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1. Entrevista de Emprego 

 
 Olá! Seja bem-vindo (a) ao nosso encontro de hoje! Neste dia, refletiremos e 
compartilharemos informações e dicas para que você possa se sair bem em uma 
entrevista de emprego. 
 
 Desejamos que você aproveite ao máximo este precioso momento de reflexão, 
construção de novos conhecimentos e troca de experiências. Desejamos a você uma 
excelente aula! 
 
 
    

Nesta aula você irá refletir, aprender e compartilhar sobre: 
 
 
 
 
 
 Como se sair bem em uma entrevista de emprego; 

 Perguntas mais comuns realizadas durante uma entrevista de emprego; 

 Algumas dicas para aumentar as suas chances com o entrevistador; 

 Recrutador x Candidato: você se contrataria? 

 
 
1.1 Iniciando... 
 
Para nos inspirar, vamos iniciar compartilhando uma história de sucesso pessoal e 
profissional? 
 
 

 HISTÓRIA DE VIDA: De camelô a empresário milionário. 
(Obs. Ler Anexo, p.15)  
 

 DINÂMICA DA FOLHA SULFITE.  
 

Distribuir para cada aluno uma folha sulfite vazia. Pedir que todos balancem com 
força a folha por um tempo. Em seguida, pedir aos mesmos que amassem bem as 
suas folhas. Após os participantes abrirem as folhas, pedir que os mesmos 
balancem novamente estas com força. O que aconteceu depois que as folhas 
foram amassadas? O que podemos tirar desta dinâmica para nossa vida pessoal e 
profissional? 
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2. Como se sair bem em uma entrevista de emprego 

 

1) Você já participou de entrevistas de emprego? Qual a sua avaliação pessoal em 
relação a sua participação? Você se saiu bem? 

 
 
 
 
 
 

 
2) Em sua opinião, como devemos nos comportar em uma entrevista de emprego? 

Cite 05 características que você considera fundamental para se sair bem na hora 
de uma entrevista. 

 
 
 
 
 
 

 
3) Você se contrataria para trabalhar em sua empresa? Por quê? 

 
 
 
 
 
 

 
4) Que tipo de perfil você jamais contrataria para trabalhar em sua empresa?  
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3. Vamos Praticar?  

3.1 Dinâmica Entrevista de Emprego: 

Selecionar dois participantes para a dinâmica, sendo um no papel de recrutador e outro 
no papel de entrevistado. Durante a entrevista, os demais participantes observarão toda a 
entrevista para reflexão e análise. 

Questões: 

1. Fale sobre você. 
 
2. Quais são seus objetivos a curto prazo? 
 
3. Quais são seus objetivos a longo prazo? 
 
4. Como você lida com as pressões do trabalho? 
 
5. Por que devemos contratá-lo? 
 
6. Como você poderá contribuir para o desenvolvimento e crescimento da empresa? 
 
7. Quais foram suas maiores realizações profissionais? 
 
8. Quais são seus pontos fortes? 
 
9. Quais são os seus pontos a desenvolver? 
 
10. Qual é o seu maior sonho? 
 
11. Por qual motivo você saiu da empresa anterior? 
 
12. Por que ficou pouco tempo nos empregos anteriores? 
 
13. Por que está há tanto tempo no emprego atual? 
 
14. Você já recebeu críticas sobre o seu trabalho? Como reagiu? 
 
15. O que você considera importante em uma empresa? 
 
16. Como você se comporta no trabalho? 
.  
17. Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? 
 
18. Com que tipo de pessoa você encontra dificuldade em trabalhar? 
 
19. Por que você escolheu essa carreira? 
 
20. Como você se comporta quando algo não sai como planejou? 
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3.2 Momento Reflexão 
 

Após a dinâmica, os participantes refletirão e analisarão as questões e as respostas 
do entrevistado durante a entrevista. 

1. Você contrataria o candidato entrevistado? Por quê? 

 
 
 
 
 
 

2. Quais questões em sua opinião o candidato se saiu bem? 

 
 
 
 
 
 

3. Quais questões em sua opinião o candidato não foi convincente? 

 
 
 
 
 
 

4. Como recrutador, quais sugestões você daria ao candidato para se sair bem em 
uma entrevista de emprego? 

 
 
 
 
 
 

“Para o trabalho que gostamos, levantamo-nos cedo e fazêmo-lo com alegria”. 
(William Shakespeare) 
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4. Dicas para se sair bem em uma entrevista de emprego 

4.1 As 20 perguntas mais comuns na entrevista de emprego 

Veja como responder a questões-chave para se dar bem numa entrevista de emprego. 

