impressão 

No entanto, estudos empíricos que relacionam entrevistas de seleção com o 

gerenciamento de impressão (Ellis et al, 2002; Tsai et al. 2004;. Varma, Denisi & Peters, 

2006) ainda são poucos no Brasil. Numa busca feita com as palavras-chave “management 

impression in job interview”, na base de dados PsycINFO, foram encontradas 38 pesquisas 

internacionais; e, com as palavras-chave “gerenciamento de impressões em entrevista de 

emprego”, foram encontradas 3 pesquisas nacionais.
1
 

                                                           
1
 Para a realização da revisão de literatura internacional sobre seleção de pessoas, foram consultadas as bases de 

dados CSA Illumina, ISI Web ofKnowledge(incluindo Web of Science), Psycoinfo, e Scopus, disponíveis no 

portal da Capes, e ainda a base de acesso livre da SAGE Journals Online1. Os estudos nacionais foram 

consultados no Scopus, Scielo, portal Capese no Google Acadêmico. 
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Assim, percebe-se que são poucas pesquisas, se comparadas ao tema “Leadership” 

(liderança), por exemplo, cujos trabalhos internacionais e nacionais encontrados superaram 

692, com os mesmos critérios e características de busca supramencionados. 

Observa-se, com isso, a necessidade e a relevância do estudo proposto nesta 

dissertação, cujo objetivo geral é investigar o uso de estratégias de gerenciamento de 

impressão pelo candidato durante a entrevista de emprego. Como o GI constitui uma 

importante ferramenta organizacional – já que as pessoas, motivadas por diversos interesses, 

agem para construir uma imagem social que inspire confiança, revele sua inteligência e 

potencial futuro –, esta dissertação buscou responder de que forma as estratégias de GI são 

percebidas pelos entrevistadores quando utilizadas pelos candidatos, levando em consideração 

aspectos comportamentais verbais e não-verbais que os candidatos usam durante a entrevista 

de emprego e sua relação com a decisão de contratação pelo entrevistador. 

No contexto de seleção de emprego, a literatura de gerenciamento de impressões 

também traz a questão das características dos entrevistadores como um fator influente nos 

comportamentos dos candidatos, num interjogo em que as características e comportamentos 

desses candidatos também acabam influenciando a percepção dos entrevistadores durante as 

entrevistas (Delery & Kacmar, 1998). 

Por ser o GI um fenômeno onipresente e natural em qualquer processo de interação, na 

entrevista de seleção ele é ainda mais evidente, pois os candidatos estão num processo 

avaliativo, cujo resultado poderá mudar significativamente sua vida. Então, inevitavelmente, a 

entrevista provoca, nesses candidatos, o aumento da consciência de estarem sendo julgados. 

Por isso, eles irão tentar impressionar positivamente o entrevistador, embora em diferentes 

níveis de percepção e controle. 
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Para os profissionais de recursos humanos, por sua vez, conduzir um processo de 

seleção de pessoal e atender às necessidades das organizações, em meio à competitividade do 

mundo atual, tornou-se um desafio. Cabe a eles a identificação do melhor candidato em pouco 

tempo, sem, preferencialmente, demandar gasto para a organização.  

Indefeso diante da necessidade de se apresentar melhor que outros profissionais para 

ocupar vagas concorridas, o candidato se preocupa em adquirir estratégias de autogestão para 

ser competitivo no mercado, procura qualificar-se e buscar livros, cursos e outros materiais 

que deem suporte emocional, técnico e estratégico para se sair bem nas entrevistas de seleção 

ou progredirem na carreira (Ralston & Kikwood, 1999). A relevância da questão tem 

motivado, rotineiramente, a divulgação de dicas sobre como se apresentar em entrevistas de 

seleção, em jornais, revistas, sites etc. 

O perfil gerencial de hoje exige que o candidato demonstre inúmeras características, 

como integridade, visão estratégica e de futuro, liderança, conhecimento da empresa e das 

novas tecnologias, capacidade de decisão, foco no resultado, motivação, habilidade nas 

relações interpessoais, proatividade, além de uma formação acadêmica que inclua, por 

exemplo, uma pós-graduação (lato ou stricto sensu) (Teodósio, Gaspar & Rodrigues, 1997). 

Nesse caso, identifica-se que o GI pode reforçar essas características, como também o status 

do futuro titular ao emprego, do que decorre um aumento das exigências de ambas as partes, 

contratante e candidato. 

Devido ao fato de o estudo do gerenciamento de impressões, em contextos reais de 

entrevistas de seleção, ser um empreendimento difícil, torna-se necessário estudar esse 

contexto para entender e gerenciar mais adequadamente o processo seletivo das organizações. 

Esta dissertação foi realizada por meio de dois estudos complementares: um 

qualitativo, com o uso de registro em vídeo de entrevistas de seleção, e um quantitativo, com 
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o uso de um questionário eletrônico que simula respostas de um candidato em entrevista de 

seleção. 

Espera-se que esta dissertação traga contribuições significativas ao treinamento e à 

preparação de entrevistadores, no sentido de identificarem, com mais precisão, a maneira 

como os candidatos gerenciam suas impressões para produzir uma imagem positiva e 

influenciar a decisão de contratação. Contribuirá ainda para melhor evidenciar os vieses 

subjetivos que muito facilmente podem ocorrer num processo de interação em que há uma 

avaliação decisiva que repercute significativamente na vida do indivíduo e da empresa.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No Capítulo 1, será discutida a 

fundamentação teórica que dá suporte aos estudos do gerenciamento de impressões. Ele está 

subdividido em seções, sendo a primeira relacionada à percepção social; a segunda seção faz 

referências às atribuições causais; a terceira aborda a formação de impressões; a quarta enfoca 

o gerenciamento de impressões; e a quinta seção ressalta o gerenciamento de impressões em 

entrevista de emprego. No Capítulo 2, a delimitação do objeto de estudo e a apresentação do 

objetivo geral e dos específicos serão abordados. No Capítulo 3, é apresentado o estudo 

qualitativo, descrevendo o método, os resultados e as conclusões. No Capítulo 4, é 

apresentado o estudo quantitativo, onde as variáveis, as hipóteses investigadas, o método 

utilizado, os resultados e as conclusões serão descritos. Por fim, no Capítulo 5, são feitas 

algumas considerações finais que se discutem as limitações desta pesquisa e se apontam 

sugestões de estudos futuros. 
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1. Percepção social e gerenciamento de impressões 

Este capítulo é dividido em tópicos considerados relevantes para a compreensão do 

fenômeno a ser investigado – gerenciamento de impressão. São demarcadas as abordagens 

teóricas que dão suporte ao estudo, divididas em seções que oferecem uma visão geral dos 

processos que estão intimamente relacionados a esse fenômeno: a percepção social, um 

processo psicológico que tem como foco de avaliação a outra pessoa; a formação de 

impressões e a atribuição causal, referentes a um processo de julgamento de outra pessoa; e o 

gerenciamento de impressões, um processo psicológico que faz com que as pessoas 

divulguem uma imagem capaz de gerar reações na audiência.  

1.1. A percepção social 

A teoria da percepção social discorre sobre um processo psicológico que tem como 

foco a avaliação de outra pessoa. Ela se distingue da percepção de objetos físicos por ser de 

qualidade distinta. Ainda que possamos ser iludidos na percepção de objetivos físicos, o que é 

comumente relatado nos estudos de ilusão perceptiva, o objeto físico não exerce um papel 

ativo no processo perceptivo do observador. Ao contrário, a pessoa que está sendo alvo de 

percepção e avaliação por parte de outra pessoa exerce um papel ativo nesse processo (Fiske 

& Taylor, 1991), o que torna importante o estudo de processos interativos, como é o caso de 

seleção de pessoas. 

Nesse sentido, o estudo da percepção social ajuda a explicar conceitos como o de 

estereótipos, formação de impressão, avaliação de pessoas e atribuições causais. Um dos 

modos de organização da percepção é através dos esquemas mentais, estruturas que ajudam a 

selecionar e a processar informação recebida do ambiente social (Klimoski & Donahue, 

2001).  
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Sabe-se que avaliar pessoas não é tarefa fácil. O que se sabe sobre uma pessoa, quando 

se é a ela apresentado, consiste simplesmente naquilo que pode ser visto e ouvido, e, mesmo 

que se saiba que não se deve julgar um livro pela capa, esse tipo de informação facilmente 

observável reveste-se de importância crítica para as primeiras impressões. 

A face humana e a dimensão corporal, por exemplo, funcionam como estímulos no 

processo de percepção pessoal (Haxby, Hoffman & Gobbini, 2002). Diariamente,  

experiências atestam que a brevidade dos olhares é suficiente para fornecer uma rica 

informação da pessoa. A partir das mínimas dicas visuais, podem-se decodificar o sexo, a 

idade, o status emocional, a fixação do olhar e, algumas vezes, até as intenções ou um 

objetivo, principalmente se a pessoa for conhecida do observador (Macrae & Quadflieg, 

2010).  

Através do olhar de uma pessoa, percebem-se expressões e características faciais, 

estilo do cabelo, forma do corpo, peso e postura, direção do olhar, orientação da cabeça e do 

corpo e movimentos corporais e faciais. Outras características das pessoas, entretanto, não são 

tão fáceis de detectar, como a personalidade, a direção da atenção da pessoa, ou ainda o 

estado emocional dela (Macrae & Quadflieg, 2010).  

O olhar fixo desencadeia uma série de percepções. Por exemplo, se uma pessoa olha 

atentamente para alguma coisa ou alguém, o significado disso é que aquele objeto ou pessoa 

tem uma importância para ela. Por vezes, quando o olhar é desviado pela pessoa, o observador 

tende também a desviar a atenção para a mesma direção (Langton & Robbins, 2000). Para 

Adams e Cleck (2005), esse desvio do olhar pode indicar medo ou tristeza, ou ainda timidez. 

Os movimentos corporais também sinalizam o estado emocional da pessoa. Por exemplo, 

movimentos exageradamente rápidos podem estar associados a uma grande intensidade 

emocional, percebida através de vários tipos de emoções expressas ao mesmo tempo 
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(Atkinson, Dittrich, Gemmell & Young, 2004). Essa combinação contribui para a forma como 

a pessoa é percebida. 

Embora não seja fácil saber de que características o observador lança mão para 

identificar alguns traços de personalidade de uma pessoa, estudos exemplificam que uma 

pessoa caracterizada como extrovertida apresenta um rosto redondo, cabelo à moda ou 

distinto, roupa extravagante, expressão amigável, movimentos frequentes e rápidos do corpo e 

anda de uma maneira relaxada (Borkenau & Liebler, 1992). Não se pode negar que os 

observadores podem identificar características de uma pessoa de uma forma mais sistemática, 

como também de maneira automática, intuitiva. 

A velocidade com que algumas avaliações perceptivas são processadas cognitivamente 

decorre da interpretação automática de padrões habituais de comportamentos. Em um décimo 

de segundo, é possível atribuir uma série de características a uma pessoa, como traços 

específicos da face, num processo rápido, intuitivo e sem esforço (Fiske, 2007). Trabalhos 

recentes têm demonstrado que a face de algumas pessoas pode ser caracterizada 

automaticamente como confiável, independentemente dos objetivos e intenções do observador 

(Engell, Haxby & Todorov, 2007; Todorov, Baron & Osterhof, 2008). Essas situações 

refletem o quão rápido se forma uma impressão a partir da percepção social. 

Por outro lado, Paullhus, (1988) afirma que o processamento automático dispara 

quando a pessoa usa estratégias de autopromoção sem modéstia, podendo provocar, no 

observador, uma percepção de que essas respostas autoelogiosas parecem egoístas, o que não 

ocorre quando a pessoa que está sendo avaliada controla seu comportamento. Esse controle 

pode ser o resultado de uma reflexão sobre a credibilidade de suas pretensões e as 

consequências embaraçosas de parecer imodesto. 
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Tanto para a pessoa que está sendo observada quanto para o observador, o controle do 

comportamento depende de esforço cognitivo, que talvez esteja mais presente quando se 

dispõe de um tempo maior no processo de interação. Em contrapartida, quando as pessoas não 

conseguem se concentrar durante as interações, quer por questões ambientais ou porque estão 

cognitivamente ocupadas por estarem preocupadas, ou socialmente ansiosas, elas despendem 

mais pensamentos esquemáticos, simplificando os processos mentais e gerando percepção 

social mais rápida e enviesada (Fiske & Taylor 1991). 

Além dos pensamentos esquemáticos, os observadores categorizam pessoas e eventos, 

de modo a ajudar na percepção e organização da informação social, permitindo simplificar e 

estruturar o mundo social e, assim, antecipar futuros comportamentos e experiências. Essas 

categorizações da percepção social incluem características demográficas, papéis sociais, 

aparência física, comportamentos não-sociais, interações interpessoais, traços, habilidades, 

intenções, causas e motivos fornecidos por um indivíduo (Markus & Kitayama, 1991). Isso 

está associado à formação de estereótipos. Em entrevistas de seleção, por exemplo, pode 

acontecer uma situação em que o entrevistador baseie suas impressões do candidato nos 

estereótipos ocupacionais e nos perfis sociais difundidos sobre como um trabalhador da 

atualidade deve ser.  

Há uma série de características do trabalhador moderno, organizadas, em CHAs 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), que são observadas nas entrevistas de seleção, como 

proatividade, capacidade de iniciativa, de trabalhar em equipe, de perceber a integração e 

interdependência das partes que compõem o todo, de ter visão futurista, postura positiva, 

tenacidade e cultivo de relações interpessoais empáticas.  

Além do mais, não se pode desconsiderar os estereótipos ocupacionais que 

influenciam na percepção de profissões masculinas e femininas. No Brasil, a maioria dos 
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cargos de gerência, por exemplo, ainda é exercida por homens (Chanlat, 2005). 

Possivelmente, o conflito social entre o papel da mulher no lar e o papel de gerente são fatores 

de estresse, bem como a discriminação em relação a salário, carreira, além dos estereótipos e  

preconceitos sexuais.  

Com raras exceções, notam-se ainda outras ocupações predominantemente exercidas 

por mulheres, como empregada doméstica, babá, auxiliar de escritório, recepcionista, 

secretária, manicure. Por outro lado, os homens predominam nas profissões de motorista, 

pedreiro, pintor, gerente de produção etc. Sem dúvida, isso contribui para a formação de 

estereótipos ocupacionais através da formação de categorias preconcebidas pela sociedade, 

que influenciam a formação de impressões e a decisão de emprego. 

Macrae (2005) pontuou que a ativação da categoria e de estereótipos não ocorre sob 

condições nas quais o significado social de um objetivo ou indivíduo é irrelevante para o 

observador. Intenções, motivações, estereótipos e objetivos desse observador, sem dúvida, 

orientam os julgamentos sociais, com impactos nos processos decisórios. Pesquisa sobre 

tomada de decisão confirma que as pessoas processam a informação de uma forma mais 

profunda, intensa e controlada quando sabem que um possível erro de julgamento pode 

incorrer em sérios prejuízos, ou, subjacentemente, quando as pessoas têm tempo para refletir, 

sem interrupção e num ambiente adequado à situação demandada (Fazio, 1990; Fiske & 

Taylor, 1991; Kruglanski, 1990). 

Entretanto, a percepção é feita, geralmente, com base na informação que está 

disponível. Quanto mais visível for o comportamento, tornando-se uma marca da imagem 

pessoal, mais propriedade o observador terá para avaliar e atribuir características. Essas 

atribuições são estudadas na seção seguinte. 
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1.2. Atribuição causal 

O fenômeno da atribuição que está em jogo na percepção social começou a ser 

bastante estudado no final da década de 1950 e atingiu seu ápice nas décadas de 1980 e 1990. 

Heider (1958), um dos primeiros psicólogos sociais a sistematizar estudo em percepção 

social, discorreu sobre uma psicologia ingênua, na qual defendia o ponto de vista que as 

pessoas dão sentido às ações humanas buscando razões explicativas para cada uma delas.  

Tais explicações poderiam ser decorrentes de fatores disposicionais (traços pessoais) e fatores 

situacionais (externos). No primeiro caso, as pessoas agiriam conforme suas características e 

atributos pessoais e, no segundo caso, o fariam em decorrência de fatores ambientais e 

circunstanciais.  

O processo de atribuir razões às ações das pessoas estaria sujeito a erros, dependendo 

de a pessoa ser ator ou observador. O observador que avalia outra pessoa tende a superestimar 

os fatores internos e subestimar os fatores externos, ao passo que, como ator, quando observa 

seu próprio comportamento, tende a superestimar fatores externos e subestimar fatores 

internos.   Jones e Davis (1965) introduzem novos aspectos teóricos na análise do fenômeno 

de atribuição casual, como o de que ela poderia variar conforme se percebesse o ator 

consciente ou não das consequências de seus atos. Se houvesse consciência das consequências 

das ações, tender-se-ia a atribuir causas disposicionais à ação do ator.   

Numa seleção de emprego, por exemplo, o entrevistador tende a perceber o 

comportamento do candidato como disposicional, isto é, atrelado à personalidade, quer seja 

um comportamento socialmente desejável, quer seja um comportamento tido como 

inadequado. Já o candidato tende a interpretar o próprio comportamento, principalmente o 

definido socialmente como inadequado, como decorrente de fatores situacionais ou externos, 

e os comportamentos desejáveis como decorrentes de sua personalidade. 
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Esse elemento do processo atribuicional, erro de atribuição ou viés atribuicional, assim 

chamado por Heider (1958), ou ainda viés de correspondência, assim denominado por Jones 

(1979), tem repercussão significativa na tomada de decisão. Como o observador processa a 

informação contida num determinado comportamento, isso depende muito de suas crenças 

acerca das causas internas e externas que originaram determinado comportamento. 

Outro aspecto que pode contribuir para o viés de atribuição consiste na familiaridade 

que o observador possa ter com a pessoa observada (Mischel & Idson, 2001), e, por isso, não 

será imprevisível que ele atribua o comportamento dessa pessoa às suas disposições internas 

inerentes à personalidade ou às circunstâncias ambientais, dependendo de o comportamento 

julgado ser positivo ou negativo. 

Kelly (1967) aumentou a complexidade da explicação do fenômeno atribuicional, 

alegando que, para fazer tal inferência, o observador precisaria de informações sobre 

consenso, consistência e distintividade. Em poucas palavras, a questão é avaliar se o ator age 

da mesma forma na mesma situação ou em situações similares, e se as outras pessoas, diante 

da mesma situação, agem de maneira semelhante. Decorridas duas décadas, Weiner (1986) 

apresentou um modelo multidimensional para explicar o fenômeno da atribuição com três 

componentes: lócus de controle interno ou externo, que depende da ação julgada (sucesso ou 

fracasso), estabilidade da ação ao longo do tempo e controle da mudança da ação (está sob 

controle pessoal ou não). Mais recentemente, as teorias atribuicionais têm sido usadas para 

analisar processos de nível intrapessoal (modelos lógicos de tomada de decisão), interpessoal 

(relações maritais e entrevistas de seleção), intergrupal (estereótipos) e societal (comparação 

entre culturas de processos atribuicionais) (Hewstone, 1989).  

Por isso, as relações interpessoais dependem de como as pessoas constroem 

mentalmente cada comportamento do outro (Hogg & Cooper, 2003). E a atribuição é formada 
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à luz dos comportamentos observados, e, uma vez formada, influenciará a motivação, a 

emoção e o próprio comportamento de quem as formou. Através desse processo, a complexa 

informação contida em um episódio comportamental se resume em termos de traços, objetivos 

ou competências. 

É relevante enfatizar também que existem algumas forças, tais como normas ou 

pressões sociais, que levam o indivíduo a se comportar de determinada forma, e quem está 

avaliando às vezes atribui o comportamento dessa pessoa a uma qualidade estável dela (Fiske, 

2007), quando, de fato, a pessoa está reproduzindo um comportamento socialmente 

construído como adequado àquela situação.  

Em resumo, atribuir razões e explicações para os comportamentos humanos e eventos 

sociais não seria somente o resultado de processos cognitivos, mas um fenômeno social 

baseado em crenças compartilhadas sobre como as pessoas devem agir e se comportar (Fraser 

e Gaskell, 1990). Sendo assim, nas entrevistas de emprego, há expectativas do entrevistador 

de como o candidato deve se comportar, do mesmo modo que o candidato está cônscio de que 

o seu desempenho está sendo avaliado por alguém que poderá decidir sobre o seu destino. Por 

isso, a impressão pessoal tem uma repercussão significativa nas tomadas de decisão, e é esse 

processo que será enfatizado na próxima seção. 

1.3. Formação de impressão 

A formação de impressões se refere a um processo de julgamento de outra pessoa, que, 

do ponto de vista da abordagem estrutural, seria construído a partir das características 

pessoais do indivíduo (processamento cognitivo top down) (Anderson, 1999). A abordagem 

construtivista, por sua vez, afirma que o processo de formação de impressões é decorrente de 

uma gestalt, em que traços individuais são organizados para formar um todo que não se reduz 

aos componentes em separado (Brewer, 1988). Esse modelo gestáltico explicaria, em parte, os 
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processos de estereotipização (processamento cognitivo bottom-up). De um modo geral, 

acredita-se que o processo de formação de impressões é influenciado pelas características do 

observador, características da pessoa observada e das circunstâncias nas quais se é levado a 

formar impressões. 