 

 Não existe regra. Cada entrevistador tem uma expectativa. 

 

 
 

 
 
 

Muitas das perguntas feitas nas entrevistas de emprego parecem uma espécie de 
clichê. Não importa o ramo de atuação, perfil da empresa ou da vaga disponível, o 
selecionador sempre vai recorrer a algumas questões-chave para conhecer você melhor e 
avaliar se os seus valores estão alinhados aos da organização. Apesar de as perguntas 
serem iguais em todos os processos de seleção não há uma resposta formatada para 
elas. Especialistas recomendam: seja o mais honesto que puder, dessa forma terás 
mais chances de encontrar no mercado a vaga que seja a sua cara. Caso contrário, não 
conquistarás o emprego que disputa ou serás um profissional frustrado.  
 

Algumas recomendações, todavia, são importantes e podem ajudá-lo na hora do 
contato com o selecionador, quando a ansiedade e o nervosismo resolvem aparecer. O 
Empregos.com.br ouviu o coach executivo Carlos Cruz e o consultor organizacional 
Eduardo Shinyashiki a respeito. Da entrevista surgiram as 20 perguntas mais comuns 
em uma entrevista de emprego e dicas de como você pode respondê-las para se dar 
bem em um processo de seleção.  

 
 

1. Fale sobre você. 
Não existe regra. Cada entrevistador tem uma expectativa. No geral, o selecionador quer 
saber mais sobre a formação acadêmica do candidato, o que ele gosta de fazer (hobby), 
seus sonhos e expectativas. A orientação é direcionar o discurso para o âmbito 
profissional.  
 
2. Quais são seus objetivos a curto prazo? 
O candidato tem de pensar qual é o seu objetivo antes da entrevista. Só assim vai saber 
se determinada oportunidade de emprego é interessante para ele. É necessário que o 
profissional “entreviste” também a empresa e averigue se a proposta é significante para 
sua carreira.  
 
3. Quais são seus objetivos a longo prazo?  
Como em uma relação a dois, é primordial que a pessoa deixe claro quais são seus 
anseios na vida profissional. Para isso, é preciso ter clareza. O erro da maioria dos 
candidatos é a passividade, isto é, aceitar uma proposta sem saber o que é relevante 
para sua trajetória profissional.  
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4. Como você lida com as pressões do trabalho? 
O candidato deve dar exemplos vivenciados por ele. Isso vai dar consistência à resposta 
e segurança para o entrevistador enxergar que o profissional tem potencial para ocupar 
determinada posição.  
 
5. Por que devemos contratá-lo? 
Dizer que você tem sede de aprender, de crescer profissionalmente e de contribuir com a 
empresa não são respostas satisfatórias. O candidato deve expor como pode colaborar 
com o desenvolvimento da organização.  
 
6. Como você poderá contribuir para o desenvolvimento e crescimento da 
empresa? 
O entrevistado deve se fazer essa pergunta antes de ser questionado. Quais as 
expectativas da empresa com relação ao profissional que vai ocupar a vaga disponível? 
Se isso não estiver claro, o candidato deve questionar o selecionador.  
 
7. Quais foram suas maiores realizações profissionais? 
Cite até três exemplos. Procure falar sobre as realizações mais relevantes em sua vida 
profissional que estejam atreladas às expectativas ou ao negócio da empresa. “Nessa 
hora o profissional deve ser marketeiro, ou seja, elencar o que tem de melhor e dizer sem 
receios”, destaca o consultor Carlos Cruz.  
 
8. Quais são seus pontos fortes? 
O candidato deve listar suas principais características e eleger o que considera ser 
atributos de um talento. Pergunte-se: o que os seus colegas de trabalho diriam 
positivamente de você? Pense em sua rotina profissional e escolha as qualidades que 
mais o definam no trabalho.  
 
9. Quais são os seus pontos a desenvolver? 
Cite um exemplo e foque no que você está fazendo para superar a dificuldade. Não dê 
ênfase ao seu ponto fraco.  
 