Estudo demonstra que a precisão na formação da impressão é orientada por meio de 

dados (Feingold, 1992), uma vez que pressupõe simetria entre as impressões de uma pessoa e 

os dados fornecidos pelas características dela. Esse mesmo estudo revelou também que alguns 

traços podem ser julgados por meio da comunicação não-verbal, embora se saiba que não há 

elevado consenso sobre as características de uma pessoa.  

É importante destacar que, antes de qualquer relacionamento ser constituído, 

primeiramente se forma a impressão (Klimmt, Hartmann, & Schramm, 2006), pois se trata de 

um processo cognitivo que envolve a análise de um conjunto de informações, como 

características físicas e de personalidade, comportamentos, crenças, valores pessoais, dentre 

outras, para, então, se formar uma impressão acerca de uma pessoa. Esse processo, que é o 

maior componente da percepção social, geralmente envolve duas partes principais: um 

observador, ou pessoa que forma a impressão, e uma pessoa sobre a qual a impressão é 

formada (Klimmt, Hefner, & Vorderer, 2007).  

Ao contrário do que acontece com as personagens da televisão, em que se observa ser 

a informação delas roteirizada e desenhada para produzir uma impressão particular de uma 

forma relativamente eficaz (Potter et. al, 2002), as configurações interpessoais do cotidiano 

são tipicamente muito menos planejadas, com variabilidade na percepção de uma pessoa.   

Investigações sobre a formação de impressões dividem os estudiosos entre aqueles que 

veem a formação de impressões como um processo cognitivo que, primariamente, utiliza 

esquemas ou categorias, e aqueles que a veem como um processo cognitivo sistemático, que 
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depende mais fortemente da utilização e agregação de características individuais específicas 

(Sanders, 2010). 

Embora haja divisões no modo como os estudiosos do assunto pensam, é sabido que 

todos formam impressões dos outros com muita facilidade (Fiske et. al. 2007), e essas 

impressões são baseadas normalmente em traços pessoais (Eyal et. al. 2010). E o que 

determina se uma característica está presente ou não no comportamento de um indivíduo são 

as atitudes e crenças do processo cognitivo dos observadores, usadas para formar uma 

impressão (Fiske et al, 1999). Corroborando esse argumento, Sanders (2010) afirma que 

recentes teorias em ambos os campos apontam que a formação da impressão dos observadores 

depende tanto de estratégias cognitivas sistemáticas, como de esquemas mentais. 

O modelo contínuo, de Fiske e Neuberg (1990), por exemplo, incorpora os modelos 

construtivistas e estruturalistas, considerando tanto aspectos de esquemas mentais como 

atributos mais sistemáticos de processamento cognitivo. Esse modelo contínuo revela que 

observadores, com base em seus objetivos, motivos e necessidades, têm acesso a múltiplas 

abordagens cognitivas (Fiske et al, 1999;. Fiske & Neuberg, 1990; Fiske & Taylor, 1991; 

Ruscher, Fiske, & Schnake, 2000).  

Além disso, ao invés de processamentos baseados em heurística e o tratamento 

sistemático serem considerados como mutuamente exclusivos, esse modelo contínuo os 

incorpora num mesmo processo. As heurísticas simplificam a resolução de problemas 

complexos e fazem parte dos processos construtivos do observador. Por exemplo, impressões 

que caracterizam alguém como irritável podem ser influenciadas pela forma como facilmente 

se pode pensar em exemplos dessa pessoa perdendo a paciência.  

Então, os observadores talvez exerçam algum esforço cognitivo, e não confiam apenas 

no processamento cognitivo automático, ao formar suas impressões. Esse processamento 
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automático ocorre quando não há um controle consciente das informações e ele se desenvolve 

em resposta a um estímulo e ao ambiente em que pessoas se encontram habitualmente, como 

uma forma de reduzir esforço cognitivo. Esse processo automático não é intencional, não 

requer um objetivo para ser ativado, é involuntário e pode não ser inevitável (Glaser, 2003),  

ocupando um importante lugar na psicologia social (Wegner & Bargh, 1998).  

Nesse sentido, observadores podem avaliar as características e o comportamento moral 

de uma pessoa, variando desde avaliações negativas e neutras a avaliações positivas. Raney 

(2004) sublinha também que os esquemas mentais, organizados em estruturas cognitivas com 

base em experiências anteriores, podem facilitar a interpretação de comportamentos e 

caracterítsicas de outras pessoas. Esse mesmo autor também propôs que o observador pode 

interpretar os comportamentos de acordo com as expectativas previamente criadas por ele, 

dando mais atenção a comportamentos consistentes com o que espera. Outros autores, Konijn 

e Hoorn (2005), concordam que uma informação preconcebida, como um estereótipo de uma 

pessoa avaliada, poderá influenciar fortemente o resultado da impressão, fazendo com que os 

observadores reinterpretem ou ignorem as informações inconsistentes com o rótulo inicial 

criado por suas expectativas. 

Talvez esses vieses sejam minimizados com as concepções atuais, que defendem 

múltiplas abordagens de percepção de comportamento (Sanders, 2010).  Observadores podem, 

inicialmente, categorizar uma pessoa como membro de um grupo, muitas vezes baseados em 

estereótipos, preconceitos, e tendências comportamentais associados com as categorias 

atribuídas (Macrae & Bodenhausen, 2001). Essas categorizações permitem aos observadores 

organizarem melhor suas impressões. Por exemplo, supõe-se que um observador tenha uma 

certa impressão de um pessoa que está se apresentando, e, durante a apresentação, novas 

informações são agregadas. O observador descobre que a referida pessoa tem um passado 
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inaceitável socialmente, e terá de adotar novas atitudes e tentar reconciliá-las com a impressão 

já formada.  

Em suma, a formação de impressões exige algum esforço cognitivo, e está associada a 

processos de categorização e aos esquemas mentais. Por conseguinte, as pessoas que estão 

numa situação de avaliação gerenciam sua impressão para que repercuta positivamente na 

avaliação de quem os está observando, como veremos na próxima seção. 

1.4. Gerenciamento de impressão 

O gerenciamento de impressão (GI), uma vertente da formação de impressão, começou 

a ser estudado por Goffman (1959), e é definido por vários estudiosos como um conjunto de 

comportamentos adotados pelo indivíduo, voltados para influenciar a maneira como os outros 

o percebem (Bolino et. al., 2008; Ellis, et. al, 2002; McFarland et. al, 2003, Rosenfeld et. al, 

2002; Rosenfeld, Edwards & Thomas, 2005). Esses comportamentos descrevem aspectos 

centrais do indivíduo, como a tentativa consciente ou inconsciente de influenciar as 

percepções dos outros sobre si, sobre um objeto ou evento, através da regulação e controle de 

informações na interação social. 

A terminologia gerenciamento de impressão é entendida por alguns autores como 

autoapresentação. A autoapresentação, para Swann (1983), é usada para designar diversas 

atividades autodescritivas que validam o próprio autoconceito. Para Jones e Pittman (1982), 

para eliciar comportamentos pretensiosos, e, para Leary e Kowalski (1990), é, por vezes, 

aplicada somente para atividades públicas destinadas a influenciar os outros. O que se observa 

é que ambos os fenômenos são menos disputados do que as próprias terminologias, tendo em 

vista, ao fazer uma análise das duas descrições, o objetivo ser único – criar uma imagem 

positiva. O que parece distinguir é o nível de consciência, visto que a autoapresentação é 
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somente consciente, enquanto que o GI é processado inconsciente e conscientemente 

(Schlenker & Weigold, 1992). 

Não há nada nefasto ou superficial acerca do gerenciamento de impressões, tendo em 

vista ser esse um fenômeno natural e presente em todas as relações humanas. O que se 

observa é que a informação apresentada pelo indivíduo se adapta às diferentes circunstâncias, 

incluindo as metas desse indivíduo e as expectativas do observador, bem como os valores e 

competências de ambos. Um exemplo oportuno, trazido por Schlenker e Weigold (1992), 

sublinha que, assim como um escritor de livros didáticos deve editar as informações para 

apresentá-los de forma legível e concisa, assim também as pessoas devem “editar” as 

informações sobre si na vida cotidiana, para oferecer o que têm de melhor, ou seja, as 

melhores descrições possíveis. 

A maioria dessas pessoas está preocupada com a impressão gerada em outras e, 

portanto, envolve-se em uma variedade de estratégias para gerenciar essa impressão (Bolino 

et. al. 2008), sobretudo para descrever a si mesma de modo a promover a impressão desejada 

(Jones & Pittman, 1982; Leary & Kowalski, 1990).   

Alguns autores se posicionam de forma diferente quanto às circunstâncias em que o 

gerenciamento de impressão é empreendido. Por exemplo, alguns entendem que o GI é 

empreendido somente em condições específicas, ou é empregado principalmente por certos 

tipos de pessoas (Briggs & Cheek 1988; Buss & Briggs 1984; Snyder, 1987). Outros 

estudiosos do assunto, como Goffman (1959), Hogan (1983) e Shlenker, (1985), entendem 

que o GI é um comportamento ubíquo, ou seja, faz-se presente em todas as relações humanas 

e é um fenômeno natural e positivo. Concordando com Goffman, Hogan e Shlenker, é fato 

que, para interagir, as pessoas precisam ter clareza da situação e dos papéis de cada uma, pois 
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têm de levar em consideração alguns aspectos tais, como a aceitação e o respeito à identidade 

do outro, e o GI se faz presente para que se possa obter uma interação harmoniosa e eficiente. 

Ademais, o GI pode variar em dimensões, tais como a quantidade de esforço cognitivo 

exercido pelo indivíduo na apresentação de informações à medida que está consciente de 

tentar criar impressões particulares, ou se esse indivíduo controla o seu comportamento ou 

não, e ainda a forma como o observador o percebe (Schlenker & Weigold, 1992). 

No que se refere à diferença de sexo no gerenciamento de impressão, um estudo feito 

por Bolino e Turley (2003ª) relatou que, enquanto as mulheres gerenciam mais passivamente 

a impressão, os homens fazem uso de estratégias mais agressivas. Sobre essa diferença de 

sexo, outra pesquisa de Guadagno e Cialdini (2007) revelou que as mulheres que usam táticas 

de gerenciamento de impressão consideradas predominantemente femininas deixam de 

impressionar os seus supervisores quanto a possuírem as características necessárias para o 

trabalho; já aquelas que usam táticas consideradas predominantemente masculinas acarretam 

implicações para as suas trajetórias de carreira. Obviamente que existem exceções notáveis de 

mulheres que são muito bem sucedidas no mundo corporativo (MacDonald & Schoenberger, 

2006), mas os autores Guadano e Cialdini (2007) sugerem que as mulheres bem sucedidas 

utilizem essencialmente estratégias de impressão consideradas masculinas e femininas, de 

modo a equilibrar as demandas conflitantes dos papéis ocupacionais. O estudo desses autores 

não contemplou essa hipótese, mas eles apostam nela. 

O gerenciamento de impressão também abrange, largamente, os comportamentos não-

verbais, como gestos, expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz, apresentação social, 

proximidade e níveis de movimentos (Ambady & Weisbuch, 2010).  

Alguns autores utilizam a expressão não-verbal como interação comunicativa face a 

face, ou ainda a consideram como atividade expressiva que precede ou acompanha o uso de 
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palavras (Rector & Trinta (1985). As comunicações não-verbais para o ser humano podem ser 

processadas através de três suportes, conforme Corraze (1982). O primeiro é o corpo, nas suas 

qualidades físicas, fisiológicas e nos seus movimentos. O segundo é constituído por objetos 

associados ao corpo, como os adornos, as roupas, ou mesmo as mutilações, marcas ou 

cicatrizes de tatuagens, ou de rituais. E o terceiro suporte se refere à dispersão dos indivíduos 

no espaço, que engloba desde o espaço físico que cerca o corpo até o espaço que a ele se 

relaciona, o espaço territorial. 

De modo semelhante, DeGroot e Gooty (2009) enfatizam que os sinais não-verbais 

podem ser classificados como: a) dinâmicos (contato visual, orientação do corpo, sorrisos, 

gestos, movimento da cabeça) b) estáticos (atratividade física e variáveis demográficas); e c) 

paralinguístico (características vocais, tais como taxa de elocução, volume, tom e pausa). 

Em se tratando das estratégias de gerenciamento de impressão, observa-se que muitos 

pesquisadores identificaram e descreveram cinco estratégias, sendo Jones e Pittman os 

pioneiros nesse estudo (Jones & Pittman, 1982; Rosenfeld et al, 2002; Tedeschi &  

Melburg, 1984; Wayne & Ferris, 1990).  A estratégia aqui é definida como um plano global 

que se vale de táticas para atingir metas previamente estabelecidas. Na literatura de GI 

encontra-se a descrição das estratégias de insinuação, autopromoção, exemplificação, 

intimidação e suplicação. Para insinuar-se, autopromover-se, exemplificar, intimidar ou 

suplicar, as pessoas fazem uso de táticas autoelogiosas, de intitulação, intensificação, 

superação de obstáculos, conformidade, justificação, enaltecimento ou pedidos de ajuda. 

 Vale ressaltar que, na literatura pesquisada, não foram encontrados instrumentos de 

gerenciamento de impressão em processo de seleção. Uma busca eletrônica feita com as 

palavras-chave “scale management impression” na CSA Illumina, ISI Web of Knowledge 

(incluindo Web of Science), Psycoinfo, e Scopus, foram encontrados: um artigo de Bolino e 

Turnley (1999), que desenvolveram uma escala de gerenciamento de impressão com base na 
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taxonomia de Jones e Pitman (1982), e outro artigo recente de Kacmar et. al (2010), que 

validaram essa escala de GI de Bolino e Turnley (1999), conforme é apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Escala original de gerenciamento de impressão  

Self-promotion 

SPROM1: Talk proudly about your experience or education. 

SPROM2: Make people aware of your talents or qualifications. 

SPROM3: Let others know that you are valuable to the organization. 

SPROM4: Let others know that you have a reputation for being competent in a particular 

area 

SPROM5: Make people aware of your accomplishments. 

Ingratiation 

INGRT1: Compliment your colleagues so they will see you as likeable. 

INGRT2: Take an interest in your colleagues’ personal lives to show them that you are 

friendly 

INGRT3: Praise your colleagues for their accomplishments so they will consider you a nice 

person. 

INGRT4: Use flattery and favors to make your colleagues like you more 

INGRT5: Do personal favors for your colleagues to show them that you are friendly 

Exemplification 

EXEMP1: Try to appear like a hard-working, dedicated employee. 

EXEMP2: Stay at work late so people will know you are hard working. 

EXEMP3: Try to appear busy, even at times when things are slower. 

EXEMP4: Arrive at work early in order to look dedicated. 

EXEMP5: Come to the office at night or on weekends to show that you are dedicated. 

Intimidation 

INTIM1: Be intimidating with coworkers when it will help you get your job done. 

INTIM2: Let others know that you can make things difficult for them if they push you too far 
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INTIM3: Deal forcefully with colleagues when they hamper your ability to get your job done 

INTIM4: Deal strongly or aggressively with coworkers who interfere in your business 

INTIM5: Use intimidation to get colleagues to behave appropriately 

Supplication 

SUPP1: Act like you know less than you do so people will help you out 

SUPP2: Try to gain assistance or sympathy from people by appearing needy in some area 

SUPP3: Pretend not to understand something to gain someone’s help 

SUPP4: Act like you need assistance so people will help you out 

SUPP5: Pretend to know less than you do so you can avoid an unpleasant assignment 

Nota: Desenvolvida por Bolino e Turnley (1999), a partir da taxionomia de Jones e Pittman (1989)  

 

A referida escala de GI, apresentada na Tabela 1, enfatiza o contexto prático da 

organização, no que se refere às relações de trabalho. Por isso, para fins desta dissertação, a 

escala foi adaptada (ver Tabela 2) para o contexto de seleção de emprego, com algumas 

redefinições de conceitos, como o de intimidação, que, no conceito original, significava 

ameaça entre colegas de trabalho, e, no contexto de seleção, passou a ser disputa ou receio de 

a organização deixar de contratar um candidato “muito bom”. Os demais conceitos de 

estratégias da escala original foram mantidos, com significados similares. 
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Tabela 2: Tipos de estratégias de gerenciamento de impressões em entrevistas de 

emprego  

Estratégias Descrição 

Insinuação Ilustra alguém como amigável e simpático.  

Autopromoção Demonstra imagem de competência, destacando suas habilidades.  

Exemplificação Exemplifica suas virtudes morais, como honestidade, lealdade, ética.  

Intimidação Transmite uma imagem de que é imprescindível para a organização 

Suplicação Transmite uma imagem de necessidade de ajuda, visando a gerar, no 

outro, uma resposta de proteção e auxílio.  

Nota: Adaptada da escala de Bolino e Turnley (1999), pág. 199. 

 

Apesar de o gerenciamento de impressão ser, muitas vezes, expandido para incluir a 

influência social (Kipnis & Rind, 1999; Rao & Georgeff, 1995), a distinção mais comumente 

aceita é entre estratégias assertiva e defensiva. Estratégias assertivas são aquelas destinadas a 

estabelecer uma identidade desejável, entre elas, a insinuação, que recebeu mais atenção na 

pesquisa empírica de Ralston (1985) e Wayne e Kacmar (1991). Em contraste, as estratégias 

defensivas ou de proteção envolvem o uso de desculpas e justificativas para reparar as 

identidades pessoais supostamente fragilizadas (Rosenfeld et al., 2002). 

O gerenciamento de impressão, portanto, é intrínseco às interações humanas, sendo 

um fenômeno positivo, principalmente quando se trata de um contexto de avaliação, como é o 

caso de entrevistas de emprego, abordado a seguir. 
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1.5. Gerenciamento de impressões em entrevista de emprego 

Embora esse fenômeno aconteça em todas as interações humanas diárias, como já foi 

mencionado, na seleção de emprego, o gerenciamento de impressão é muito mais evidente, 

uma vez que há uma relação de poder entre o candidato e entrevistador. Esse último tem o 

poder de decisão de contratação, enquanto o primeiro tenta apresentar-se da melhor forma 

possível, para alcançar aprovação, através do uso de táticas que o ajudam a ser visto como 

possuidor dos requisitos que a vaga exige.  

Os candidatos a emprego, segundo Bolino e Turnley (1999), podem adotar táticas de 

gerenciamento de impressões, que são ações ou procedimentos, realizar as estratégias, 

conforme é apresentado na Tabela 3, no sentido de serem percebidos como simpáticos, 

competentes, moralmente confiáveis, imprescindíveis e merecedores de pena.  
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Tabela 3: Táticas de gerenciamento de impressões usadas pelos candidatos.  

Táticas ou ações Descrição 

Declarações de 

autopromoção 

O candidato apresenta-se altamente competente, ressaltando suas 

habilidades ou aptidões. Ressalta apenas resultados positivos individuais 

realizados, mesmo se isso não for verdade. Leva o entrevistador a crer que 

ele é importante para a organização e também competente para exercer a 

função a que concorre. Declara que teve um resultado mais positivo do que 

outros candidatos. 

Declarações de 

exemplificação 

O candidato mostra-se moralmente confiável, exemplificando situações em 

que outros o admiravam e seguiam seus exemplos. Relata, por exemplo, 

casos em que ficou no trabalho até mais tarde, ou que chegou ao trabalho 

mais cedo, a fim de ser visto com o dedicado. 

Declarações de insinuação O candidato se faz parecer mais atrativo e simpático que os outros. Elogia o 

entrevistador, a fim de elevar sua autoestima. Relata favores pessoais feitos 

aos colegas, para mostrar amabilidade. Concorda sistematicamente com as 

opiniões do entrevistador. Ou aceita um resultado negativo, para demonstrar 

humildade. 

Declarações de suplicação O candidato mostra-se desamparado e vítima, para solicitar ajuda do 

entrevistador para sua colocação no mercado de trabalho. Demonstra os 

prejuízos que vem tendo em função de sua situação de desemprego. 

Declarações de intimidação O candidato apresenta as desvantagens de a empresa não contratá-lo, 

enaltecendo suas qualidades pessoais. Apresenta a dificuldade em encontrar 

profissionais qualificados em sua área de atuação e o desejo de outras 
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organizações em contratá-lo. 

Nota: Adaptada da escala de Bolino & Turnley (1999), pág.199. 

As táticas descritas na Tabela 3 são destinadas a realizar as respectivas estratégias a 

que se referem. Portanto, para a análise do contexto de entrevistas de emprego, a estratégia de 

insinuação refere-se a um conjunto de táticas de gerenciamento de impressões que tem como 

propósito fazer o candidato se tornar mais atrativo. As táticas de autopromoção referem-se a 

ações que buscam fazer o entrevistador pensar que o candidato é competente, tanto em relação 

a dimensões gerais de aptidões, quanto em relação a habilidades específicas. Já o objetivo do 

candidato, ao utilizar a intimidação, é fazer a empresa pensar que ele é um potencial candidato 

e que a não-contratação pode implicar prejuízos para ela (Rosenfeld et al, 2002).  

A exemplificação, por sua vez, envolve gerenciar as impressões de integridade, auto-

sacrifício e valor moral (Jones & Pittman, 1982). Já nas táticas de suplicação, o candidato 

lança mão de suas próprias limitações, tais como os prejuízos que vem tendo em função do 

desemprego, o desamparo e a necessidade de subsistência, para influenciar o entrevistador. 

Com a apresentação dessas limitações, os candidatos tentam ativar uma poderosa norma 

social conhecida como a “norma de responsabilidade social”, a qual diz que se deve ajudar 

aqueles que estão em necessidade (Mendonça & Andrade, 2002).  

Um estudo de Falbe e Yuhl (1992) constatou que a influência do uso combinado de 

táticas teve resultado mais favorável do que quando uma única tática foi usada. Uma  

evidência que corrobora essa ideia foi fornecida também por um estudo recente de Proost, 

Schreurs, De Witte & Derous, (2010), no qual os autores afirmam que essas táticas não são 

usadas pelos candidatos de forma isolada, como muitos estudos anteriores abordaram, mas 

podem ser utilizadas eficazmente em conjunto, como, por exemplo, as táticas de insinuação e 

de autopromoção.  
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Proost et.al (2010) identificaram, em sua pesquisa, que o uso combinado dessas táticas 

levou o candidato a atingir sua meta, ou seja, a contratação. Bolino e Turnley (2003) 

sugeriram, mais especificamente, que a combinação de autopromoção com insinuação pode 

ser uma receita especial de sucesso. Segundo eles, a insinuação leva a uma maior percepção 

de similaridade entre o candidato e o entrevistador, enquanto a autopromoção aumenta a 

percepção de competência. 

Em relação ao uso de táticas defensivas pelos candidatos, alguns estudos identificaram 

que esses tipos de táticas tiveram efeito positivo na avaliação do entrevistador (Peeters & 

Lievens, 2006; Van Iddekinge, McFarland, & Raymark, 2007). Por sua vez, Tsai et. al (2010) 

realizaram outro estudo empírico para testar o efeito dessas táticas defensivas (uso de 

justificativas ou pedido de desculpas, por exemplo) e constataram que elas atenuam a 

impressão desfavorável dos entrevistadores, uma vez que esses entrevistadores tendem a 

prestar mais atenção a características negativas do candidato. Então, para minimizar essa 

atenção, o uso de táticas defensivas parece surtir algum efeito. 

É oportuno mencionar também que o entrevistador desempenha um papel crucial 

durante o processo seletivo e pode, inclusive, influenciar o comportamento do candidato. 

Esses entrevistadores normalmente não fornecem informações sobre si aos candidatos, mas a 

influência que eles exercem se dá através dos comportamentos, da aparência, da posição que 

os candidatos percebem deles. Ademais, as diferenças de gênero dos entrevistadores, a 

competência deles e o estilo de entrevistas que eles adotam podem repercutir nas estratégias 

adotadas pelos candidatos (Delery & Kacmar, 1998). 

 Tanto o entrevistador como o candidato tentarão criar uma imagem positiva em 

relação ao outro; o candidato, para obter melhores empregos; e o entrevistador, para atrair os 

melhores candidatos (Gilmore & Ferris, 1989). 
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Ralston e Kirkwood (1999) defendem que os comportamentos dos candidatos só 

podem ser caracterizados como GI se forem intencionais; contudo, há autores, como 

Schlenker e Weigold (1992), que concordam não ser a intencionalidade necessária para 

considerar o comportamento como um ato de GI, pois os entrevistadores que formarão 

impressões do candidato não estão conscientes, ou têm a intenção de criar e enviar 

mensagens. Em consonância com esse posicionamento, Tedechi e Reiss (1981) afirmam que, 

para ser considerado GI, é necessário que o comportamento expresse uma tentativa de 

influenciar impressões, mesmo que o candidato não esteja ciente da finalidade. Trata-se de um 

fenômeno inerente ao processo de interação humana, particularmente mais evidente quando 

há uma tomada de decisão em jogo que depende da formação de impressão de um dos atores. 

Ademais, é importante destacar que as emoções positivas ou negativas também estão 

presentes no GI, ao alterar o estado emocional do candidato e (ou) do entrevistador. Ou seja,  

experimentar emoções negativas em relação a uma autoapresentação mal sucedida pode 

prejudicar a autoestima individual e repercutir no desfecho da interação de entrevista. Por 

outro lado, as autoapresentações bem sucedidas aumentam a autoestima do candidato, que 

experimenta reações positivas e reforçadoras (Leary, 1996). 

No que se refere às características dos candidatos a emprego e o uso do GI, Gilmore 

et. al (2002), em sua pesquisa empírica sobre influências disposicionais ou internas e 

consequências para a percepção do entrevistador, verificaram que as características dos 

candidatos estão intrinsecamente relacionadas com o uso do GI. O estudo conclui que 

candidatos com maior índice de extroversão fazem uso mais constante de autopromoção e 

influenciam positivamente o entrevistador, enquanto que candidatos com características de 

conformidade ou concordância utilizam-se mais de comportamentos não-verbais e 

influenciam positivamente entrevistadores por meio da percepção do grau de similaridade 

entre eles (candidato e entrevistador).   
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Candidatos com um alto nível de autoconfiança tendem a transmitir melhor as suas 

impressões, talvez por haver uma maior coerência expressiva em comunicação verbal e não-

verbal (DePaulo, 1991). Esse mesmo autor pontua que o preparo, bem como o ensaio para 

uma apresentação, principalmente em pessoas que têm melhor desempenho e habilidades de 

comunicação, pode aumentar os benefícios desejados. Em contraste, quando as pessoas 

tornam-se ansiosas, não regulam as suas emoções e preocupam-se demasiadamente, elas 

podem obter resultados negativos. O autor também salienta que a ansiedade por parte do 

entrevistador pode fazer com que ele seja menos preciso em julgar quando o candidato está 

tentando enganá-lo. 

Esse artifício de tentar enganar o entrevistador, transmitindo uma impressão que, na 

verdade, não condiz com o que o candidato realmente possui, é realçado pelos 

comportamentos não-verbais, e tais artifícios são tão bem sucedidos na falsificação, que os 

entrevistadores são incapazes de diferenciar os fatos reais dos falsos. Contudo, as 

probabilidades de êxito com o uso de dissimulações são maiores para aqueles candidatos que 

têm experiência anterior com essa situação, não sentem culpa por ter falseado a informação e 

possuem habilidades para enganar, o que difere dos menos experientes, com os quais é mais 

fácil identificar se estão mentindo (DePaulo, 1991). Pesquisas precisam ser feitas para 

analisar se os candidatos conseguem sustentar essa “fachada” por um longo prazo, no caso de 

serem contratados. 

Assim, evidencia-se que as impressões formadas dos outros não são feitas em um 

vácuo social (Gibson & Poposki, 2010). Enquanto o entrevistador forma as impressões do 

candidato, este também forma certas impressões do entrevistador. Portanto, ao selecionar 

metas para o uso do gerenciamento, elas guiarão as interações sociais e influenciarão o modo 

como se percebem as pessoas, os objetos, o mundo.  
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Este capítulo teve o objetivo de abordar as impressões geradas nas interações 

humanas, sobretudo nas relações assimétricas, em que uma pessoa está sendo avaliada por 

outra, como é o caso da entrevista de emprego, objeto de estudo desta dissertação, 

apresentado a seguir. 

2. Delimitação do objeto de estudo 

A entrevista ainda é a técnica mais usada nas seleções de emprego nas organizações 

brasileiras (Godoy & Noronha, 2005; Araújo & Pilati, 2008), e é uma atividade de interação 

social em que aspectos subjetivos de formação de impressões e julgamentos interferem na 

tomada de decisão de contratação (Moskowitz, 2005; Gondim & Queiroga, 2011). Ela se 

constitui num processo pelo qual se escolhem, dentre um grupo homogêneo, os candidatos 

com as melhores aptidões e capacidades para determinada posição na empresa, e é vista muito 

mais do que um simples método de contratação (Pereira, Primi & Cobêro,2003), mas um 

processo que poderá mudar significativamente a vida do candidato selecionado. 

Embora existam outras importantes técnicas de seleção, como dinâmicas grupais, 

testes escritos, testes práticos, avaliações psicológicas, jogos empresariais, dentre outras, a 

entrevista se mostra como uma importante ferramenta, e sempre se faz presente nos processos 

seletivos. Mesmo que seu uso esteja atrelado a outras técnicas de seleção, ela é indispensável 

para proporcionar a interação entre o futuro contratado e o responsável pela contratação, 

ressalvados os casos de concursos públicos, para os quais quase sempre não se usam 

entrevistas de seleção.  

Entretanto, o que se percebe, na maioria das organizações privadas, é que a entrevista 

pode ser usada sem o auxílio de outras técnicas, enquanto que as outras técnicas normalmente 

não são decisivas sem a presença da entrevista face a face, ainda que a subjetividade esteja 

inerentemente imbricada nesse processo de interação entre candidato e entrevistador.  
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Os processos seletivos estão passando por mudanças impulsionadas pelo novo cenário 

do mundo do trabalho (Farr & Tippins, 2010). Embora os critérios de seleção ainda estejam 

baseados nas definições de perfis profissionais e nas especificidades das tarefas, o nível de 

exigência de qualificação e capacitação, em todos os cargos e funções, aumentou 

significativamente, tornando um desafio encontrar pessoas habilitadas para ocupar as vagas 

disponíveis (Sarriera, 1999; Anastasi & Urbina, 2000, Lester, Mencl, Maranto, Bourne & 

Keaveny, 2010). O problema deixou de ser oferecer trabalho, mas encontrar pessoas aptas a 

ocupar as vagas disponíveis. 

Muitas dificuldades existem nesse processo, mas um ponto crítico que tem sido 

negligenciado refere-se ao problema da validade dos testes de seleção. Anastasi e Urbina 

(2000) afirmam que a validade não pode ser descrita em termos gerais, mas sim determinada 

por meio de referência ao uso específico para o qual é considerada. No caso da seleção de 

pessoal, uma das formas de analisar a validade dos testes poderia ser pela análise de sua 

capacidade preditiva, o que não tem acontecido no Brasil. Para alguns estudiosos, a entrevista 

tem baixa validade se usada com métodos comuns, tradicionais (Dunnette, 1976). 

Outros estudos indicam ainda que quanto mais se utilizem técnicas de seleção em 

conjunto, menor probabilidade haverá de ocorrer equívoco na contratação (Mitchell, 2009). 

Por exemplo, as dinâmicas podem ser feitas associadas a outras técnicas, como a própria 

entrevista individual, testes escritos, avaliações psicológicas, testes práticos, etc. Além disso, 

segundo o autor supracitado, o uso conjunto de técnicas de seleção aumenta as possibilidades 

de se avaliar melhor o candidato. 

Além disso, Anastasi e Urbina (2000) apontam que as informações para a identificação 

de um profissional adequado para a empresa dependem primeiramente da descrição de cargo e 

das competências previstas para o exercício do cargo ou função.  Daí pode-se inferir que o GI 



48 
 

poderá se adequar também a cada tipo de cargo e ao tipo de entrevista. As entrevistas podem 

ser classificadas em:  

1. Estruturada (entrevista fechada – composta por um conjunto de questões sobre áreas 

definidas de conteúdo, obrigatoriamente previstas e ordenadas).  

2. Não-estruturada (entrevista aberta – permite que o entrevistador apresente livremente 

suas questões ao entrevistado).  

3. Entrevista semiestruturada (composta pela junção da estruturada e da não-estruturada) 

(Silva, Macêdo, Rebouças & Souza, 2006; Bleger, 1995).  

Alguns estudos mostram que, na entrevista estruturada, os candidatos diminuem 

significativamente o uso de estratégias de gerenciamento de impressões, uma vez que os 

questionamentos são padronizados, e o candidato tem pouca liberdade para construir uma 

estratégia pessoal de influência (Kacmar et al.,1992; Dipboye, 1997; Tsai et al.,2005). 

Na entrevista não-estruturada, pressupõe-se que o candidato estará mais “livre” para 

responder as questões e, consequentemente, articular estratégias de autopromoção, seja por 

meio de comportamentos não-verbais, ou de um discurso bem elaborado que impressione o 

entrevistador. 

Ao analisarem a relevância do GI em entrevistas estruturadas, Ellis et.al (2002) 

enfatizam que o GI é afetado pelo tipo de pergunta feita ao candidato. Perguntas sobre 

experiências passadas dão menos oportunidade para a interação e mais oportunidades para 

mostrar competência adquirida.  Perguntas situacionais ensejam mais interação, porém dão 

menos oportunidades para mostrar competência já adquirida. O gerenciamento de impressões 

usado em cada um dessas situações seria distinto. 
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Alguns estudos empíricos sobre os efeitos do uso do GI nas entrevistas de seleção 

(Tsai et. al., 2005) chegaram às seguintes conclusões: 

1. Candidatos que usaram táticas focadas em si, autopromoção, por exemplo, foram 

avaliados mais positivamente pelo entrevistador do que os candidatos que usaram 

táticas direcionadas à organização, por exemplo, a insinuação (Kacmar et. al., 1992). 

2. Candidatos que usaram táticas de autopromoção e algumas táticas não-verbais foram 

avaliados positivamente pelo entrevistador, enquanto que as táticas direcionadas à 

organização não tiveram influência significativa na avaliação do entrevistador 

(Stevens & Kristof, 1995). 

3. Ellis et. al., (2002), em contraste, encontraram que tanto as táticas focadas em si, como 

as focadas na organização correlacionaram positivamente com a avaliação do 

entrevistador. 

4. Quanto mais estruturada for a entrevista, menos o candidato usará as táticas focadas 

em si e as táticas não-verbais (Tsai et.al., 2005).  

5. Quanto menor o contato do candidato com o entrevistador, menor será a relação das 

táticas de autopromoção ou de exemplificação usadas pelos candidatos com a 

avaliação do entrevistador, enquanto que, para as táticas não-verbais, a avaliação do 

entrevistador não teve relação alguma com a duração do contato entre eles (Tsai et. al., 

2005). 

Outro estudo de Howard e Ferris (1996) buscou identificar se o treinamento para 

entrevistadores poderia moderar o efeito das táticas usadas pelos candidatos, e descobriram 

que a tática de autopromoção foi menos eficaz nas entrevistas em que os entrevistadores 

recebiam treinamento prévio. 
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Embora a pesquisa de Cynthia e Kristof (1995) tenha praticamente ignorado o papel 

do entrevistador nas execuções do uso do GI na entrevista, os resultados mostraram que várias 

características desses entrevistadores estão significativamente relacionadas com a utilização 

de táticas de GI pelos candidatos. Essas características podem estar relacionadas, dentre 

outras, com a formação, a experiência, o gênero e a forma como a entrevista é conduzida. 

Algumas táticas de GI usadas durante a entrevista de seleção são consideradas 

assertivas, implicando a construção de uma imagem proativa; e outras, defensivas, visando a 

um reparo de uma imagem que possa provocar uma reação negativa (Tedeschi & Melburg, 

1984).  

Pesquisas indicam ainda que a atração ou alguma semelhança do candidato com o 

entrevistador faz com que haja efeito positivo no resultado da seleção, ou seja, uma imagem 

assertiva (Stevens & Kristof, 1995). A tática de conformidade, por exemplo, em que o 

candidato concorda sistematicamente com o entrevistador, promove a atração interpessoal. 

Por outro lado, essa tática pode ser um tanto arriscada, uma vez que o candidato pode parecer 

muito dependente da opinião do entrevistador. 

 Ademais, o candidato que demonstra atitudes e valores consistentes com os da 

organização tende a persuadir positivamente o entrevistador, tentando mostrar que se encaixa 

nos objetivos da empresa. Na maioria das vezes, esse candidato pesquisa sobre a referida 

empresa antes de ir à entrevista. Outra tática assertiva, que Stevens e Kristof (1995) 

consideram, é a autopromoção, que utiliza proferimentos com autoelogios a respeito de 

características que eliciam competência e habilidades. 

No que se refere às táticas de GI defensivas, usadas na entrevista de emprego, 

Schlenker e Weigold (1992) observaram elas constituem táticas usadas para defender a 

autoimagem, tal como as desculpas por um comportamento negativo – como a declaração de 
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que o candidato foi demitido porque a empresa estava passando por um processo de 

downsizing –, ou as justificativas que alegam não ter sido um determinado comportamento tão 

ruim como pareceu – como a declaração de que o candidato foi demitido por não querer violar 

as normas da empresa.   

Considerando-se que as entrevistas não obedecem ao rigor de construto de medidas, o 

entrevistador faz uso de informações verbais e não-verbais do candidato (Huffcutt et al. 

2001). Embora os efeitos do comportamento verbal e do não-verbal ainda não tenham sido 

estudados sistematicamente, estudos indicam que o sorriso e o frequente contato com os olhos 

promovem efeitos positivos no entrevistador (Parsons & Liden, 1984).  

Mesmo que, nas entrevistas estruturadas, o entrevistador seja treinado para ignorar 

esses sinais, a fim de minimizar o erro de avaliação, estudos mostram que eles respondem a 

esses estímulos (Baron, 1987). Essas respostas podem ser uma consequência da socialização 

cultural. Não obstante haver poucos estudos que versem sobre isso, DeGroot e Motowidlo 

(1999) concluíram que os entrevistadores adquirem uma reação pessoal, por exemplo, 

confiança ou simpatia, com base em sinais não-verbais do entrevistado.  

Ainda em relação à entrevista estruturada, o comportamento não-verbal pode consistir 

em respostas destoantes, relacionadas ao conteúdo das perguntas, sendo, portanto, 

comportamentos menos estruturados e mais abertos à interpretação. 

Considerando que o entrevistador tem acesso a uma grande variedade de informações 

verbais e não-verbais sobre o candidato durante a entrevista, as atribuições de personalidade 

tornam-se mais frequentes. Atribuição de personalidade, nesse cenário, pode ser entendida 

como a avaliação de traços de personalidade que o entrevistador forma do candidato. DeGroot 

e Gooty (2009) trazem um exemplo oportuno: o candidato que responde ao entrevistador 

olhando-o fixamente pode ser visto como mais direto, honesto e consciente do que aquele que 
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desvia o olhar. Da mesma forma, o candidato que se inclina em direção ao entrevistador pode 

ser visto como mais agradável do que o que se mantém distante. 

É preciso destacar que as impressões sobre o candidato são construídas durante o 

processo de interação entre entrevistador e entrevistado e, em alguns casos, é um fator 

decisivo na escolha e indicação de cargos. Daí sua importância como objeto de estudo. 

Ademais, é preciso reconhecer que a entrevista é um processo interativo de grande 

complexidade, visto que ambos, entrevistador e candidato exercem papéis ativos no processo 

(Sheneider, Smith & Goldstein 2000). O candidato tenta imaginar as expectativas do 

entrevistador, e esse último tenta detectar e atenuar as tentativas de influenciar sua impressão 

e sua decisão. 

 Não se pode esquecer ainda que, muito antes da entrevista, o entrevistador constrói 

uma imagem do bom candidato, com base em seus estereótipos ocupacionais, sua experiência 

anterior e, muitas vezes, informações prévias sobre ele, seja através de currículo ou de 

informação de contexto, o que o faz não entrar completamente despreparado ou neutro para 

uma entrevista de seleção. O gerenciamento se torna uma tarefa complexa da parte do 

candidato. Esse talvez seja um dos principais desafios: compreender esse complexo processo 

de interação.  

Esta dissertação visa a obter uma compreensão ampla do fenômeno de GI, com foco 

em aspectos comportamentais do candidato, à luz da percepção do entrevistador. A pesquisa, 

dividida em dois estudos, abrange as estratégias usadas por candidatos, a percepção de 

entrevistadores acerca dessas estratégias, sua efetividade, a relação do comportamento não-

verbal com o uso das estratégias, a frequência com que elas acontecem nas seleções, sua 

importância e seu impacto na avaliação de candidatos a emprego, além da comparação entre 

as diferentes táticas.  
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Em função de poucas pesquisas sobre o tema gerenciamento de impressões em 

entrevista de emprego, planejou-se a realização de dois estudos, apresentados nos capítulos 3 

e 4, com os objetivos a seguir apresentados. 

 2.1. Objetivo geral  

Investigar o uso de estratégias de gerenciamento de impressão por candidatos em 

entrevista de emprego.  

2.2. Objetivos específicos 

Objetivos específicos do estudo 1 – estudo qualitativo 

Aproximar-se da realidade cotidiana de entrevistas de emprego com a finalidade de: 

1. Identificar a relação dos comportamentos não-verbais com as estratégias de 

gerenciamento de impressão.   

2. Analisar as estratégias usadas pelo candidato.  

3. Subsidiar o estudo 2, que usará situações reais de entrevistas de emprego 

videogravadas. 

4. Observar a variabilidade de candidatos. 

 

Objetivos específicos do estudo 2 – estudo quantitativo (survey) 

1. Criar um amplo survey a partir de respostas de entrevistadores alocados em condições 

experimentais, visando a inferir as estratégias e táticas usadas pelos candidatos que geram mais 

impactos na formação de impressões favoráveis ou desfavoráveis, à luz da percepção do entrevistador. 

2. Comparar se estratégias diferentes de GI estão associadas à decisão de contratação.  

3. Avaliar as estratégias que influenciam positiva ou negativamente o entrevistador.   
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4. Identificar a frequência com que cada estratégia aparece nas entrevistas de seleção.  

A seguir será descrito o primeiro estudo desta pesquisa. 