10. Qual é o seu maior sonho? 
Para responder a essa pergunta o candidato deve saber exatamente o que quer. Quanto 
mais autêntico ele for, maior será a probabilidade de encontrar uma empresa alinhada ao 
seu perfil.  
 
11. Por qual motivo você saiu da empresa anterior? 
Diga que está em busca de crescimento profissional e melhores oportunidades de 
carreira.  
 
12. Por que ficou pouco tempo nos empregos anteriores?  
Justifique afirmando que busca acima de tudo uma empresa que investe nos funcionários, 
valoriza o seu trabalho e dá oportunidades de crescimento.  
 
13. Por que está há tanto tempo no emprego atual? 
Você pode dizer que a empresa atual possui valores compatíveis com os seus e o 
valoriza enquanto funcionário. Explique que no momento quer alcançar outros objetivos e 
ganhar experiência em empresas diferentes.  
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14. Você já recebeu críticas sobre o seu trabalho? Como reagiu? 
Segundo o consultor Eduardo Shinyashiki, críticas são sempre bem-vindas, pois ajuda o 
profissional a perceber os erros para não cometê-los novamente. Ele orienta o candidato 
a responder que o feedback é essencial para o crescimento profissional.  
 
15. O que você considera importante em uma empresa? 
Responda com palavras que estejam ligadas aos seus valores pessoais. Exemplos: 
organização, seriedade, valores profissionais e sociais, conforto para trabalhar e um 
quadro de funcionários estável.  
 
16. Como você se comporta no trabalho? 
Diga o que as empresas gostam de ouvir, desde que seja verdade, é claro. Exemplo: sou 
pontual, dedicado, comprometido, responsável, criativo, dinâmico, eficaz, flexível e sei 
trabalhar em equipe.  
 
17. Com que tipo de pessoa você prefere trabalhar? 
Pense em características pessoais valorizadas pelas empresas. Você pode dizer que 
gosta de trabalhar com pessoas comprometidas, responsáveis e que tenham espírito de 
equipe.  
 
18. Com que tipo de pessoa você encontra dificuldade em trabalhar? 
Pense em características que firam o clima da organização e acabam influenciando 
negativamente o rendimento no trabalho. Exemplo: pessoas arrogantes, impacientes e 
sem espírito de equipe.  
 
19. Por que você escolheu essa carreira? 
Diga que você se identifica com a área, dedica-se a ela e sente prazer no que faz.  
 
20. Como você se comporta quando algo não sai como planejou? 
Nessas horas, o importante é manter a calma e tentar reverter a situação de outra 
maneira para atingir o objetivo. Se você age dessa forma esta é uma resposta 
convincente.  
 
 
 

Este artigo foi produzido pela equipe do carreiras.empregos.com.br  
 
 
Fonte: 
http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/ge/entrevista/preparese/14
1003-perguntas_frequentes.shtm 

 
 
 
 

DICA: Pense na seguinte questão: 
 
 

                   A empresa antes de você e a empresa depois de você! 
 

http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/ge/entrevista/preparese/141003-perguntas_frequentes.shtm
http://carreiras.empregos.com.br/carreira/administracao/ge/entrevista/preparese/141003-perguntas_frequentes.shtm
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 Faça a diferença e seja um excelente profissional! Trabalhe em equipe; seja 

colaborativo; tenha iniciativa; tenha bom senso na hora de tomar decisões, 
conheça muito bem a missão, a visão, os valores e os objetivos da sua empresa; 
seja educado com as pessoas; traga novas ideias para a empresa; avalie os 
concorrentes; foque nos resultados; envolva-se com os outros setores; busque o 
aperfeiçoamento contínuo; entenda bem do negócio em que sua empresa atua; 
desenvolva o espírito de liderança; aprenda a se comunicar e a escrever bem; 
domine a tecnologia, enfim, seja destaque e cresça junto com a sua empresa! 