3. Estudo 1 

O estudo 1 sobre o gerenciamento de impressões constitui-se em um estudo qualitativo, 

realizado a partir de vídeogravações, desenvolvido em três agências de emprego (uma pública 

e duas privadas), situadas nas cidades de Salvador e Feira de Santana, na Bahia. É importante 

mencionar que a pesquisa qualitativa é indicada em estudos exploratórios, quando as variáveis 

importantes a examinar não são totalmente conhecidas, tal como a entrevista de emprego.  

O estudo 1 foi desenvolvido seguindo princípios de ética em pesquisa com seres 

humanos, com consentimento prévio dos participantes (Vide Termo de Consentimento no 

Anexo A), tendo o termo de consentimento sido apresentado de forma oral aos participantes 

antes de se iniciarem as gravações, de forma a garantir a compreensão dos procedimentos.   

Uma vez que o objeto de estudo são os gerenciamentos de impressões em contextos de 

interação, o pouco conhecimento produzido sobre o assunto torna insuficiente abordar o 

fenômeno apenas a partir de questionários e entrevistas (Denzin, 2006). Por isso, este estudo 

traz aspectos importantes acerca de como as estratégias de GI são percebidas pelos 

entrevistadores em situações reais, e a associação dessas estratégias com os sinais não-verbais 

emitidos pelos candidatos. Ademais, a análise das videogravações forneceu insumos para a 

construção do instrumento de survey do estudo 2, baseado em situações reais. 

  

3.1. Método 

 

   Para a realização deste estudo 1, foram adotadas as análises de conteúdo de Bardin 

(2009) e de dados visuais de Banks (2009). A seguir, serão abordados todos os processos 

metodológicos utilizados para a realização das análises deste estudo. 
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3.1.1. Caracterização da Amostra 

Os participantes deste estudo foram 04 (quatro) selecionadores de pessoas e 14 

(catorze) candidatos de nível médio completo, sendo oito do sexo feminino e seis do 

masculino. Os cargos em questão, operador de produção e operador de telemarketing, também 

foram de nível médio. Para o cargo de operador de produção industrial, eram exigidos os 

seguintes pré-requisitos: possuir alguma experiência na função e nível médio completo. Para o 

cargo de operador de telemarketing não era exigida experiência na área, somente possuir nível 

médio completo. A maioria dos candidatos já possuía alguma experiência na área para a qual 

estava concorrendo, e a média de idade foi de 23 anos. 

Os quatro selecionadores de pessoas, dois do sexo feminino e dois do sexo masculino, 

já possuíam experiência na área de recrutamento e seleção, formação em ciências humanas e 

ciências sociais, sendo uma entrevistadora mestre em psicologia, outro, especialista em 

administração, e os demais, graduandos em psicologia. 

 

 3.1.2. Procedimento de coleta de dados 

Foram vídeogravadas 14 entrevistas de seleção para os cargos de operador de 

produção e operador de telemarketing, com uma faixa de duração de 10 (dez) a 22 (vinte e 

dois) minutos cada uma. Os participantes eram informados de que se tratava de um estudo 

sobre seleção de pessoas, e eles decidiam se gostariam ou não de participar. Depois disso, 

eram colocadas duas câmeras, uma focada no candidato, outra, no entrevistador, desligadas 

somente ao final da entrevista. Uma foto de uma das situações de entrevista encontra-se no 

Anexo F. 

A importância dessa opção metodológica residiu no fato de ser um momento 

privilegiado de reflexão para compreender os resultados, além de potencializar as relações que 
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poderiam ser feitas entre as variáveis pesquisadas. Ela respondeu, a princípio, aos objetivos de 

saber a relação das estratégias de GI percebidas pelos entrevistadores, com os 

comportamentos não-verbais associados.  

3.1.3. Procedimento de análise dos dados qualitativos 

As vídeogravações foram analisadas posteriormente pelos próprios entrevistadores. 

Sua tarefa era assinalar, em uma folha de registro, o momento em que o entrevistado fazia uso 

de uma das cinco estratégias de gerenciamento de impressões (Vide Anexo B). Essa técnica é 

denominada de análise de eventos, e consiste em observar e registrar o tipo de comportamento 

percebido (Danna & Matos, 2006). De posse desse registro, os pesquisadores entrevistaram os 

selecionadores para obter esclarecimentos e mais comentários sobre os registros realizados. 

Após essa etapa, os pesquisadores analisaram novamente as imagens, transcreveram na 

íntegra as entrevistas, visando a identificar os comportamentos não-verbais do candidato que 

ocorriam no momento em que o entrevistador registrou o uso da estratégia na folha. Um 

exemplo de transcrição das entrevistas encontra-se no Anexo C. 

As estratégias de gerenciamento de impressões foram usadas como pré-categorias de 

análise para classificar os comportamentos verbais dos candidatos (Bardin, 2009). Conforme 

mencionado no parágrafo anterior, após a identificação das estratégias usadas pelo candidato, 

procedeu-se a uma associação entre o uso da estratégia identificada pelo entrevistador e o 

comportamento não-verbal do candidato a ela associado (Banks, 2009). Para a análise dos 

comportamentos não-verbais, foi usado o modelo classificatório de Knapp e Hall (2005), que 

passou por uma validação semântica de três juízes. (Vide Anexo D) 

Os autores supracitados classificam o comportamento não-verbal em cinco tipos: i) 

comportamento cinestésico, correspondente a movimentos do corpo; ii) comportamento 

ocular, que se refere ao olhar, ou seja, para onde, quando e por quanto tempo o indivíduo olha 
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no decorrer da interação; iii) expressões faciais  de tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria, que 

podem também ser usadas como gestos que regulam o fluxo da interação; iv) paralinguagem, 

que corresponde à maneira como se diz algo, e não o que foi dito, ou seja, nível de altura e 

variabilidade da voz, duração dos sons (rápidos ou lentos), pausas, ritmo, velocidade; e v) 

aparência física, que se refere a roupas, cabelos, odores, peso, cor, forma do corpo. Hall e 

Coats (2005) também postulam que os comportamentos não-verbais estão associados a 

posturas, gestos e expressões.  

Há três perspectivas de se entenderem as relações entre comportamento verbal e não-

verbal: contradição, substituição e acentuação. Na contradição, o comportamento não-verbal 

contradiz o verbal (expressar ansiedade e se dizer calmo); na substituição, o comportamento 

não-verbal substitui o verbal (expressar tristeza e abatimento sem dizer nada); e, na 

acentuação, os movimentos das mãos e da cabeça acompanham as mensagens verbais. 

 

3.1.4 Resultados e discussão 

Das cinco estratégias de gerenciamento de impressões descritas na literatura, a que 

parece ser mais visível para os entrevistadores é a de autopromoção, que consiste em usar 

táticas que destaquem as habilidades e competências pessoais. Os indicadores mais 

identificados pelos entrevistadores foram o enaltecimento das características pessoais, o 

destaque dado às competências pessoais para o trabalho e a ênfase nos resultados positivos 

alcançados (Vide Tabela 4).  

Acredita-se ser esperado o uso dessa estratégia em virtude da difusão da necessidade 

de se contratarem pessoas qualificadas e que atendam ao nível elevado de competências dos 

atuais postos de trabalho.  Uma explicação possível para o uso dessa estratégia pelo candidato 

é a de que ele se prepara para a entrevista sabendo ter pouco tempo para convencer o 

entrevistador de suas competências, o que o faz adotar um caminho mais curto, que é o de 
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mostrar-se seguro e confiante no seu potencial, enfatizando o máximo possível as suas 

qualidades. 

Os comportamentos não-verbais associados ao uso dessas estratégias de autopromoção 

foram os movimentos cinestésicos (movimentos corporais gerais), a acentuação (movimentos 

de acompanhamento das mensagens verbais, para dar a impressão de sintonia) e a 

paralinguam (modulação da voz) (vide Tabela 4).  Observou-se que os candidatos, enquanto 

enalteciam suas qualidades, mantinham uma postura inclinada em direção ao entrevistador, 

fazendo muitos movimentos com as mãos, com os ombros, com a cabeça, acompanhando as 

palavras que eram ditas. Essa postura pode ser considerada como um indicador-chave da 

intensidade de alguns estados emocionais, a exemplo da postura curvada, associada à tristeza, 

ou da postura tensa e rígida, associada à raiva. Estudo desenvolvido por De Groot & 

Motowildo (2009) concluiu que os movimentos das mãos e a orientação do corpo (inclinação, 

por exemplo) repercutem nas decisões do avaliador. 

Um candidato, ao dizer “... o clima de lá era muito bom, fiz amizade com todo mundo 

lá... Eu gosto de fazer tudo certinho... Eu sou um cara muito calmo, eu sei muito bem ouvir, 

sou ágil, determinado, tenho foco.”, usou a estratégia de autopromoção, movimentando muito 

o corpo, inclinando-se para frente, aproximando-se do entrevistador. No entanto, na entrevista 

desse mesmo candidato, foram identificados os demais comportamentos não-verbais 

classificados por Knapp e Hall (2005), sinalizando que o uso da estratégia de autopromoção 

pode se apresentar associado a uma variedade de expressões corporais e gestuais para se 

mostrar convincente. Foram evidenciados sinais de acentuação, com movimentos de 

consentimento com a cabeça e as mãos; comportamento ocular, pois olhava para vários 

pontos da sala e mexia com as sobrancelhas; expressão facial, ao sorrir; e paralinguagem, pela 

mudança do tom de voz. A pesquisa de Brown e Lambert (1976) concluiu que pessoas cujo 

tom de voz varia consideravelmente são avaliadas como mais carismáticas. Neste estudo, as 
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entrevistas feitas com os quatro selecionadores permitiram inferir que foram avaliados 

positivamente os candidatos que usaram a autopromoção. 
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Tabela 4 – Relações entre estratégias de gerenciamento de impressões e comportamento 

não-verbal 

Tipos de estratégias 

de gerenciamento de 

impressões 

Indicadores da estratégia 

percebidos pelos entrevistadores 

Comportamentos não-

verbais mais 

expressivamente 

associados, percebidos 

pelos pesquisadores 

 

 

Autopromoção  

 “Sou calmo, determinado, ágil, 

tenho foco, faço de tudo para 

cumprir bem uma tarefa”. 

 “Nunca tive discussão com 

colegas”. 

 “Nunca fui demitido”. 

 Movimentos 

cinestésicos 

 Acentuação 

 Paralinguagem 

 

 

Insinuação 

 “Dizem que contagio o ambiente 

onde estou”. 

 “Sempre tive vontade de 

trabalhar nesta empresa sólida”. 

“Aqui é muito organizado desde 

o processo seletivo”. 

 “Gosto de fazer amizades”. 

 Aparência física 

atraente 

 Movimentos 

cinestésicos 

 Comportamento ocular 

 Expressões faciais. 

 

Suplicação 

 “Estou desempregado há quase 

dois anos, tenho filho”. 

 “Não encontrei vaga em minha 

área, mas no momento é a 

necessidade mesmo”. 

 Expressões faciais 

 Comportamento ocular 

 Paralinguagem 

 

Exemplificação 

 “Ás vezes meu colega não estava 

conseguindo fazer uma atividade, 

eu ia lá e o ajudava”. 

 “Com três meses de trabalho fui 

promovido”.  

 Acentuação 

 Expressões faciais. 

Intimidação  Não foi percebida pelos entrevistadores. 
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Há de se observar, no entanto, que o uso da estratégia de autopromoção também foi 

identificado por um dos entrevistadores como uma tentativa de ocultação dos reais atributos 

do candidato, ou um excesso de autoconfiança que parece artificial, como no exemplo a 

seguir: “Nunca tive discussão com colegas de trabalho; normalmente trato bem”; “Estou 

preparadíssima: se for para trabalhar em grupo estou preparada, se for para trabalhar 

individualmente também estou”. 

Ao analisar o vídeo de um candidato e reconhecer que ele estava fazendo uso da 

estratégia de autopromoção, o entrevistador comentou criticamente: “É objetivo ao falar, 

aparentemente mais introvertido que extrovertido, possui pouco conhecimento e identificação 

com a área e deseja ingressar por necessidade.”. Esse exemplo permite inferir que, apesar de 

a autopromoção ser algo esperado do candidato, o entrevistador procura estar atento ao que o 

uso dessa estratégia pode estar tentando ocultar.  

As estratégias de insinuação foram identificadas quando o candidato se apresentava 

como atrativo e simpático, elogiava o entrevistador ou a empresa e concordava 

sistematicamente com o entrevistador. Os comportamentos não-verbais associados ao uso 

dessas estratégias foram a aparência física atraente, os movimentos cinestésicos, os 

movimentos oculares e as expressões faciais (vide Tabela 4).  

Ao analisar o uso de estratégias de insinuação, identificado pelos entrevistadores, 

observou-se que os comportamentos não-verbais ficaram mais evidentes na interação entre 

uma candidata e um entrevistador. Nessa entrevista, a candidata trajava bermuda, camiseta de 

alça, e estava com os cabelos soltos. No momento em que a candidata dizia “Não sou casada, 

não tenho filhos, me considero uma mulher independente.”, evidenciaram-se comportamentos 

não-verbais cinestésicos e de acentuação, pois ela mexia e balançava os cabelos, e sorria 

muito (expressão facial).  O estudo de DeGroot  e Motowildo (2009) também menciona que a 
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atratividade física, o sorriso e o olhar influenciam as decisões do entrevistador. Outro estudo, 

desenvolvido por Krumhuber, Manstead, Cosker, Marshall e Rosin (2009), corrobora essa 

linha de pensamento, e acrescenta ainda que o sorriso autêntico dos candidatos influencia 

positivamente a percepção do entrevistador. 

Na estratégia de suplicação, a expressão facial, a paralinguagem e o comportamento 

ocular sobressaíram e estiveram associados a pedidos de ajuda ao entrevistador e a mensagens 

que declaravam o desamparo em que se encontravam (vide Tabela 4). Os entrevistadores não 

avaliaram bem os candidatos que usavam essa estratégia, e a hipótese é de que a vitimização 

contribui para que o entrevistador avalie o candidato como pouco autoconfiante e inseguro. 

Um candidato, ao dizer que “... no momento, é a necessidade. Se eu conseguisse 

emprego na área que estou estudando, seria bom, mas no momento não houve a oferta.”,  

falou pausadamente, olhou para baixo, franziu a testa, mordeu os lábios, quase sem 

movimentos corporais, o que pode marcar uma diferença entre o uso da estratégia de 

autopromoção, em que a expressividade é visível e acentuada.  Outro candidato que usou a 

súplica mantinha os braços cruzados, sempre confirmando verbalmente o que o entrevistador 

dizia, com o olhar fixo nele, enquanto dizia: “Estou desempregado há quase dois anos. Sou 

totalmente dependente de meus pais, tenho uma filha. Estava fazendo alguns cursos para ver 

se conseguia alguma coisa.” 

Outro comportamento não-verbal associado à suplicação foi o de um candidato que, ao 

comentar sobre a situação de demissão no trabalho, olhava para baixo e fazia movimentos de 

deglutição: “Quando eu fiquei desempregado... Foi contrato de três meses. Aí manda pra 

casa, depois chama de novo, mas não me chamaram.” 

Em relação à estratégia de exemplificação, foram observados comportamentos não-

verbais semelhantes aos da autopromoção (vide Tabela 4), com predomínio de 
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comportamentos cinestésicos e de acentuação por gestos, como em dois exemplos: “Não era 

um trabalho fácil, você ter de sair de porta em porta, muita gente ignorante, você recebe 

porta na cara.” e “Era depósito, reposição. Fui auxiliar numa escola, onde fazia digitação”. 

Os dois candidatos faziam gestos com as mãos reproduzindo o que estavam falando. 

Por último, a estratégia de intimidação não foi identificada por nenhum entrevistador. 

A hipótese explicativa é de que ela pode estar mais associada a cargos de nível superior, que 

exigem maior qualificação por parte do profissional, e, consequentemente, os candidatos 

tenderiam a esboçar mais preparo e autoconfiança, visando a impor condições para serem 

contratados. Pode ser também que esse seja um viés atribuicional dos próprios pesquisadores, 

visto não haver evidências adicionais que suportem essa interpretação. No entanto, esse fato 

sinaliza a importância de aprofundamento do estudo, levando-se em conta o nível educacional 

exigido no cargo. 

3.1.5. Conclusão 

Ainda que se reconheçam os limites de um estudo qualitativo quanto à generalização 

empírica, as conclusões podem subsidiar novos estudos de aprofundamento, particularmente 

em virtude da importância de se compreender o processo de interação em entrevistas de 

emprego, às vezes decisivo na tomada de decisão de contratação. Por ser uma interação social, 

a entrevista envolve aspectos da subjetividade humana, em que a percepção social, a formação 

de impressões e as atribuições causais são processos-chave. O gerenciamento de impressões 

está presente nas relações sociais e precisa ser mais bem compreendido no contexto de 

entrevistas de emprego, particularmente em virtude da assimetria de poder que coloca o 

entrevistador em uma condição privilegiada de tomada de decisão.  

Esse estudo qualitativo explorou as relações entre comportamentos não-verbais e 

estratégias de gerenciamento de impressões, por se acreditar que os sinais não-verbais são 
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fundamentais na credibilidade do comportamento verbal e influenciam na formação de 

impressão dos entrevistadores. A face humana, a brevidade dos olhares e a postura possuem 

grande influência no processo atribuicional (Fiske, 2010) e, no caso de entrevistas de 

emprego, na decisão de contratação. Ademais, de acordo com Skinner (1969) e Braga, 

Albuquerque e Paracampo (2005), perguntas podem levar o indivíduo a formular 

verbalizações que poderão vir a afetar o seu comportamento não-verbal subsequente, como no 

caso de entrevista de emprego, na qual, à medida que o candidato se expressa verbalmente, 

suas expressões corporais o acompanham, reforçando a fala. 

 Cinco principais conclusões derivam deste estudo. A primeira diz respeito ao fato de 

as estratégias de autopromoção e exemplificação estarem associadas a comportamentos não-

verbais de muita expressividade, uma vez que o candidato faz uso de diversos recursos para 

dar acentuação à sua fala: cinestesia, expressão facial, paralinguagem e comportamento 

ocular. A segunda é que a estratégia de suplicação está associada a expressões faciais que 

deixam evidente um estado de desânimo, com poucos movimentos corporais, revelando 

compatibilidade entre o uso da estratégia e a expressão não-verbal que a acompanha. 

 A terceira é que a estratégia de intimidação não foi usada pelos candidatos, o que 

pode estar relacionado com o fato de os casos analisados terem sido de profissionais de ensino 

médio.  A quarta conclusão é que a estratégia de insinuação parece estar associada a questões 

de gênero que merecem ser mais bem investigadas em estudos futuros, tendo em vista que foi 

mais observada quando a interação se dava entre uma candidata e um entrevistador. A quinta 

conclusão é de que o comportamento não-verbal parece ser uma resposta global ao uso da 

estratégia escolhida, não tendo sido observada uma associação mais clara entre um tipo 

específico de comportamento não-verbal e uma dada estratégia. A rigor, essa conclusão 

sugere que a tentativa de influenciar a formação de impressão do entrevistador também pode 
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estar associada à crença de ser necessário mostrar coerência entre o que se diz 

(comportamento verbal) e como se diz (comportamento não-verbal). 

 Para finalizar serão apresentados alguns limites da pesquisa. O primeiro foi o foco 

somente em entrevistas de cargos de nível médio, o que limita conclusões sobre a influência 

do nível educacional do candidato. Nada pode ser dito também sobre a influência da formação 

acadêmica do entrevistador e o seu tempo de experiência na formação de impressões. 

Entretanto no segundo estudo desta pesquisa, a seguir, essas variáveis são estudadas. 

Acredita-se que essas variáveis podem interferir no uso da estratégia do candidato, visto que, 

por ser a entrevista um processo de interação, o candidato também forma impressões sobre as 

expectativas do entrevistador e ajusta suas estratégias conforme avalia ter mais chances de 

êxito.         

4. Estudo 2 

O estudo 1, de natureza qualitativa, teve como objetivo relacionar as estratégias e 

táticas usadas pelos candidatos a emprego a comportamentos não-verbais, visando a produzir 

inferências sobre as possíveis relações entre comportamento verbal e não-verbal em 

entrevistas de seleção. As conclusões do referido estudo sinalizaram haver relações entre as 

duas variáveis. O estudo 2, por sua vez, teve como objetivo encontrar outras evidências para 

estabelecer as relações entre estratégias de gerenciamento de impressões, comportamento não-

verbal e decisão de contratação, na perspectiva dos selecionadores, valendo-se de um desenho 

metodológico experimental, cujo tipo geral de estatística utilizado foi a comparação de grupos 

de respostas, visando a encontrar suas diferenças. É importante assinalar que a situação de 

entrevista de emprego criada para realizar o estudo 2 foi baseada na análise dos vídeos do 

estudo 1, para que a entrevista de emprego usada no questionário eletrônico retratasse o 

melhor possível uma situação real. 
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O estudo 2 utilizou-se de um delineamento experimental intersujeitos, para comparar 

respostas de grupos de participantes de cada uma das cinco versões do questionário eletrônico 

sobre estratégias de gerenciamento de impressões (McGuigan, 1976).  Em cada uma das cinco 

condições experimentais, era apresentada ao participante a mesma situação de entrevista de 

emprego com as respostas de um presumível candidato. O conjunto de respostas do candidato 

variava conforme o uso de uma das cinco estratégias de gerenciamento de impressões: 

autopromoção, suplicação, intimidação, exemplificação e insinuação. As versões do 

questionário eletrônico foram elaboradas por meio do software EFS (Enterprise Feedback 

Suite),  produzido pela Globalpark GmbH, para condução de pesquisas on line tipo survey. O 

questionário eletrônico foi a opção escolhida em virtude das possibilidades de abrangência da 

amostra e da flexibilidade de o participante escolher o momento mais adequado para 

responder (De Rada, 2007). 