 
 

5. Que tal mais dicas? Confira 13 Dicas para mandar bem na 
entrevista de emprego. 

             Dividir a turma em grupos e analisar as dicas abaixo: 

 

Se você foi convidado para uma entrevista presencial com um recrutador ou com seu 
potencial gestor, é sinal de que já passou por um funil no processo seletivo. Você pode — 
e deve — ficar animado, mas de jeito algum pode achar que já venceu o jogo. Para se 
sair bem nesta etapa, além de respirar fundo, é claro, você precisa pensar no que vai 
dizer, na forma como vai organizar sua fala e se preparar para as mais variadas 
perguntas. 

Confira a seguir 13 dicas para aumentar as suas chances com o entrevistador: 

1. Preparando a memória: Dias antes da entrevista, pare para pensar nas situações 
mais importantes da sua vida profissional. O ideal é que você selecione de 5 a 10 
situações e avalie o papel que você desempenhou em cada uma, o que você aprendeu, 
quais foram os desafios etc. “Essa dica é muito importante para quem vai passar por uma 
entrevista por competência, aquela em que o entrevistador pergunta sobre situações 
passadas em que o candidato precisou trabalhar sob pressão ou teve de liderar um grupo, 
por exemplo”, explica Fernanda Thees, sócia-diretora da Loite, empresa de orientação de 
jovens para carreira e para processos seletivos. Isso porque, na hora do vamos ver, você 
pode estar nervoso e não se lembrar dos melhores exemplos para contar. Quando 
selecionar essas situações, observe que cada uma pode se encaixar em diversas 
competências — liderança, trabalho em equipe, comunicação, resiliência, etc. “É a melhor 
forma de você se preparar já que nunca vai saber ao certo que pergunta terá de 
responder na hora.” 

2. Para quem não tem experiência profissional: Se você nunca trabalhou, pode 
pensar nas principais situações da sua vida escolar ou em família, por exemplo. “O 
importante é explorar as experiências por que você já passou”, ressalta Caroline Cobiak, 
consultora interna da área de Jovens Profissionais da Across, especializada em 
recrutamento de programas de estágio e trainee. E aqui valem os trabalhos em grupo da 
faculdade, a viagem com os amigos, o intercâmbio que fez sozinho, a festa que organizou 
etc. 
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3. Método de estrela: Na entrevista, principalmente para quem já tem bastante 
experiência profissional, é sempre importante mostrar resultados. Para apresentar suas 
entregas e realizações profissionais você pode utilizar a técnica STAR, estruturando os 
casos em Situação-Tarefa-Ação-Resultado. “Dessa forma, você consegue mostrar uma 
sequência lógica e estruturada de suas conquistas”, afirma Denise Barreto, sócia-
fundadora da GNext Talent Group, especializada em recrutamento e seleção. 

4. Com chave de ouro: O ideal, segundo Fernanda, da Loite, é que você sempre termine 
as suas falas com alguma coisa positiva. Por exemplo, você pode finalizar uma história 
contando que, quando concluiu determinado projeto, foi promovido. “Provavelmente o 
entrevistador vai pegar um gancho no que você diz por último e, se o gancho vier de 
alguma coisa positiva, ele tenderá a continuar o assunto”, explica ela. Por outro lado, se 
você terminar a fala com alguma coisa negativa, como uma demissão, ele tende a 
perguntar, por exemplo, por que você foi demitido etc. A dica é especialmente válida 
quando a entrevista for baseada nas informações do seu currículo. 

5. Perguntas absurdas: Algumas empresas fazem, sim, perguntas bem esquisitas na 
hora da entrevista. Já ouvimos falar em “quanto pesa uma girafa”, “quantas bolas de gude 
cabem num avião” ou até “quantos McDonald’s existem em São Paulo”. Essas questões 
— aparentemente engraçadinhas — podem parecer só uma pegadinha, mas, em grande 
parte dos casos, são feitas para testar o seu raciocínio lógico. O mais comum é que elas 
sejam aplicadas em bancos de investimento e consultorias, além de empresas modernas 
como o Google, que é muito adepto desse tipo de questionamento para todas as 
posições. Se você se deparar com uma pergunta desse tipo, demonstre como você é 
capaz de estruturar seu raciocínio para chegar a uma resposta lógica, que não 
necessariamente precisa estar correta. “No caso da pergunta do McDonald’s, por 
exemplo, conheço uma pessoa que fez uma regrinha de três e foi aprovada no processo 
seletivo”, conta Fernanda, da Loite. O candidato respondeu mais ou menos assim: na 
minha cidade, que tem x habitantes, há x McDonald’s. Em São Paulo, há mil vezes os 
habitantes da minha cidade, logo, deve haver mil vezes a quantidade de McDonald’s que 
existem lá. Simples assim. “O importante é usar a lógica e o repertório que você tem para 
demonstrar que entendeu a pergunta e estruturou bem seu pensamento.” 