4.1. Método  

4.1.1. Descrição da Amostra 

Participaram 99 (noventa e nove) profissionais da área de recursos humanos com 

experiência em recrutamento e seleção, e residentes nos seguintes estados brasileiros: Acre, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Dentre os participantes, 26 eram de São Paulo, 23 

da Bahia e 18 do Rio de Janeiro. Parte deles tinha experiência com recrutamento e seleção 

para cargos de nível médio de ensino (n=52), e a maioria para cargos de nível superior (n=40).  

66 eram do sexo feminino; 28 do masculino e 5 não responderam à pergunta. O tempo médio 

de experiência em recrutamento e seleção foi de aproximadamente nove anos, embora 10 

participantes possuíssem menos de um ano de experiência. 
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 A maioria desses participantes tinha formação na área de ciências humanas (n=69) e 

pós-graduação completa. Os cargos ocupados eram de analista de recursos humanos, 

consultor, gerente e pesquisador, e a maioria trabalhava para empresas de grande porte (mais 

de 500 funcionários) do setor privado (n=83).  

Conforme referido anteriormente, as cinco condições experimentais (entrevistas de 

seleção, sendo que situação de entrevista era a mesma, variando as respostas do candidato) 

foram respondidas por grupos distintos de participantes: A condição de uso da estratégia de 

insinuação pelo candidato foi respondida por 20 participantes; a da estratégia de 

exemplificação por 24 participantes; a de autopromoção por 19; a de suplicação por 21, e, 

finalmente, a de intimidação por 15 participantes. 

4.1.2. Procedimento de coleta de dados – o instrumento  

Foram elaborados cinco questionários, cada um composto pela mesma descrição de 

entrevista de emprego para o cargo de auxiliar de produção industrial, com as seguintes 

exigências: o candidato deveria possuir nível médio completo e alguma experiência na 

função, sendo indiferente a recomendação por sexo. O candidato à entrevista, o mesmo para 

todas as condições experimentais, possuía nível médio completo, 23 anos de idade e dois anos 

de experiência na função. A seguir, eram apresentadas seis perguntas e as respostas do 

candidato, que variavam conforme a estratégia usada: autopromoção, suplicação, insinuação, 

exemplificação e intimidação.  

Os participantes eram distribuídos aleatoriamente em cada uma das cinco condições 

experimentais, assim que acessavam o endereço da pesquisa eletrônica. Para melhor ilustrar a 

natureza do instrumento, será dado um exemplo em que o entrevistador pedia ao candidato 

para falar sobre as características pessoais, as quais o faziam ser diferente dos demais 

concorrentes. As respostas variavam conforme a estratégia usada pelo candidato.  
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Para a estratégia de autopromoção: “Sou bastante calmo e, quando me dão objetivos a 

cumprir, faço o possível para cumprir bem. Sou determinado, faço tudo de acordo com o que 

é necessário e me saio bem, com determinação, sempre buscando algo mais. Estudo para 

compreender aquilo que estou fazendo; não estou fazendo só por fazer. Tenho muito bom 

humor, sei me habituar às coisas muito facilmente.” Para a estratégia de exemplificação a 

resposta à mesma pergunta era: “As minhas atenções são voltadas inteiramente para aquilo 

que estou fazendo, sem perder o foco das atribuições. Além disso, para mim, nunca foi 

empecilho ter de chegar mais cedo, sair mais tarde, a fim de cumprir uma tarefa.” 

Para a estratégia de insinuação, o candidato respondia: “Como você pôde me ver, 

interagindo com os outros candidatos, enquanto esperávamos na outra sala, gosto de me 

relacionar bem com todos e fazer novas amizades. As pessoas costumam dizer que eu 

contagio o ambiente e transmito energia positiva.” Para a estratégia de suplicação, a resposta 

do candidato era: “Eu acho que a minha história de vida... Vim de família muito humilde, 

consegui vir para esta cidade com muito esforço para procurar emprego e, quem sabe, fazer 

cursos. Preciso me sustentar e, para isso, tenho de trabalhar, porque meus pais não têm 

recursos que possam me ajudar.” E o candidato que usava a estratégia de intimidação, 

respondia: “Bom, pessoas qualificadas, que têm a experiência que eu tenho, que sabem 

inglês, aqui será um pouco difícil de vocês encontrarem. Inclusive outra empresa já me ligou 

oferecendo uma vaga lá, porque sabe que darei bons resultados. Mas, se a proposta daqui for 

mais interessante, podemos negociar.” As cinco versões completas do questionário 

encontram-se no Anexo E.  

Após a descrição da entrevista com as respostas dos candidatos, era perguntado ao 

participante se ele contrataria ou não o candidato, e, em sequência, eram apresentadas outras 

questões sobre a experiência profissional. Uma delas indagava ao entrevistador o quanto 

observava a frequência de uso das cinco estratégias de gerenciamento de impressões pelos 
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candidatos na sua experiência profissional.  “Em sua rotina de entrevistador, defina a 

frequência com que os aspectos abaixo são usados pelos candidatos durante a entrevista de 

seleção”. Os itens de respostas eram dois ou três comportamentos dos candidatos 

representando cada uma das cinco estratégias de gerenciamento de impressões descritas na 

literatura. Na escala de cinco itens, tipo Likert, o valor 1 era atribuído à resposta nunca e o 

valor 5 à resposta sempre.  

Em seguida, era indagado sobre a importância dada a alguns aspectos do candidato e de 

que forma eles influenciavam (positiva ou negativamente) a percepção e sua avaliação dele. 

Essa questão teve por objetivo aprofundar a compreensão do papel da comunicação não-

verbal na avaliação do candidato pelo entrevistador, explorada no estudo 1. Os itens de 

resposta foram, por exemplo, a forma como o candidato cumprimenta, como se veste, a 

postura, o tom de voz, as expressões faciais, os sinais de nervosismo, o olhar fixo para o 

entrevistador ou o desvio de olhar, o peso abaixo ou acima, etc. Na escala de respostas, o 

valor 1 era atribuído à resposta nada importante e o valor 5 à resposta muito importante. 

As últimas perguntas solicitavam dados sociodemográficos do participante: grau de 

escolaridade, a área de formação, idade, sexo, cargo, tempo de experiência em recrutamento e 

seleção, tipos de cargos mais selecionados e número médio de entrevistas por mês.  

4.1.3. Procedimentos de validação semântica do instrumento por juízes 

As cinco versões do questionário foram validadas semanticamente por oito juízes: dois 

professores doutores em psicologia, dois doutorandos em psicologia, uma mestre em 

psicologia, dois mestrandos em psicologia e um estudante de psicologia.  

Alguns ajustes foram feitos a partir das sugestões dos juízes. Uma vez concluídas as 

cinco versões, fez-se a divulgação do link da pesquisa entre os grupos de potenciais 

respondentes: profissionais que atuavam em recrutamento e seleção de pessoas.   
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4.1.4. Variáveis e hipóteses  

O principal objetivo do estudo 2 foi estabelecer as relações de associação entre 

estratégias de gerenciamento de impressões, comportamento não-verbal e decisão de 

contratação, na perspectiva dos selecionadores, na tentativa de encontrar diferenças dos 

grupos de respostas. As principais variáveis da pesquisa foram, então: as cinco estratégias de 

gerenciamento de impressões, a decisão de contratação e os indicadores gerais de 

comportamentos não-verbais e atributos físicos e características pessoais do candidato.  

Foram testadas as seguintes hipóteses: 

H1. As estratégias de autopromoção e de exemplificação influenciam mais positivamente a 

avaliação do entrevistador que as demais estratégias.  

Essas duas estratégias parecem estar relacionadas, visto que ao usar a autopromoção, 

as pessoas tendem a usar exemplos, então existe a suposição de que elas estejam relacionadas. 

Alguns estudos anteriores (Gilmore et. al., 2002) confirmam que o candidato que se utiliza 

dessas estratégias, sem parecer prepotente, é avaliado de forma positiva pelo entrevistador. 

Associados a essas duas estratégias, os comportamentos não-verbais de acentuação e 

cinestésicos parecem contribuir para a avaliação positiva dos candidatos feita pelos 

entrevistadores, quando esses comportamentos enfatizam e complementam a fala dos 

respectivos candidatos durante a entrevista, fazendo-os parecer seguros do que dizem. Isso foi 

observado no estudo 1. 

Esta hipótese 1 também encontra suporte no que foi encontrado no estudo 1, em que a 

súplica não foi bem vista pelos entrevistadores, talvez pelo fato de ser interpretada como uma 

forma de vitimização e insegurança do candidato. Embora a intimidação não tenha sido 

percebida pelos entrevistadores nos candidatos a emprego do estudo 1, o que permite inferir 



71 
 

que não se trata de uma estratégia muito usada, supõe-se que ela seja interpretada como uma 

tentativa de o candidato exercer pressão emocional sobre o entrevistador e ter controle da 

situação (Gardner & Cleavenger, 1998).  

H2. O tempo de experiência do entrevistador interfere na decisão de contratação. 

H3. A área de formação do entrevistador interfere na decisão de contratação. 

H4. O nível educacional do entrevistador interfere na decisão de contratação. 

No estudo 1 observaram-se diferenças na forma de conduzir a entrevista por parte dos 

entrevistadores, permitindo formular a hipótese de que o tempo de experiência, a área de 

formação e o nível educacional do entrevistador poderiam repercutir nas impressões dele e 

influenciar a sua decisão de contratar o candidato.  

A segunda, terceira e quarta hipóteses, portanto, estão sustentadas na premissa de que 

características pessoais e de formação dos entrevistadores os distinguem no modo como 

avaliam o GI da parte do candidato e decidem sobre sua contratação. Optou-se por não 

direcionar o teste dessas três hipóteses, porque não se tem clareza de qual seria esta direção. O 

estudo de Cynthia e Kristof (1995) mostrou que várias características dos entrevistadores 

estão significativamente relacionadas com a utilização de táticas de GI pelos candidatos, 

como a área de formação, a experiência, a escolaridade, etc. Um dos aspectos observados no 

estudo 1 foi a relação entre o tempo de experiência do entrevistador e a duração da entrevista. 

Entrevistadores mais experientes demoravam um pouco mais na entrevista, e isso parecia 

estar relacionado à diversidade de perguntas para explorar aspectos da vida profissional do 

candidato.  

Como a entrevista é um processo de interação, é bem provável que o modo de se 

comportar do entrevistador repercuta no uso da estratégia pelo candidato, que tenta inferir o 
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que o entrevistador pensa e deseja de um bom candidato para então ajustar seu 

comportamento na entrevista. O estudo 1 também permitiu visualizar relações entre a área de 

formação do entrevistador e o comportamento do candidato. Entrevistadores da área de 

ciências sociais aplicadas (por exemplo, administradores) conduziam a entrevista de modo 

mais objetivo que os de ciências humanas (por exemplo, psicologia). Além disso, os 

entrevistadores de maior nível educacional (mestrado e especialização) davam sinais de serem 

mais críticos na avaliação do candidato do que eram os somente graduados. 

H5. A decisão de contratação está associada aos comportamentos não-verbais e aos atributos 

físicos e características pessoais do candidato. 

A forma como o candidato se apresenta na entrevista de emprego repercute na 

avaliação do entrevistador. Aspectos como a aparência física, a forma de vestir, o modo de 

cumprimentar e falar, dentre outros, parecem repercutir na formação de impressão do 

entrevistador.  Foi observado, no estudo 1, que os comportamentos não-verbais combinados 

às estratégias de gerenciamento de impressões são percebidos pelo entrevistador como um 

conjunto integrado de características do candidato, influenciando na impressão geral do 

entrevistador (Huffcutt et al. 2001). Pesquisas anteriores indicaram que alguns traços são 

inferidos da comunicação não-verbal, e que, embora essa modalidade de comunicação não 

tenha sido ainda estudada sistematicamente, o sorriso e o frequente contato com os olhos 

desencadeiam efeitos positivos no entrevistador (Feingold, 1992; Parsons & Liden,1984).                   

A comparação foi estabelecida entre a estratégia usada pelo candidato (condição 

experimental), características do entrevistador, comportamentos não-verbais, atributos físicos 

e características pessoais dos candidatos, buscando relações com a decisão de contratação, 

que foi obtida por meio da soma de respostas dos participantes em relação à probabilidade de 

contratação do candidato, sendo o valor 1 equivalente a certamente não contraria e o valor 5 
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equivalente a certamente contrataria. As características do entrevistador abrangeram as 

variáveis: área de formação, sexo, idade, nível educacional e tempo de experiência como 

entrevistador. A variável comportamentos não-verbais foi obtida pelo agrupamento dos 12 

itens que constam no questionário (postura, modo de cumprimentar, de vestir, falar etc. – ver 

Anexo E). Foi feita a análise da consistência interna dos 12 itens, tendo-se obtido alpha de 

0.77. A variável atributos físicos e pessoais do candidato também agrupou 15 itens, e a análise 

de consistência interna obteve um alpha de 0.86. Esses itens estão sintetizados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Comportamentos não-verbais, atributos físicos e características pessoais do 

candidato  

Comportamentos não-verbais Atributos físicos e características 

pessoais do candidato 

Paralinguagem Aparência física 

Comportamento cinestésico Peso 

Comportamento ocular Postura 

Movimentos corporais Apresentação pessoal 

Expressões faciais Tom de voz 

Acentuação Forma de olhar 

 

4.1.5. Procedimento de análise  

Para testar as hipóteses da pesquisa, foram usadas análises descritivas, de correlação, 

análise da variância (ANOVA one way) com o teste Pos Hoc de Tukey, teste-t para amostra 

única, teste-t para amostras emparelhadas e teste-t para medidas independentes. 

4.1.6. Resultados e discussão 

A hipótese 1 testou as diferenças de uso das estratégias de gerenciamento de 

impressões na decisão de contratação pelo entrevistador. A ANOVA (F(4,94) = 4,896, p<.001) 

evidenciou que as médias mais altas das estratégias de gerenciamento de impressões para a 

decisão de contratação do candidato pelo entrevistador foram as de autopromoção (M=3.73; 

DP=0.73) e a de exemplificação (M=3.41; DP=1.10).  

A Figura 2 permite comparar a variância das respostas das cinco estratégias de 

gerenciamento de impressão em relação à decisão de contratação pelo entrevistador do 

candidato. Percebe-se que as estratégias de insinuação (M=2.95; DP=0.88), de suplicação 
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(M=2.57; DP=0.92) e de intimidação (M=2.73; DP=1.16) diferem na decisão de contratação 

numa proporção menor em relação às estratégias de autopromoção e de exemplificação.  

 

 

Figura 2: Diferenças entre as estratégias de GI na decisão de contratação 

 

A análise pos hoc utilizando o teste de tukey permitiu identificar as diferenças entre os 

grandes grupos de estratégias. Foi evidenciado que a estratégia de autopromoção obteve 

diferença estatisticamente significativa em relação às estratégias de suplicação (M= 2,57, 95% 

CI [0,31, 2,02] p < 0.05) e de intimidação (M=2,73, 95% CI [0,71, 1,93] p < 0.05). E houve 

diferença entre as estratégias de exemplificação e de suplicação (M= 2,57, 95% CI [0,39, 

1,65] p < 0.05). Esses dados permitem inferir que as estratégias de autopromoção e de 

exemplificação usadas pelos candidatos são mais eficazes para a decisão de contratação do 

entrevistador do que as demais estratégias.  

Uma das possíveis explicações para esse primeiro conjunto de resultados é a de haver 

uma expectativa do entrevistador de que o bom candidato tem de evidenciar sua 
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autoconfiança e a capacidade para ocupar o cargo, e as estratégias de autopromoção e 

exemplificação parecem servir a esse propósito. Dar exemplos de situações bem sucedidas no 

trabalho mantém consistência com a estratégia de autopromoção, e fortalece a percepção de 

competência para o exercício da função. Isso repercutiria, então, na indicação de contratação 

do candidato. Em contrapartida, as estratégias de intimidação e suplicação fazem parte de um 

conjunto de estratégias que repercute negativamente na avaliação do entrevistador, por duas 

razões. A súplica sugere insegurança e baixa autoconfiança, enquanto a intimidação é 

interpretada como uma inversão de poder na interação e uma clara tentativa de influenciar a 

decisão do entrevistador. Apesar de o uso da intimidação revelar autoconfiança, ela se 

distingue da autopromoção, porque, enquanto a primeira revela uma tentativa aberta de 

transferir o poder, a segunda faz uso de uma influência mais sutil, a sedução. Sem dúvida, 

interpretações que necessitam de estudos posteriores para confirmar seu poder de explicação. 

Em relação à percepção do entrevistador sobre o uso mais frequente de estratégias 

pelos candidatos durante a entrevista de emprego (escala varia de 1= nunca a 5= sempre), não 

houve efeito da condição experimental. Realizou-se um teste-t para amostras emparelhadas 

(ver Figura 3), considerando a frequência percebida pelos entrevistadores, cujos resultados 

indicaram não haver diferença  na percepção do uso da estratégia de autopromoção e  da de 

exemplificação (t(96) = 0,23, p = 0.81). Foi identificada, entretanto, diferença estatística na 

percepção de uso estratégia de autopromoção em relação a de suplicação (t(96) = 8,69, p < 

0.01), a de insinuação (t(96) = 3,09, p < 0.05) e a de intimidação (t(96) = 12,27, p <0.01).  A 

estratégia de exemplificação diferiu da de suplicação (t(96) = 8,15, p<0.01), insinuação (t(96) = 

3,17, p< 0.05) e intimidação (t(96) = 11,02, p<0.01). A estratégia de suplicação, por sua vez, 

diferiu da estratégia de insinuação (t(96) = 5,78, p<0.01) e da de intimidação (t(96) = 2,92, 

p<0.05), e a estratégia de insinuação diferiu da estratégia de intimidação (t(96) = 10,04, 

p<0.01).  
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Figura 3. Frequência, observada pelos entrevistadores, das estratégias de GI durante a 

entrevista de emprego 

Em suma, os dados obtidos por meio do teste-t para medidas emparelhadas revelaram 

haver pequenas diferenças estatisticamente significativas, com exceção das estratégias de 

autopromoção e de exemplificação, percebidas como mais frequentes, independentemente da 

condição experimental. Há que se ressaltar, no entanto, que  o tamanho da amostra é pequeno, 

e esse resultado tem de ser visto com cautela. 

A segunda hipótese testou a relação entre o tempo de experiência do entrevistador e a 

decisão de contratação, independentemente da estratégia de GI usada pelo candidato. Os 

resultados indicam que foi encontrada correlação significativa somente para a estratégia de 

autopromoção (r= 0,48; p < 0.05), ou seja, quanto maior for o tempo de experiência do 

entrevistador, maiores serão as chances de o candidato que usa a estratégia de autopromoção 

ser contratado (ver Figura 4).  
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Figura 4. Correlação entre experiência do entrevistador e decisão de contratação para 

a estratégia de autopromoção 

Em relação às demais estratégias, as análises não revelaram haver correlação com a 

experiência do entrevistador. As estratégias de intimidação (r=-237; p= 208), de 

exemplificação (r=-158; p= 0.235) e de suplicação (r= -0.073; p=0.376), por exemplo, 

obtiveram uma correlação negativa. E a de insinuação (r=0.262; p= 0.132) também não 

obteve correlação. 

Esse resultado é consistente com o que foi encontrado no estudo 1, bem como com o 

resultado da primeira hipótese, e nos permite inferir que a experiência profissional fortalece a 

crença de que o bom candidato é aquele que se apresenta autoconfiante na entrevista. 

Características valorizadas no mundo do trabalho, tais como a assertividade, mantêm 

afinidade com os comportamentos relacionados ao uso da estratégia de autopromoção. Pode-

se evidenciar que os entrevistadores mais experientes consideram o uso da autopromoção 

pelos candidatos como uma ação segura, em que, tendo o cuidado para não parecer 

prepotente, o candidato mostra que possui e valoriza suas habilidades, conquistas e aptidões. 
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Ademais, o fato de o candidato expor suas qualificações pode fazer com que o entrevistador o 

perceba como motivado pela vaga a ser ocupada, em função de essa exposição ser espontânea 

e natural. 

A terceira hipótese propôs haver diferenças na decisão de contratação conforme a área 

de formação do entrevistador. Em função de algumas áreas de formação terem obtido um 

número pequeno de participantes, como ciências da saúde (n=6), engenharias (n=4) e 

linguísticas, letras e artes (n=2), em relação às áreas de ciências humanas (n=69) e ciências 

sociais aplicadas (n=11), conduzimos o teste-t para medidas independentes, comparando 

ciências humanas e ciências sociais aplicadas, cujas análises não produziram diferença 

estatisticamente significativas (t(78)= 1,22, p=0.22), embora a média da área de ciências sociais 

tenha sido maior (M= 3,54, DP=0,68) do que a de ciências humanas (M=3,13, DP= 1,08). 