6. Sorriso amarelo: Há casos também em que esse tipo de pergunta aparentemente 
absurda é feita para “quebrar o gelo” e observar a reação do candidato. “Não existe 
resposta certa ou errada, o que conta é a percepção do recrutador diante da resposta, 
seja ela qual for”, afirma Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. 
Portanto, vale a pena ter bom humor e evitar aquele “sorrisão amarelo” de quem não tem 
ideia do que vai dizer, ok? 

7. Fazendo a lição de casa: Outra questão que frequentemente aparece nas entrevistas 
é “Por que você quer trabalhar aqui?”. Pode parecer uma perguntinha à toa, mas por trás 
dela existe a vontade de a empresa encontrar profissionais com valores alinhados aos 
seus. Pode acreditar que não existe resposta pronta para essa questão. Para respondê-
la, você tem, sim, de fazer a lição de casa e pesquisar tudo o que puder sobre a empresa 
– desde o setor em que ela atua, suas características de gestão, seus dados financeiros, 
seus desafios, seus concorrentes etc. “Muita gente confunde a empresa com a marca e 
responde que é consumidor da marca desde criança e sempre sonhou em trabalhar na 
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empresa”, explica Caroline, da Across. Segundo ela, não é isso que o entrevistador quer 
saber. Ele quer ver se você acha bacana o horário flexível que a empresa oferece, por 
exemplo, ou a sua informalidade entre chefes e subordinados. 

8. Perguntas são bem-vindas (e bem vistas): Não é apenas respondendo as perguntas 
do entrevistador da melhor forma que você pode ganhar pontos com ele. Sabia? Outra 
estratégia bem interessante é a de fazer perguntas que demonstrem primeiramente que 
você pesquisou informações sobre a empresa e, em seguida, que tem interesse pela 
empresa e pela vaga em questão. Para começar, tome o cuidado de não perguntar coisas 
que você poderia saber dando uma simples busca pela internet. Se a entrevista for para 
uma oportunidade de trainee, por exemplo, você pode perguntar como é a retenção dos 
talentos na empresa. “Pergunte, por exemplo, quantos trainees a empresa teve no 
programa anterior, quantos permanecem lá, quantos viraram gestores”, recomenda 
Caroline, da Across. 

9. Totalmente Big Brother: Fique também atento a todos os seus gestos desde o 
momento em que chegar à empresa. “Você pode estar sendo analisado já na recepção, 
na forma como trata o atendente”, alerta José Roberto, do Instituto Brasileiro de 
Coaching. Gentileza e educação nunca fazem mal.  

10. Coerência nas redes sociais: Se você está nas redes sociais, por mais que tente 
proteger sua privacidade, pode estar certo de que o recrutador já deu uma “espiadinha” 
no que você anda fazendo por lá. Portanto, vale a velha recomendação de pensar antes 
de postar qualquer coisa. Além disso, na hora da entrevista, seja coerente com seu perfil 
das redes. Não diga, por exemplo, que não bebe, se já postou uma foto com copo de 
cerveja. 

11. Nem pense em mentir: Contar uma mentira, aumentar uma coisinha aqui e outra ali é 
muito arriscado em qualquer tipo de entrevista. O recrutador — lembre-se disso — é uma 
pessoa treinada para perceber esses deslizes. Ele faz isso o dia inteiro e tem experiência 
no assunto… 

12. Cuidados essenciais: Na hora de escolher o que vestir, procure algo que combine 
com sua área de atuação. O ideal é usar uma roupa bem cuidada, mas com que você se 
sinta confortável (e não como se estivesse usando uma fantasia). Na dúvida, prefira cores 
neutras e formas simples.  

13. Seja você: Por fim, mesmo que você esteja sob pressão, nervoso, ansioso, tente ser 
você mesmo na conversa com o entrevistador. “Somente se você se colocar de forma 
genuína, autêntica e verdadeira é que serás lembrado pela sua individualidade”, afirma 
Denise, da GNext.  