É inegável que a maioria dos profissionais de recrutamento e seleção que participaram 

do estudo 2 possui formação na área de ciências humanas, seguida de longe pela área de 

ciências sociais aplicadas. Embora não estejamos seguros de que os resultados poderiam ser 

distintos se a distribuição amostral por área de formação fosse de outra ordem, é plausível 

afirmar que profissionais de psicologia, serviço social, direito e administração predominam na 

área de RH. Não encontramos uma explicação clara sobre essas diferenças, o que nos faz crer 

que o efeito da área de formação, isolado, não explica a contratação.  

A quarta hipótese comparou o nível educacional do entrevistador e a decisão de 

contratação. Os resultados da ANOVA (F(3.89) =0.432, p<0.73) não indicaram haver 

significância entre as duas variáveis (ver Tabela 6). Fazendo um paralelo com o resultado da 

segunda hipótese, pode-se concluir que o nível educacional do entrevistador independe da 

experiência dele para decidir se contrata ou não o candidato. 
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Tabela 6. Decisão de contratação e o nível de escolaridade do selecionador 

Nível de escolaridade M DP n 

Superior incompleto 3,071 0,9169 14 

Superior completo 3,250 1,2247 24 

Pós-graduação incompleta (lato ou stricto sensu) 2,833 1,1934 12 

Pós-graduação completa (lato ou stricto sensu) 3,047 0,9748 43 

 

A quinta e última hipótese testou a correlação entre os comportamentos não-verbais 

(medidos pelos movimentos corporais, comportamento ocular, paralinguagem e expressões 

faciais), os atributos físicos e pessoais do candidato (está acima do peso, está abaixo do peso, 

postura, apresentação pessoal, tom de voz, forma de olhar) e a decisão de contratação, para 

cada uma das estratégias de gerenciamento de impressões. As análises de correlações 

indicaram haver significância na relação dos comportamentos não-verbais somente nas 

estratégias de insinuação, de autopromoção e de intimidação (ver Tabela 7). As estratégias de 

autopromoção, associadas à variável comportamentos não-verbais, parecem repercutir 

favoravelmente na decisão de contratação do candidato pelo entrevistador (r= 0.49; p< 0.05). 

De outro lado, observou-se correlação negativa entre o uso da estratégia de intimidação e os 

comportamentos não-verbais (r=-383 p < 0.05). As análises da relação dos atributos físicos e 

pessoais do candidato (peso, idade, apresentação pessoal, vestimentas etc.) com a decisão de 

contratação do entrevistador indicaram que houve significância apenas para a estratégia de 

insinuação (ver Tabela 7), ou seja, quanto maior a percepção de adequação dos atributos 

físicos e pessoais do candidato ao uso da estratégia de insinuação, mais aumenta a 

probabilidade de ele vir a ser contratado (r=0,453; p < 0.05).  
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Tabela 7. Relação dos comportamentos não-verbais e dos atributos físicos e características 

pessoais do candidato com a decisão de contratação do entrevistador e as estratégias de GI  

Estratégias de GI Comportamentos não-verbais 

Escore geral 

Atributos físicos e pessoais 

Escore geral 

Insinuação -0,054 0,453 

Autopromoção 0,497 0,054 

Intimidação -0,383 0,073 

Exemplificação 0,205 -0,187 

Suplicação 0,164 0,126 

   

 Negrito para nível de significância p<.05.  

Para uma compreensão mais detalhada dos comportamentos não-verbais e dos 

atributos físicos e pessoais do candidato, conduzimos um teste-t para única amostra, em que, 

utilizando 3 (três) como ponte de corte em relação à escala de 0 a 5, foi possível identificar 

que a idade (t(96) = -0.45, p=0.65), a aparência física (t(96) = 0.00, p= 1,000) e os movimentos 

da cabeça (t(96) = 1,47, p=0.14) do candidato estão dentro da média do grau de importância 

atribuído pelos entrevistadores, enquanto que a forma como o candidato cumprimenta (t(96) = 

7,66, p<0.01), o tom de voz (t(96) = 13,44, p<0.01), a higiene pessoal (t(96) = 21,55, p<0.01), os 

movimentos com as mãos (t(96) = 4,50, p<0.01), a postura (t(96) = 16,62, p<0.01), como se 

veste (t(96) = 13,10, p<0.01) e o nervosismo (placas vermelhas, palidez, lábios secos, gagueira) 

(t(96) = 5,43, p<0.01) desse candidato apresentaram-se acima da média, demonstrando que os 

entrevistadores deram muita importância  a esses comportamentos durante a entrevista de 

emprego (ver Tabela 8). Entretanto, o sexo (t(96) = 6,82, p<0.01) e o peso (t(96) = 3,34, p<0.01) 

do candidato apresentaram-se abaixo da média, revelando que os entrevistadores deram pouca 

importância a esses aspectos na avaliação.  
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Tabela 8. Importância dos comportamentos não-verbais para a decisão de contratação 

dos selecionadores  

Comportamentos não-verbais M DP n 

Postura. 4,36 0,806 97 

Higiene pessoal. 4,33 0,608 97 

Como se veste. 3,96 0,720 97 

Tom de voz (baixo, alto, médio). 3,92 0,672 97 

Como cumprimenta. 3,73 0,941 97 

Movimentos com as mãos. 3,38 0,835 97 

Movimentos da cabeça. 3,13 0,897 97 

Aparência física. 3,00 1,000 97 

Idade. 2,96 0,900 97 

Peso. 2,65 1,031 97 

Sexo. 2,30 1,012 97 

Nervosismo ( placas vermelhas, palidez, 

lábios secos, gagueira). 

3,55 0,990 97 

 

Em relação aos atributos físicos e pessoais do candidato, pôde-se constatar que possuir 

mais de 35 anos de idade (t(95) = 1,09, p<0.27) e apresentar-se muito formalmente (t(95) = 1,41, 

p=0.16) foram avaliados dentro da média pelos entrevistadores. Todavia, estar acima (t(95) = 
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4,64, p<0.01) ou abaixo do peso (t(95) = 4,21, p<0.01), manter a postura curvada (t(95) = 11,27, 

p<0.01), apresentar-se com excesso de maquiagem (t(95) = 18,20, p<0.01), com bermudas e 

chinelos (t(95) = 21,01, p<0.01), com roupas curtas (t(95) = 23,57, p<0.01), possuir o tom de 

voz alto (t(95) = 7,39, p<0.01) ou baixo (t(95) = 8,24, p<0.01), falar lentamente (t(95) = 8,55, 

p<0.01) ou muito rápido (t(95) = 7,63, p<0.01) e desviar o olhar (t(95) = 15,63, p<0.01) foram 

avaliados abaixo da média pelos entrevistadores. Entretanto, manter a postura ereta (t(95) = 

10,53, p<0.01) e olhar fixamente nos olhos do entrevistador (t(95) = 9,80, p<0.01) 

apresentaram-se acima da média na avaliação dos entrevistadores. A Tabela 9 sintetiza esses 

dados. 
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Tabela 9. Importância dos atributos físicos e pessoais do candidato na entrevista de 

emprego 

Atributos físicos e características pessoais do candidato M DP n 

Olha fixamente nos olhos do entrevistador. 3,81 0,812 96 

Mantém a postura ereta. 3,76 0,707 96 

Possui mais de 35 anos de idade. 2,95 0,467 96 

Apresenta-se muito formalmente. 2,91 0,650 96 

Está abaixo do peso. 2,77 0,533 96 

Está acima do peso. 2,73 0,571 96 

Fala muito rápido. 2,45 0,709 96 

Possui o tom de voz alto. 2,40 0,801 96 

Possui o tom de voz baixo. 2,40 0,718 96 

Fala lentamente. 2,35 0,740 96 

Mantém a postura curvada (relaxada). 2,24 0,661 96 

Desvia o olhar. 2,08 0,574 96 

Apresenta-se com excesso de maquiagem. 2,05 0,510 96 

Apresenta-se com roupas curtas. 1,48 0,632 96 

Apresenta-se com bermuda e chinelos. 1,45 0,724 96 
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4.1.7. Conclusão  

Os resultados deste estudo 2 evidenciaram efeitos relevantes no que se refere à 

formação de impressões dos entrevistadores. A hipótese 1 propôs que as estratégias de 

autopromoção e de exemplificação influenciam mais positivamente a avaliação do 

entrevistador que as demais estratégias. Tal hipótese foi confirmada, pois a estratégia de 

autopromoção gera uma expectativa no entrevistador de que o candidato que se autopromove 

é seguro e mostra que é capaz de exercer a função. A estratégia de exemplificação foi a 

segunda mais percebida positivamente pelos entrevistadores, e parece repercutir muito 

semelhantemente à estratégia de autopromoção, talvez pelo fato de os candidatos 

exemplificarem situações em que pareceram trabalhadores dedicados e admirados, e isso fez 

com que os entrevistadores percebessem como uma ação semelhante às de autopromoção, já 

que também pode significar competência. Estudos anteriores ratificam esse resultado, a 

exemplo da pesquisa de Gilmore et. al (2002), que verificou que candidatos com maior índice 

de extroversão fazem uso mais constante de autopromoção, o que influencia positivamente o 

entrevistador.  

Percebeu-se também que as estratégias de intimidação e suplicação não repercutiram 

muito positivamente para a decisão de contratação do entrevistador. Uma possibilidade para a 

visão negativa da súplica seria o fato de a vitimização transparecer, talvez, insegurança. Outra 

possibilidade para a percepção negativa da intimidação seria pela postura arrogante do 

candidato, pelo fato de possuir muitas qualificações e pensar que a empresa teria a obrigação 

de contratá-lo.   

A hipótese 2 evidenciou que o tempo de experiência do entrevistador interfere na 

decisão de contratação do candidato. Essa hipótese foi parcialmente apoiada, em função de 

apenas a estratégia de autopromoção relacionar-se com o tempo de experiência do 
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entrevistador, ou seja, quanto maior for a experiência do entrevistador, maior será a 

probabilidade de contratação dos candidatos que utilizam a autopromoção. Estudos, como o 

desenvolvido por Cynthia e Kristof (1995), identificaram que várias características dos 

entrevistadores estão significativamente relacionadas com a utilização de táticas de GI pelos 

candidatos, como, por exemplo, o tempo de experiência deles. 

A hipótese 3 testou a relação entre a área de formação do entrevistador e a decisão de 

contratação do candidato. O resultado da análise dessa hipótese evidenciou não haver 

diferença significativa nessa relação, pois as áreas de ciências humanas e ciências sociais 

ficaram num mesmo grupo, e o que ficou claramente identificado foi a tendência de a área de 

ciências sociais contratar mais candidatos que as demais áreas. Entretanto, essa tendência não 

nos esclarece a relação da área de formação do entrevistador com a decisão de contratação do 

candidato, talvez em função de a quantidade de participantes da área de ciências humanas ser 

significativamente maior do que a de ciências sociais.  

A hipótese 4, por sua vez, testou se o nível educacional do entrevistador interfere na 

decisão de contratação do candidato. A análise dessa hipótese mostrou que não houve 

significância nessa relação, ou seja, o fato de o selecionador possuir nível superior incompleto 

ou pós-graduação completa não interferiu na sua decisão de contratação, o que refuta essa 

hipótese. 

  A quinta e última hipótese testou se a decisão de contratação estava associada aos 

comportamentos não-verbais e aos atributos físicos e características pessoais do candidato. 

A análise evidenciou que os comportamentos não-verbais e os atributos físicos e 

pessoais do candidato repercutiram significativamente na tomada de decisão do entrevistador, 

quando usados em associação com a estratégia de autopromoção e a de insinuação. A partir 

dessa análise, conclui-se que a hipótese 5 foi parcialmente confirmada, tendo em vista não 
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haver relação com as demais estratégias de gerenciamento de impressões (exemplificação, 

suplicação e intimidação). Isso significa dizer que, dentre os comportamentos não-verbais 

associados à estratégia de autopromoção, a postura do candidato foi vista como a mais 

importante, seguida da higiene pessoal, as vestimentas do candidato, o tom de voz, a forma 

como cumprimenta e se está ou não nervoso. A aparência física pareceu ser importante, quase 

de modo semelhante à idade, e o sexo foi o que menos importância teve na decisão de 

contratação. 

Já os atributos físicos e características pessoais do candidato, associados à estratégia 

de insinuação, repercutiram favoravelmente na decisão de contratação do entrevistador, 

quando o candidato mantinha a postura ereta. Ademais, o fato de o candidato possuir mais de 

35 anos de idade também pareceu influenciar a decisão do entrevistador. Avaliados mais 

negativamente pelo entrevistador foram os candidatos que se apresentaram com bermudas e 

chinelos, com excesso de maquiagem, com roupas curtas, e que mantiveram a postura 

curvada.  
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5. Considerações finais sobre os Estudos I e II 

O estudo de gerenciamento de impressão é uma atividade fundamental para ser 

desenvolvida no contexto de seleção de pessoas. Este trabalho é um esforço de estudar 

empiricamente este fenômeno a partir de um referencial teórico e metodológico da psicologia 

social. A escolha dessa temática deveu-se ao fato de as entrevistas serem comumente usadas 

em processos seletivos com poder de decidir sobre a contratação de pessoas, o que exige 

maior compreensão deste fenômeno para minimizar os vieses subjetivos, presentes na 

interação entre entrevistador e entrevistado.  

O fenômeno foi estudado a partir de uma perspectiva psicossocial, em que se procurou 

descrever situações reais de entrevistas, bem como caracterizar o gerenciamento de impressão 

usado pelos candidatos a emprego e destacar a importância que as estratégias de GI podem 

exercer na tomada de decisão de contratação desses candidatos pelos entrevistadores. Ainda 

que não tenha sido observada corroboração total de algumas hipóteses elaboradas não se deve 

descartar a relevância que a formação de impressão tem sobre a avaliação de pessoas. 

 No presente trabalho observou-se um efeito significativo da estratégia de 

autopromoção, o que denota que candidatos que se autopromovem com naturalidade são bem 

vistos pelos entrevistadores. O uso desta estratégia é marcado por uma fluidez na 

comunicação verbal associada à não-verbal, e os dados permitem inferir que essa associação 

traz resultados positivos aos candidatos. É previsível que algumas perguntas feitas pelos 

entrevistadores aos candidatos gerem respostas que eliciem autopromoção, uma vez que esses 

candidatos acreditam que falar bem de si leva a uma impressão favorável, e o tipo de pergunta 

pode oportunizar ainda mais o uso dessa estratégia. 

O estudo 1 permite inferir ainda que as estratégias de GI são usadas em conjunto pelos 

candidatos, intencionalmente ou não, e que os entrevistadores podem ou não identificá-las, a 
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depender do processamento da informação. Na maioria das vezes, o processamento 

automático (Glaser, 2003; Wegner & Bargh, 1998 e Paullhus, 1988) se sobrepõe ao 

controlado (Schmidt & Wrisberg, 2010), uma vez que o entrevistador ao ver o candidato já 

forma a sua impressão em poucos minutos, e tende a buscar indícios que confirmem a sua 

avaliação. Sabe-se que essa interação envolve a subjetividade, e este fato sinaliza que a 

formação de impressão depende de cada situação. De um lado, o candidato precisa mostrar 

que é bom para produzir efeitos positivos no entrevistador. De outro, a impressão que este 

passa ao candidato também produz algum efeito.  Embora seja uma limitação do instrumento 

do estudo 2 não medir o uso das estratégias em conjunto, por razões metodológicas, o estudo 

1 traz evidências de que elas variam conforme cada situação e estão interconectadas,  

manifestando-se de modo complementar. Possivelmente, essa medida do uso das estratégias 

em conjunto poderá contribuir para uma compreensão mais detalhada do fenômeno estudado, 

como fizeram os autores Proost et al., (2010) com as estratégias de autopromoção e 

insinuação, mencionado em capítulos anteriores, medidas conjuntamente.  

Os resultados encontrados neste trabalho convergem com estudos recentes que 

defendem que candidatos considerados extrovertidos obtêm mais êxito nas entrevistas de 

seleção e que candidatos que evidenciam autoconfiança tendem a transmitir melhor as suas 

impressões, por apresentarem maior coerência expressiva em comunicação verbal e não-

verbal. Um achado considerado importante neste trabalho foi a estratégia de suplicação ter 

sido avaliada negativamente pelos entrevistadores. Como já ficou evidente que o entrevistador 

espera que o candidato evidencie autoconfiança e segurança, passar uma imagem de vítima 

contrasta com essa expectativa do entrevistador e pode gerar uma impressão de que o 

candidato está tentando ingressar na empresa pela falta de emprego e não necessariamente 

pela identificação e interesse pela função a que concorre.   
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Percebeu-se também que os comportamentos não-verbais estão fortemente associados 

às estratégias de insinuação e de autopromoção. Acredita-se que o candidato ao usar essas 

estratégias mostra-se mais espontâneo e expressivo, ao contrário daquele que usa a estratégia 

de intimidação, que parece ser menos enfático nos seus movimentos corporais; talvez a 

autoconfiança de se perceber como um candidato imprescindível à organização requeira uma 

postura mais comedida.  

Em decorrência da escassez de estudos empíricos sobre o gerenciamento de 

impressões em entrevistas de emprego em nosso país, os resultados aqui apresentados 

demandam novas pesquisas para que se chegue a conclusões mais contundentes. Esta 

dissertação oferece uma contribuição ao campo ao buscar integrar um estudo qualitativo de 

situações reais de entrevista e um estudo quantitativo com profissionais da área de gestão de 

pessoas.  

Ademais, uma vez que o fenômeno do gerenciamento de impressão é complexo e 

multidimensional, envolvendo experiências subjetivas, de difícil demarcação, socialmente 

construídas, e, portanto, flexíveis e sujeitas a configurações diversas, torna-se importante a 

realização de novas pesquisas brasileiras que respondam a algumas questões, como a 

comparação transcultural das estratégias de gerenciamento de impressão, bem como estudar 

cargos de nível superior, uma vez que neste estudo predominaram os cargos de nível médio. 

Outra questão a ser investigada em pesquisas futuras é a influência do entrevistador no 

gerenciamento de impressão do candidato, uma vez que o primeiro exerce um papel ativo na 

interação com o segundo.    
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Anexo A – Termo de Consentimento 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDAA  BBAAHHIIAA--

UUFFBBAA 

Instituto de Psicologia 

Mestrado 
 

 

Esta filmagem faz parte de uma dissertação de mestrado, realizada na Universidade 

Federal da Bahia, intitulada “Gerenciamento de Impressões em Entrevista de Emprego”, sob 

orientação da Professora do Instituto de Psicologia da referida universidade, Dra. Sônia Maria 

Guedes Gondim.  

O objetivo geral da pesquisa é estudar o processo de interação do candidato a emprego 

e o entrevistador. Este estudo será importante para trazer contribuições para o treinamento e 

preparação de entrevistadores quanto aos vieses subjetivos da entrevista e à produção de 

conhecimento na área de recrutamento e seleção de pessoas. 

Sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das etapas do 

estudo. Também lhe será assegurado o sigilo das imagens e do áudio, garantindo a sua 

privacidade. Desta forma, não haverá possibilidade de identificação da sua pessoa, e a 

divulgação das mencionadas imagens e falas só será feita entre os profissionais estudiosos do 

assunto.  

A qualquer momento, poderá se recusar a continuar participando do estudo e, também, 

poderá retirar este consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa  

______________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

__________________________________  

Aleciane da Silva Moreira Ferreira- alecyane@ufba.br 

Assinatura do Pesquisador  

Comitê de Ética em Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia:  

Instituto de Psicologia 

End: Estrada de São Lázaro, 197 Federação CEP: 40210-909 Salvador- BA  

e-mail: pospsi@ufba.br / tel.: (71)3283-6442A / 8707-1083 
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Anexo B – Protocolo de Observação registrado pelos entrevistadores no Estudo 1 

Estratégias Táticas Em que 

moment

o 

Frequênci

a 

Temp

o 

Influenciou 

negativament

e 

Influenciou 

positivament

e 

1.Insinuação 

Mostrar-se atrativo 

1.1 Fazer 

parecer-se mais 

atrativo e 

simpático que 

outros. 

     

     

1.2 Elogiar o 

entrevistador a 

fim de reforçar 

sua auto-estima. 

 

 

    

1.3 Relatar que 

fez favores 

pessoais para os 

colegas para 

lhes mostrar que 

é amigável. 

 

 

    

 1.4 Concordar 

sistematicament

e com as 

opiniões do 

entrevistador 

     

 1.5 Aceitar um 

resultado 

negativo e 

reconhecer suas 

implicações, 

com promessa 

de mudança 

     

2.Autopromoção 

Mostrar-se 

competente 

ressaltando suas 

habilidades ou 

aptidões. 

2.1 Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados. 

     

2.2 Falar 

orgulhosamente 

sobre a 

experiência ou 

formação 
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educacional; 

2.3 Informar 

detalhadamente 

ao entrevistador 

os talentos e 

qualificações;  

     

2.4 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

importante para 

a organização; 

 

 

    

2.5 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

competente para 

exercer a 

função. 

     

2.6 Mostrar 

competência 

para lidar em 

situações 

adversas. 

Apresenta 

situações 

difíceis que 

foram 

superadas. 

     

2.7 Declarar que 

teve um 

resultado mais 

positivo do que 

o dos outros. 

     

 2.8 Apresentar 

argumentos 

fortes que 

justifiquem suas 

falhas 

 

 

    

3.Exemplificação 

Apresentar 

comportamentos 

3.1 Contar uma 

situação que 

pareceu um 

trabalhador 
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que exemplifique 

ser visto como 

melhor. 

dedicado 

3.2 Relatar casos 

em que ficou no 

trabalho até 

mais tarde. 

 

 

    

3.3 Relatar casos 

em que chegou 

ao trabalho mais 

cedo, a fim de se 

visto com bons 

olhos. 

 

 

    

3.4 relatar casos 

em que foi ao 

trabalho à noite 

ou nos finais de 

semana para 

mostrar que é 

dedicado. 

     

4. Intimidação 

Apresentar as 

desvantagens de não 

contratá-lo, 

enaltecendo as 

qualidades. 

4.1 destacar 

casos reais de 

experiências 

anteriores, onde 

conseguiu 

reduzir custos 

ou aumentar a 

lucratividade da 

organização 

onde trabalhava 

     

4.2 Destacar a 

dificuldade em 

encontrar 

profissionais 

qualificados em 

sua área de 

atuação. 

     

4.3 Destacar o 

desejo de outras 

organizações em 

contratá-lo. 

     

5. Suplicação 

Mostrar-se 

desamparado e 

5.1 enfatizar as 

dificuldades 

financeiras a fim 

de sensibilizar o 
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vítima para solicitar 

ajuda de outros.  

entrevistador 

5.2 pedir ajuda 

ao entrevistador 

em relação à sua 

colocação no 

mercado de 

trabalho 

 

 

    

5.3 demonstrar 

os prejuízos que 

vem tendo em 

função da 

situação de 

desemprego. 

 

 

    

Este candidato foi 

contratado/indicado

? 

 

Parecer geral do 

candidato 
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Anexo C – Exemplo de transcrição das entrevistas do Estudo 1 (Entrevista 2) 

Tempo  Perguntas Respostas Estratégias Táticas 

percebidas 

01:32 Experiência 

profissional 

Comecei na empresa 

X como estagiário de 

nível médio, fiquei lá 

por 1 ano na área de 

digitação, mas fazia 

outros serviços 

também, fiquei como 

auxiliar 

administrativo, mas 

fazia tudo. 

2. Autopromoção  2.1 Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados 

02:12 O que mais 

gostou 

A política de trabalho 

era muito boa. 

  

02:22 O que menos 

gostou 

Não tenho 

lembranças, porque 

não teve nada que me 

desagradou. Saí de lá 

porque o contrato 

acabou. 

2. Autopromoção   2.5 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

competente para 

exercer a função 

02:40 Outras 

experiências 

Consultor de vendas 

na empresa X. Saí de 

lá pois fui transferido, 

em seguida sai da 

nova empresa porque 

o contrato acabou e 

não foi renovado. 

2. Autopromoção   2.5 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

competente para 

exercer a função 

2.8 Apresentar 

argumentos 

fortes que 

justifiquem suas 

falhas 

05:25 O que mais 

gostou e o que 

menos gostou 

Gostou: Oportunidade 

de trabalhar numa 

empresa grande,  

proporcionou várias 

qualidades que hoje 

posso ter, como 

ingressar num curso 

superior, pois lá 

exigia, aí tive um 

problema e tive que 

trancar, retornando 

este ano,quando fui 

2. Autopromoção  2.8 Apresentar 

argumentos 

fortes que 

justifiquem suas 

falhas 

2.1 Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados 
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trabalhar com meu 

irmão, que tem uma 

pequena empresa, 

ajudando ele  na área 

financeira, mas não 

era nenhum vínculo 

empregatício. 

Não gostou: quando 

saí de lá, pois eu tinha 

esperança de 

continuar, mas quando 

se passaram os 3 

meses eles falaram 

que não haveria mais 

chance de eu 

continuar. 

06:38 Educação e 

Trabalho 

Faço administração. 

Dar para conciliar; eu 

conversei com os 

professores e eles me 

disseram que quando 

eu faltasse poderia 

pagar fazendo algum 

trabalho, mas que isso 

não ia me ajudar na 

faculdade e se era isso 

mesmo que eu queria, 

eu disse que eu 

necessitava do 

emprego e é isso que 

eu quero. Se por acaso 

eu for aprovado, que 

eu creio que sim, eu 

prefiro o trabalho, mas 

se der para conciliar 

eu vou dar assistência 

aos dois casos, mas 

priorizando o 

emprego. 

 

 

1. Insinuação  1.5 Aceitar um 

resultado 

negativo e 

reconhecer suas 

implicações, 

com promessa 

de mudança 

08:37 Horário 

complicado do 

emprego, cuja 

relação com o 

No momento é a 

necessidade; se eu 

conseguisse emprego 

na área que estou 

 

5.Suplicação 

 

5.3 demonstrar 

os prejuízos que 
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estudo é pouca, 

por que está 

procurando 

emprego nesta 

área 

estudando seria bom, 

mas no momento não 

houve a oferta, então 

tenho que partir para 

um emprego que eu 

possa ganhar, quem 

sabe daqui há um 

tempo eu possa me 

especializar na área 

que eu irei trabalhar. 

vem tendo em 

função da 

situação de 

desemprego. 

09:17 Como é você 

normalmente 

no trabalho 

Sou determinado, eu 

faço tudo de acordo 

com o que é 

necessário e me saio 

bem com 

determinação e 

sempre buscando algo 

mais, estudo para 

compreender aquilo 

que eu to fazendo, não 

to fazendo só por 

fazer. 

 

 

 

 

2.Autopromoção 

2.3 Informar 

detalhadamente 

ao entrevistador 

os talentos e 

qualificações. 

10:40 Como você 

imagina que 

será o seu 

trabalho na 

Pirelli 

Espero que seja bom, 

e eu vou me dedicar 

ao máximo para que 

eu possa crescer 

pessoal e 

profissionalmente me 

especializando 

naquilo que eu for 

designado a fazer para 

poder permanecer 

2.Autopromoção  2.5 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

competente para 

exercer a função. 

11:28 Situação mais 

difícil vivida no 

trabalho 

Quando eu fiquei 

desempregado, 

quando venceram os 

três meses eu tinha 

expectativa de renovar 

e não renovaram e aí 

eu fiquei esse tempo 

todo sem carteira 

assinada. Essa foi a 

pior parte que 

aconteceu. Outra foi 

nas duas empresas do 

comércio (de cartão), 

 

 

 

 

2.Autopromoção 

2.1. Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados  

2.8. Apresentar 

argumentos 

fortes que 

justifiquem suas 

falhas  
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em que eu tinha que 

bater meta de abertura 

de conta todo mês. Eu 

tinha uma meta 

mensal de 10 visas, 10 

masters e 30 

hipercards. Sempre 

consegui bater as 

metas, só uma vez que 

não consegui, no 

primeiro mês de 

adaptação. 

14:27 Como se sentiu 

diante da 

dificuldade de 

bater a meta 

Muito apreensivo, 

pois quando você bate 

a meta ganha 

bonificações, então 

agente ficava correndo 

atrás para ganhar 

bonificações, porque 

se não conseguisse 

ganhava só o salário 

3. Exemplificação  3.1 Contar uma 

situação que 

pareceu um 

trabalhador 

dedicado. 

15:17 Situação de 

pressão 

Nunca passei por uma 

situação dessa não, 

mas se passasse teria 

que ter uma paciência 

para saber ouvir o que 

o supervisor ou 

superior estava 

falando e talvez 

absorver o que ele 

estava falando comigo 

e conseguir fazer o 

que ele necessitava. 

2. autopromoção  2.6 Mostrar 

competência 

para lidar em 

situações 

adversas. 

16:00 Características 

de um auxiliar 

de operações. 

Observador, que goste 

de trabalhar, que não 

tenha aquele impasse 

“estou com preguiça 

ou  coisa ”, que tenha 

disposição para 

trabalhar, porque a 

área de auxiliar de  

produção é isso é 

trabalho  você tem que 

estar disposto a 

trabalhar e não pode tá 

pensando em 

descansar, sempre 

2. autopromoção  2.4 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

importante para 

a organização; 
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focando no trabalho, 

acredito eu que tenha 

meta estipulada no dia 

ou no mês a ser 

batida, então você tem 

que se empenhar ao 

máximo para que isso 

ocorra e não tenha 

nenhum problema. 

17:18 Trabalho em 

equipe 

Lá na empresa Y 

agente viajava, eu, o 

gerente e os colegas.  

Trabalhar em equipe é 

sempre bom, porque 

se tiver alguma 

dificuldade e no 

momento você não 

tiver conseguindo 

fazer, com a equipe, 

se a equipe estiver 

disposta a agir, este 

trabalho pode ser 

realizado.  A minha 

equipe sempre estava 

disposta a ajudar. 

Eu ajudava o pessoal 

por vontade própria e 

porque tinha um ciclo 

de amizade também. 

 

 

 

2.Autopromoção 

 

2.1. Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados ( A 

minha equipe 

estava sempre 

disposta a 

ajudar) 

 

3.Exemplificação  

 

1. Insinuação  

3.1. Contar uma 

situação que 

pareceu um 

trabalhador 

dedicado 

1.3 Informar ter 

feito favores 

pessoais para os 

colegas para lhes 

mostrar que é 

amigável 

19:18 Se um colega 

estivesse 

atrapalhando o 

trabalho 

 

Procuraria saber qual 

é a dificuldade dele, 

se eu pudesse ajudar 

tentaria ajudar, se 

tivesse dentro da 

minha possibilidade 

iria ajudá-lo, se eu não 

conseguisse chamaria 

a pessoa mais 

adequada, como o 

supervisor ou 

encarregado. Nunca 

passei por isso não. 

2. Autopromoção  2.4 Levar o 

entrevistador a 

crer que é 

importante para 

a organização; 
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20:57 Características 

que as pessoas 

comentam 

Seriedade, minha mãe 

que sempre fala, uma 

pessoa observadora e 

sério, fico muito 

tempo parado 

observando, par 

entender. 

1. Autopromoção  2.1 Ressaltar 

apenas 

resultados 

positivos 

individuais 

realizados. 
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Anexo D – Análise das categorias não-verbais 

Sinais não-verbais dos candidatos Categorias não-

verbais percebidas  

Está sentado, mexe com a mão que está em cima do braço da 

cadeira, mantém uma caneta nessa mão que movimenta, olha para 

baixo, usa roupas esportivas, tipo camiseta de algodão, cabelos 

curtos, sem barba, franze a testa, olha para a entrevistadora, põe a 

outra mão junto da outra no braço da cadeira, movimenta a 

cabeça,  possui tom de voz médio 

Aparência física 

Ambiente da 

comunicação 

Comportamento 

cinestésico- postura 

Expressões faciais  

Comportamento 

ocular 

Paralinguagem  

Mexia com a mão que estava no braço da cadeira para cima e para 

baixo, olhava para baixo, movimentos afirmativos com a cabeça, 

possui tom de voz médio 

Acentuação 

Paralinguagem 

Tom de voz médio, faz movimentos com as duas mãos,   Comportamento 

cinestésico 

paralinguagem 

Olhou para cima, uma mão apoiada na perna e a outra no braço da 

cadeira, respostas curtas, mexia com a mão que estava na cadeira, 

estalou os dedos e voltou à posição inicial, usava roupas 

esportivas (camiseta de malha e calça jeans) 

Comportamento 

ocular 

Ambiente da 

comunicação 

Aparência física 

Acentuação  

O celular toca e ele olha para a entrevistadora, sorri, desliga o 

celular. Volta a responder normalmente com uma das mãos 

apoiada na perna e a outra no braço da cadeira, olha para baixo, 

mexe com a mão que estava apoiada no braço da cadeira, sorri, 

coloca a mão no queixo, olha para a câmera várias vezes, mantém 

uma postura relaxada, faz movimentos com a mão que está na 

cadeira de um lado para outro, de forma rápida, mexe com as 

pernas, olha para o lado e depois continua olhando para a 

entrevistadora, faz movimentos com a cabeça, mexe com as 

Expressão facial 

Ambiente da 

comunicação 

Comportamento 

ocular 

Comportamento 

cinestésico- postura 
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sombrancelhas,  Acentuação 

 

 

Postura ereta, fazia movimento com uma das mãos, com a cabeça, 

mantinha o olhar direcionado para a entrevistadora, embora às 

vezes olhasse vagamente para outros pontos da sala quando iria 

responder a alguma pergunta,fazia expressão de sorriso, estava 

com roupa social (camisa de manga longa), tom de voz médio 

Comportamento 

cinestésico- postura 

Acentuação 

Comportamento 

ocular 

Expressão facial 

Aparência física 

paralinguagem 

Fazia movimento com uma das mãos, com a cabeça, mantinha o 

olhar direcionado à entrevistadora, embora às vezes olhasse 

vagamente para outros pontos da sala quando iria responder a 

alguma pergunta, estava com roupa social, tom de voz médio, sem 

barba, cabelos curtos 

Acentuação 

Comportamento 

ocular 

Aparência física 

paralinguagem 

Continuava fazendo poucos movimentos com uma das mãos que 

estava apoiada no braço da cadeira, a outra mão continuava 

apoiada na perna, possuía bigode, tinha cabelos curtos, não fazia 

muitos gestos corporais. 

Aparência física 

Pouco 

comportamento 

cinestésico 

Fazia movimentos com o corpo, mantinha as pernas abertas, 

trajava jeans e camiseta de algodão, fazia movimentos com as 

mãos, com a cabeça, com os olhos, postura relaxada, sorria, tom 

de voz médio. Mexia com as duas mãos juntas, mexia na camisa, 

movimentava o pescoço de um lado para outro, com movimentos 

afirmativos, pegava nos dedos, olhava para outros pontos dentro 

da sala, olhava para a entrevistadora em seguida, fazia vários 

gestos corporais, coloca a mão na boca, continua movimentando 

as duas mãos em paralelo com muita frequência.   

Comportamento 

cinestésico 

(postura)- 

Acentuação 

Aparência- 

Comportamento 

ocular- 

Expressão facial 

 

 

Franziu a testa, fez poucos movimentos com as mãos Expressão facial, 

Pouco 

comportamento 

cinestésico 
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Franze a testa, faz movimentos com os olhos, sombrancelhas, 

com a cabeça, corpo, mãos  

Expressão facial- 

Comportamento 

ocular- 

Comportamento 

cinestésico- 

Continua movimentando os olhos, sombrancelhas, mãos, olhos, 

coloca a mão no queixo, mantém uma postura relaxada 

Comportamento 

cinestésico- 

Acentuação 

Comportamento 

ocular 

Tom de voz médio, roupas informais, postura um pouco informal, 

movimentava as mãos, a cabeça, olhava firmemente para o 

entrevistador 

Paralinguagem- 

Comportamento 

cinestésico 

(postura) 

Comportamento 

ocular 

Aparência física 

Gestos afirmativos com a cabeça Comportamento 

cinestésico- 

Gesticula muito, sorri muito, faz gestos afirmativos com a cabeça Comportamento 

cinestésico- 

Expressão facial 

Gestos corporais (ombros), com as mãos e cabeça, faz expressão 

de sorri, mantém o olhar direcionado à entrevistadora 

Movimento 

cinestésico –  

Expressão facial- 

Comportamento 

ocular- 

Faz movimentos com as duas mãos, direciona o olhar para a 

entrevistadora, possui tom de voz oscilante 

Comportamento 

cinestésico- 

Acentuação  

Comportamento 

ocular  

Paralinguagem  

Postura ereta, respondia com objetividade, fazia movimento com 

uma das mãos, com a cabeça, mantinha o olhar direcionado à 

entrevistadora, embora às vezes olhasse vagamente para outros 

pontos da sala quando iria responder a alguma pergunta, 

expressão de alegria, estava com roupa social, tom de voz médio,  

Comportamento 

cinestésico 

Acentuação  

Comportamento 
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ocular  

Expressão facial 

Aparência física 

Paralinguagem  

Franze a testa, faz movimentos com os olhos, sombrancelhas, 

com a cabeça, corpo, mãos, olhava para vários pontos da sala, 

mantinha o tom de voz médio 

Expressão facial 

Comportamento 

ocular 

Comportamento 

cinestésico 

Acentuação  

Paralinguagem  

Braços cruzados, movimento com a cabeça sempre confirmando o 

que o entrevistador diz, faz movimento com a cabeça, com o 

corpo, mantinha  o olhar direcionado ao entrevistador. 

Comportamento 

ocular- 

Comportamento 

cinestésico- postura 

 Acentuação  

 

Fazia poucos movimentos com a mão que estava no braço da 

cadeira, tinha bigode, trajava roupa social (camisa de manga 

longa), mantinha a outra não na perna, tinha cabelos curtos, fazia 

poucos movimentos corporais 

Aparência física 

Pouco 

comportamento 

cinestésico 

Demorou a falar, olhou para baixo, fez boca de riso Expressão facial 

Sorri muito, trajava roupas esportivas (camiseta de alça e 

bermuda), cabelos não muito alinhados, movimenta as mãos, o 

corpo, a cabeça, continua sorrindo, pegava nos cabelos 

Expressão facial 

Aparência 

Acentuação 

Fala pausadamente, olha para baixo, olha para a entrevistadora, 

mexe pouco com a mão que está no braço da cadeira, franze a 

testa, morde os lábios,  

Paralinguagem 

Comportamento 

ocular 

Expressão facial 

Braços cruzados, movimento com a cabeça sempre confirmando o 

que o entrevistador diz, faz movimento com a cabeça, com o 

corpo, mantém o olhar direcionado ao entrevistador  

Comportamento 

ocular- 

Acentuação 
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Anexo E- Instrumento de coleta de dados do Estudo 2 

Prezados Profissionais de Recursos Humanos 

Este questionário faz parte da minha dissertação de mestrado em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, realizada na Universidade Federal da Bahia, sob 

orientação da Prof. Dra. Sônia Maria Guedes Gondim.  

Postura 

 

Movimentos corporais (ombros),com as mãos e cabeça, 

Mantinha o olhar direcionado à entrevistadora. 

Acentuação 

Comportamento 

cinestésico  

Comportamento 

ocular 
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O objetivo desta pesquisa é estudar o processo de interação do candidato a emprego 

com o entrevistador. Tendo em vista que estudos nessa área ainda são escassos no 

Brasil, trata-se de uma pesquisa importante, pois visa a produzir conhecimento na área 

de recrutamento e seleção de pessoas, trazendo contribuições para o treinamento e a 

preparação de entrevistadores quanto aos vieses subjetivos da entrevista.    

Gostaria de salientar que sua opinião terá grande relevância, e você levará, em média, 

12 minutos para responder ao questionário. Convém ressaltar que lhe será assegurado o 

sigilo das informações prestadas, garantindo a sua total privacidade. Os resultados serão 

analisados em conjunto e, dessa forma, não haverá possibilidade de identificação da 

pessoa nem da organização na qual trabalha. Cabe esclarecer ainda que os resultados 

serão divulgados em periódicos e eventos científicos. 

Desde já, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais e agradeço pela 

valiosa colaboração.  

Contatos podem ser feitos com: 

Aleciane da Silva Moreira Ferreira   alecianemoreira@ufba.br   

http://lattes.cnpq.br/1348711452151991  

Sônia Maria Guedes Gondim            sggondim@ufba.br             

http://lattes.cnpq.br/9725833775313298 

Para confirmar a sua participação, por favor, leia o texto abaixo e, caso concorde, 

selecione a opção “concordo em participar da pesquisa. 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaro ter conhecimento de que estou participando de um estudo sobre Entrevistas de 

Seleção, o qual faz parte de uma Dissertação na área de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Estou informado(a) de que, se 

houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos adotados durante a condução da 

pesquisa, terei total liberdade para questionar, ou mesmo me recusar a continuar 

participando da investigação. Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as 

informações apresentadas serão respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições:  

a) os nomes dos participantes da pesquisa não serão divulgados em hipótese alguma; 

b) todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

c) os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações 

coletadas; 

d) posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores, que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa. 

A presente pesquisa está sendo realizada com o apoio do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq) 

             Concordo em participar da pesquisa 

Abaixo é apresentada uma entrevista de seleção para o cargo de auxiliar de 

produção industrial. Sua tarefa consiste em ler a transcrição dessa entrevista e 

http://lattes.cnpq.br/9725833775313298
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julgar alguns quesitos que são apresentados em seguida. A empresa exige que o 

candidato tenha nível médio completo, alguma experiência na função, e não tem 

preferência de idade ou sexo. O candidato que foi entrevistado possui nível médio 

completo, com 2 anos de experiência na função e 23 anos de idade.  

Fale-me sobre suas características pessoais, as quais, no seu entender, o fazem ser 

diferente dos demais concorrentes. 

Resposta: “Como você pôde me ver, interagindo com os outros candidatos, enquanto 

esperávamos na outra sala, gosto de me relacionar bem com todos e fazer novas 

amizades. As pessoas costumam dizer que eu contagio o ambiente e transmito energia 

positiva.” 

Fale-me sobre o que acha de trabalhar em equipe. 

Resposta: "O resultado de um trabalho em equipe é mais eficaz, há um nível de 

satisfação maior, as recompensas são bem equilibradas. Aqui nesta empresa, sei que o 

trabalho em equipe é muito valorizado, e essa é uma das características das melhores 

empresas que se preocupam com seu desenvolvimento.” 

Fale-me sobre o motivo que o levou a fazer esta entrevista. 

Resposta: “Sempre quis entrar nesta empresa, pois ela valoriza o funcionário desde o 

processo seletivo. Aqui a gente foi super bem tratado, inclusive gostaria de agradecer a 

você pelo tratamento que nos foi dado. O processo seletivo foi muito bem organizado. 

Além disso, penso que esta empresa é muito boa para se trabalhar, é sólida, os 

profissionais são comprometidos, há planos de carreira, a equipe que a compõe parece 

ser muito boa.” 

Fale-me sobre uma situação de conflito vivenciada no trabalho e como você reagiu. 

Resposta: “Meu colega estava trabalhando muito desmotivado, de modo que isso 

estava causando desconforto na equipe; inclusive eu já tinha ouvido conversas sobre 

demissão. Procurei saber o que estava acontecendo e descobri que ele estava passando 

por alguns problemas pessoais. Tentei conversar, mas ele resistia; continuei insistindo, 

até que um dia aceitou sair comigo ao final do trabalho. Depois de entender a situação, 

sugeri que procurasse o supervisor e explicasse por que ele estava trabalhando daquela 

maneira e, assim, tentar encontrar uma saída para o problema e evitar uma demissão 

indesejada”. 

Fale-me um pouco sobre suas experiências profissionais. 

Resposta: “Esse assunto é bem interessante, pois gosto de falar das minhas 

experiências. Das empresas em que trabalhei nunca saí com baixa autoestima; da última 

mesmo saí para estudar e me aperfeiçoar mais, e, assim, adquirir mais qualificações e 

alcançar oportunidades melhores, como a de estar concorrendo a esta vaga, por 

exemplo, nesta empresa tão conceituada no mercado. Além disso, acredito que o 

ambiente de trabalho também contribui para o bom desempenho dos funcionários e, lá 

na empresa onde trabalhava, o clima organizacional juntamente com a nossa motivação 

nos proporcionavam esse bom desempenho." 
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Fale-me como foi seu desempenho no último emprego. 

Resposta: “As atividades que foram delegadas a mim eram muito interessantes, eu 

gostava muito e fazia com alegria e satisfação. Fiz muitos amigos lá, me relacionava 

bem com eles, a empresa era sensacional.” 

 

*Com base na entrevista acima, responda aos itens abaixo, de acordo com o seu grau de 

concordância sobre o que percebe desse candidato.  

 
 Discordo 

totalmente. 

Discordo. Não 

concordo 

nem 

discordo. 

Concordo. Concordo 

totalmente. 

Elogia as próprias 

competências e 

capacidades. 

     

Ressalta resultados 

positivos 

individuais 

alcançados. 

     

Mostra-se um 

candidato atrativo. 
     

Relata casos em 

que parece ser um 

trabalhador 

dedicado às 

atividades que 

executa. 

     

Mostra-se um 

candidato 

colaborativo. 

     

Relata exemplos de 

comportamentos no 

trabalho que foram 

admirados e 

seguidos pelas 

pessoas. 

     

Destaca o desejo de 

que outras 

organizações o 

contratem, 

exaltando as 

próprias qualidades. 

     

Apresenta 

desvantagens se a 

empresa não 

contratá-lo. 

     

Expressa a 

necessidade pessoal 
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*Na sua avaliação desse candidato, indique o grau de aceitação para a sua 

contratação ou indicação.  

Com certeza não 

contrataria.  

Não 

contrataria.  

 

Indiferente. Contrataria. Com certeza  

contrataria. 

 
 

Abaixo é apresentada uma entrevista de seleção para o cargo de auxiliar de 

produção industrial. Sua tarefa consiste em ler a transcrição dessa entrevista e 

julgar alguns quesitos que são apresentados logo depois da transcrição. A empresa 

exige que o candidato tenha nível médio completo, independentemente do sexo ou 

da idade, e que tenha alguma experiência na função. O candidato que foi 

entrevistado possui nível médio completo, tem 2 anos de experiência na função e 23 

anos de idade: 

Fale-me sobre suas características pessoais, as quais, no seu entender, o fazem ser 

diferente dos demais concorrentes. 

Resposta: “Sou bastante calmo e, quando me dão objetivos a cumprir, faço o possível 

para cumprir bem. Sou determinado, faço tudo de acordo com o que é necessário e me 

saio bem, com determinação, sempre buscando algo mais. Estudo para compreender 

aquilo que estou fazendo; não estou fazendo só por fazer. Tenho muito bom humor, sei 

me habituar às coisas muito facilmente.” 

Fale-me sobre o que acha de trabalhar em equipe. 

Resposta: “Olhe, se for para trabalhar em grupo, estou preparado; se for para trabalhar 

individualmente, também estou. Trabalhar em equipe é sempre bom, porque, se houver 

alguma dificuldade e, no momento, você não estiver conseguindo fazer, se a equipe 

estiver disposta a agir, este trabalho pode ser realizado. Eu sempre estava disposto a 

ajudar, juntamente com a minha equipe.” 

Fale-me sobre o motivo que o levou a fazer esta entrevista. 

Resposta: “Porque acredito que posso contribuir para o desenvolvimento desta 

organização, com o meu conhecimento. Posso fazer o que a empresa precisa, de forma 

eficiente e eficaz, assim como a empresa pode me proporcionar o que preciso também. 

Eu acho que o trabalho é uma troca. Eu nunca fui demitido, por isso acho que meu 

trabalho é significativo.” 

Fale-me sobre uma situação de conflito vivenciada no trabalho e como você reagiu. 

Resposta: “Nunca passei por uma situação dessa não, mas, se passasse, eu teria muita 

paciência para ouvir, saberia ficar calmo, teria um bom equilíbrio emocional, não iria 

me desesperar e iria me sair bem.” 

Fale-me um pouco sobre suas experiências profissionais. 

de estar empregado. 

Faz-se de vítima.      
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Resposta: “Na empresa X, comecei como estagiário de nível médio e, dentro de 3 

meses, já estava desenvolvendo outras atividades. Eu era sempre solicitado a fazer 

outras atividades, porque sempre fui responsável em tudo o que faço. Sempre procurei 

aprender funções novas para, numa possível chance, crescer e me desenvolver dentro da 

empresa, pois isso é bom tanto para mim quanto para a empresa. Ter um funcionário 

assim, que faz coisas a mais, é vantagem para a empresa”. 

Fale-me como foi seu desempenho no último emprego. 

Resposta: “Eu tive foco, tive determinação, pois queria aquele emprego. Eu corri atrás,  

consegui e fui um dos melhores. Eu muitas vezes estava no topo, já ganhei muitas 

premiações lá pela minha produção”.  

 

(*As mesmas opções de respostas anteriores) 

 
 

Abaixo é apresentada uma entrevista de seleção para o cargo de auxiliar de 

produção industrial. Sua tarefa consiste em ler a transcrição dessa entrevista e 

julgar alguns quesitos que são apresentados logo depois da transcrição. A empresa 

exige que o candidato tenha nível médio completo, independentemente do sexo ou 

da idade, e que tenha alguma experiência na função. O candidato que foi 

entrevistado possui nível médio completo, com 2 anos de experiência na função e 

23 anos de idade.  

Fale-me sobre suas características pessoais, as quais, no seu entender, o fazem ser 

diferente dos demais concorrentes. 

Resposta: “As minhas atenções são voltadas inteiramente para aquilo que estou 

fazendo, sem perder o foco das atribuições. Além disso, para mim, nunca foi empecilho 

ter de chegar mais cedo, sair mais tarde, a fim de cumprir uma tarefa.” 

Fale-me sobre o que acha de trabalhar em equipe. 

Resposta: “Trabalhar bem em equipe não é só entender o meu lado, não é ser egoísta. 

Eu sempre ajudei colegas que tinham alguma dificuldade numa área que eu entendia, 

pois é preciso ter compromisso com os valores da empresa. Com essa iniciativa que 

tomei, o gestor elogiou e passou a incentivar mais o clima de cooperação nas equipes, 

para que o ambiente se tornasse cada vez mais agradável” 

Fale-me sobre o motivo que o levou a fazer esta entrevista. 

Resposta: “Trabalhar é bom, e eu estou disposto a encarar as minhas atribuições. Não 

importa se eu tiver de vir em final de semana, feriado, à noite, a fim de cumprir a tarefa. 

Então, meu principal motivo é ter a oportunidade de mostrar em que posso contribuir 

para o desenvolvimento da empresa.” 

Fale-me sobre uma situação de conflito vivenciada no trabalho e como você reagiu. 

Resposta: “Na empresa X, criei um projeto de Qualidade na Produção, o qual me fez 

crescer pessoal e profissionalmente. E muitas outras iniciativas começaram a surgir 
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depois que implantei a referida política. Mas isso também provocou inveja em um 

colega, que ficava tentando colocar defeitos em minhas ações. Logo, o supervisor 

percebeu e nos convidou para uma reunião, onde esclareceu ao meu colega que ele 

também teria as mesmas oportunidades que eu tive se, ao invés de criticar, tentasse 

seguir as minhas atitudes, ressaltando que ele também tinha capacidade, bastando 

colocar em prática. Com isso, o clima ficou mais favorável”. 

Fale-me um pouco sobre suas experiências profissionais. 

Resposta: “No meu primeiro emprego, por exemplo, foi muito difícil, porque, para 

conseguir vender, eu tinha de suar bastante. Mas eu corria atrás, passava até da hora do 

almoço, trabalhava até depois do horário normal de trabalho, e conseguia. Depois fui ser 

promotor de vendas de cartão na rua, e também era da mesma forma. Toda essa área aí, 

o salário era por comissão: se eu vendesse, eu recebia, se eu não vendesse, não recebia. 

Passei, então, para área industrial, a fim de mudar as condições de trabalho e, 

consequentemente, ganhar mais estabilidade financeira, além de poder mostrar as 

minhas contribuições.” 

Fale-me como foi seu desempenho no último emprego. 

Resposta: “Era um trabalho que requeria muito tempo de mim e acabava levando 

trabalho para casa, para poder dar conta. Apesar disso, tinha que estar motivado, 

transformar aquele ambiente no melhor possível, e sempre com sorriso no rosto.” 

(*As mesmas opções de respostas) 

 
Abaixo é apresentada uma entrevista de seleção para o cargo de auxiliar de 

produção industrial. Sua tarefa consiste em ler a transcrição dessa entrevista e 

julgar alguns quesitos, que são apresentados logo depois da transcrição. A empresa 

exige que o candidato tenha nível médio completo e possua alguma experiência na 

função; aceita ambos os sexos e é indiferente quanto à idade. O candidato que foi 

entrevistado possui nível médio completo, com 2 anos de experiência na função e 

23 anos de idade.  

Fale-me sobre suas características pessoais, as quais, no seu entender, o fazem ser 

diferente dos demais concorrentes. 

Resposta: “Eu acho que a minha história de vida... Vim de família muito humilde, 

consegui vir para esta cidade com muito esforço para procurar emprego e, quem sabe, 

fazer cursos. Preciso me sustentar e, para isso, tenho de trabalhar, porque meus pais não 

têm recursos que possam me ajudar.” 

Fale-me sobre o que acha de trabalhar em equipe. 

Resposta: “Para mim, não foi muito fácil trabalhar em equipe, porque eu nada sabia em 

relação às diferenças das outras pessoas, nunca tinha trabalhado em equipe antes, e senti 

muita dificuldade para conseguir me adaptar, pois os colegas me sobrecarregavam.” 

Fale-me sobre o motivo que o levou a fazer esta entrevista. 
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Resposta: “No momento, é a necessidade. Estou sem condições financeiras até mesmo 

de comprar alimentação. Então, tenho que ir em busca de um emprego que me 

proporcione essa condição, dentre outras, e procurarei, daqui a um tempo, me 

especializar na área em que eu irei trabalhar.” 

Fale-me sobre uma situação de conflito vivenciada no trabalho e como você reagiu. 

Resposta: “Foi no primeiro emprego que consegui, quando cheguei aqui nesta cidade. 

Um colega queria que eu o ajudasse a fazer uma ação incorreta, e eu disse que não. 

Então, como eu era muito ingênuo, ele armou tudo e conseguiu jogar a culpa em mim; e 

ele era um “puxa saco” do chefe, que acreditou no que ele disse e me demitiu.” 

Fale-me um pouco sobre suas experiências profissionais. 

Resposta: “Estou há esse tempo todo aí procurando emprego, não importa de que, pois 

me sinto impotente por não poder ajudar meus pais. Tenho experiência nessa área, e 

preciso muito deste emprego, e eu me sentiria muito grato se me selecionasse.” 

Fale-me como foi seu desempenho no último emprego. 

Resposta: “Como eu falei, sempre fiz as coisas corretamente, até o ponto de ter sido 

prejudicado pela minha sinceridade. Mas, mesmo assim, trabalho de forma íntegra.” 

(*As mesmas opções de respostas) 

 
Abaixo é apresentada uma entrevista de seleção para o cargo de auxiliar de 

produção industrial. Sua tarefa consiste em ler a transcrição dessa entrevista e 

julgar alguns quesitos, que são apresentados logo depois da transcrição. A empresa 

exige que o candidato tenha nível médio completo e possua alguma experiência na 

função; aceita ambos os sexos e é indiferente quanto à idade. O candidato que foi 

entrevistado possui nível médio completo, com 2 anos de experiência na função, 

curso de inglês em andamento e 23 anos de idade.   

Fale-me sobre suas características pessoais, as quais, no seu entender, o fazem ser 

diferente dos demais concorrentes. 

Resposta: “Bom, pessoas qualificadas, que têm a experiência que eu tenho, que sabem 

inglês, aqui será um pouco difícil de vocês encontrarem. Inclusive outra empresa já me 

ligou oferecendo uma vaga lá, porque sabe que darei bons resultados. Mas, se a 

proposta daqui for mais interessante, podemos negociar.” 

Fale-me sobre o que acha de trabalhar em equipe. 

Resposta: “É ter clareza que todos os setores da empresa estão interligados, e que o 

resultado depende dessa integração, a qual precisa estar internalizada em todos os 

colaboradores."  

Fale-me sobre o motivo que o levou a fazer esta entrevista. 
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Resposta: “Ao receber a ligação de vocês, interessei-me, a priori, porque se trata de 

uma multinacional, que se preocupa com seus colaboradores, com seus recursos 

humanos. Então, resolvi investir, mas saibam que profissional mesmo nessa área 

também está difícil." 

Fale-me sobre uma situação de conflito vivenciada no trabalho e como você reagiu. 

Resposta: “Na verdade, nunca entrei em conflito nas empresas anteriores. Vocês podem 

atestar isso entrando em contato com os responsáveis por cada uma, e, assim, 

verificarem que me dou bem com todos, tenho um controle emocional muito alto em 

situações negativas, procuro resolvê-las da melhor forma possível, sempre tentando 

amenizar as coisas." 

Fale-me um pouco sobre suas experiências profissionais. 

Resposta: “Tenho um bom conhecimento nessa área, conhecimento esse que me faz ser 

solicitado sempre pelas organizações. Tenho uma boa rede de relacionamento, e todos 

sabem que, nas empresas anteriores e na atual em que trabalho, sempre dei e dou 

resultados positivos.” 

Fale-me como foi seu desempenho no último emprego. 

Resposta: “Antes da atual empresa, ajudei a implantar todo o controle de qualidade na 

produção, que foi certificado pela ISO 14.000, além de ter feito com que a empresa 

melhorasse quase 100%". 

(*As mesmas opções de respostas) 

 

Partiremos agora para algumas perguntas relacionadas ao seu dia a dia como 

selecionador de pessoas. 

Em sua rotina de entrevistador, defina a frequência com que os aspectos abaixo são 

usados pelos candidatos durante a entrevista de seleção. 

 Nunca. Raramente. Algumas 

vezes. 

Frequentemente. Sempre. 

Apresenta argumentos 

fortes para justificar as 

falhas. 

     

Autoelogia-se.      

Apresenta situações 

que serviram de 

exemplo a ser seguido. 

     

Mostra-se dedicado ao 

que faz. 

     

Pede ajuda ao 

entrevistador. 

     

Apresenta dificuldades 

e prejuízos em função 
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do desemprego. 

Mostra-se amigável.      

Elogia o entrevistador.       

Impõe condições para 

ser contratado. 

     

Destaca a dificuldade 

em encontrar 

profissionais 

qualificados como ele. 

     

 
Que grau de importância você atribui a cada um destes aspectos do candidato a 

emprego, para a sua decisão de contratação ou indicação? 

 Nada 

importante. 

Pouco 

importante. 

Nem 

importante 

nem sem 

importância. 

Importante. Muito 

importante. 

Como 

cumprimenta. 
     

Tom de voz 

(baixo, alto, 

médio). 

     

Higiene 

pessoal. 
     

Movimentos da 

cabeça. 
     

Movimentos 

com as mãos. 
     

Postura.      

Como se veste.      

Sexo.      

Aparência 

física. 
     

Idade.      

Peso.      

Nervosismo ( 

placas 

vermelhas, 

palidez, lábios 

secos, 

gagueira). 

     

 
De que forma estes aspectos do candidato a emprego influenciam a sua percepção, 

durante a entrevista?  

 Muito 

negativa

mente. 

Negativamente. Nem negativa 

nem 

positivamente. 

Positivamente.  Muito 

positiva

mente. 

Ressalta as 

qualificações 

que possui. 
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Enfatiza 

resultados 

positivos 

alcançados. 

     

Faz elogios ao 

entrevistador. 
     

Parece mais 

simpático do 

que os outros 

candidatos. 

     

Concorda com o 

que 

entrevistador 

diz. 

     

Apresenta 

comportamento

s no trabalho 

que foram 

admiráveis. 

     

Justifica as 

falhas. 
     

Relata casos em 

que ficou no 

trabalho até 

mais tarde ou 

chegou mais 

cedo. 

     

Exalta suas 

qualidades, 

destacando o 

desejo de outras 

organizações 

em contratá-lo. 

     

Apresenta 

desvantagens se 

a empresa não 

contratá-lo. 

     

Apresenta as 

dificuldades e 

prejuízos em 

função do 

desemprego. 

     

Pede ajuda ao 

entrevistador. 
     

Faz elogios à 

empresa. 
     

Está acima do 

peso. 
     

Está abaixo do      
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Concluindo, gostaria de fazer algumas perguntas que permitam melhor caracterizar este 

grupo de pessoas com as quais falamos nesta pesquisa: 

Qual a sua escolaridade?: 

 Fundamental incompleto 

 Fundamental completo 

 Ensino médio incompleto 

 Ensino médio completo 

 Superior incompleto 

 Superior completo 

 Pós-graduação incompleta (lato ou stricto sensu) 

 Pós-graduação completa (lato ou stricto sensu) 

Sua última formação de nível superior (graduação ou pós-graduação) foi na área de:  

peso. 

Possui mais de 

35 anos de 

idade 

     

Mantém a 

postura curvada 

(relaxada). 

     

Mantém a 

postura ereta. 
     

Apresenta-se 

com excesso de 

maquiagem. 

     

Apresenta-se 

muito 

formalmente. 

     

Apresenta-se 

com bermuda e 

chinelos. 

     

Apresenta-se 

com roupas 

curtas. 

     

Possui o tom de 

voz alto. 
     

Possui o tom de 

voz baixo. 
     

Fala lentamente.      

Fala muito 

rápido. 
     

Olha fixamente 

nos olhos do 

entrevistador. 

     

Desvia o olhar.      
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 Não tenho nível superior 

 Engenharias 

 Ciências da saúde 

 Ciências agrárias 

 Ciências sociais aplicadas 

 Ciências humanas 

 Linguísticas, letras e artes 

 Ciências exatas e da terra 

 Ciências biológicas 

Que função ou cargo você exerce atualmente? 

Caso exerça mais de um cargo ou função, selecione o (a) predominante  

 Estagiário 

 Assistente ou auxiliar 

 Técnico 

 Supervisão 

 Gerência 

 Direção 

 Consultor 

 
Outro (identifique qual)  

  

Quanto tempo de experiência você tem na área de Recrutamento e Seleção? 

 Meses (até 11 meses)    

 Anos - aproximados    

Qual a sua idade? 

Sexo: 

 Feminino 

 Masculino 

 
Qual o seu estado civil? 

 Solteiro 

 Casado (união estável, convive) 

 Viúvo 

 Divorciado 

Qual o porte da organização em que trabalha? 

 Microempresa ( 0 a 19 funcionários) 

 Pequeno porte ( 20 a 99 funcionários) 

 Médio porte ( 100 a 499 funcionários) 
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 Grande porte ( mais de 500 funcionários) 

A organização na qual trabalha é do setor: 

 Público 

 Privado 

 Terceiro Setor (ONGs, Organizações da Sociedade Civil) 

 Outro (identifique)    

Unidade da Federação em que você trabalha:  

 
Para que tipo de cargos você costuma fazer entrevistas de seleção com mais frequência? 

 Cargos de nível médio 

 Cargos de nível superior 

 Cargos de nível técnico 

Por fim, quantas entrevistas de seleção, em média, você costuma fazer num mês? 

 

 



133 
 

Anexo F – Foto de uma das entrevistas de emprego vídeogravadas 

 

 

 

 

 

 

 

 