Boa sorte!  

 

Fonte do artigo - 13 dicas para mandar bem na entrevista de emprego:  

www.vagas.com.br/profissoes/dicas/13-dicas-mandar-entrevista-emprego 
 

Acesse o site para mais dicas profissionais! 

http://www.vagas.com.br/profissoes/dicas/13-dicas-mandar-entrevista-emprego
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Importante: 
 
 
 
 Chegue pelo menos 10 minutos com antecedência para a entrevista; 
 Cuidado com a sua apresentação pessoal (roupas, linguagem, gestos, postura); 
 Cumprimente todos quando chegar e sair da empresa, inclusive o entrevistador; 
 Pesquise tudo o que for possível sobre a empresa antes da entrevista, inclusive o 

nome do entrevistador; 
 Seja sempre honesto e verdadeiro; 
 Desligue o celular no momento da entrevista; 
 Faça perguntas ao entrevistador durante a entrevista: seja participativo e 

dinâmico! Demonstre atitude, motivação e boa vontade em conquistar a vaga e 
fazer parte da equipe! 

 Destaque durante a entrevista os seus pontos positivos, os quais irão diferenciá-
lo dos demais candidatos; 

 Seja um bom vendedor durante a entrevista! Afinal, você está vendendo o seu 
peixe!  

 Leve um currículo impresso dia da entrevista. 
 

Boa Sorte!  
 
 
 

6. Para Refletir 
 

 

Neste momento, você se sente preparado e confiante para se sair bem uma entrevista de 
emprego? Justifique. 
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7. Conte-nos a sua experiência... 

 

 

Escreva para nossa equipe e conte-nos sobre a 
sua experiência neste encontro. Você aprendeu e 
construiu novos conhecimentos?  

Você teve a oportunidade de vivenciar novas 
experiências com toda a equipe?  

Você acha que aplicará estes conhecimentos em 
sua vida pessoal e profissional?  

 

Ficaremos muito felizes em ouvir você e a sua história. Agradecemos imensamente a sua 
atenção e contato!  

 

Site: www.voluntarioscvl.org 

E-mail: cvlondrina@gmail.com 

Facebook: CVLVoluntarios 

Youtube: Canal CVL Voluntários 

 

 
Um grande abraço, 

 
Equipe CVL 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.voluntarioscvl.org/
mailto:cvlondrina@gmail.com
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8. Anexo 
 

De camelô a empresário milionário: David transformou R$12 em R$120 mil 

Transformar R$12 em R$120 mil. Foi assim que o vendedor de balas no Rio de 
Janeiro, David Portes, 54, passou de camelô a um empresário milionário. Criatividade, 
ambição e ousadia são as dicas que David dá para fazer sucesso. Não tem receita pronta, 
garante, mas é preciso ter muita persistência e trabalho duro se reinventando a cada dia. 
Nascido em Campos, no Norte fluminense, David estudou só até a 7ª série. A escola era 
longe e a família toda trabalhava na roça, numa fazenda de cana de açúcar. Há 25 anos, 
David, recém-casado, resolveu dar uma reviravolta na sua vida. Como ele próprio define: 
“Vim morar na cidade do Rio em busca de um sonho. Meu sonho era a felicidade, ter uma 
família, uma casa e dignidade”. 

 

De camelô a empresário milionário  

Durante a atividade de camelô, David implantou diversas estratégias para atrair e 
fidelizar seus clientes. Entre elas, o serviço de pedidos por telefone. No início, eram cerca 
de 20 pedidos diários, hoje o 'call center' ainda continua e já recebe mais de 50 
encomendas de balas, doces e biscoitos. Vivendo num barraco na favela da Rocinha, 
David trabalhou por pouco tempo na Polygram, a fábrica de discos de vinis. Após a 
falência da empresa, David viu-se desempregado e despejado de seu barraco com sua 
esposa grávida. Era uma noite fria de julho de 1986 quando o casal parou na esquina das 
avenidas Presidente Wilson e Presidente Antônio Carlos, em pleno coração central do 
Rio. “Fazia frio, a gente tinha um cobertorzinho e dormia com um papelão. Eu não 
gostava de pedir nada a ninguém, então catava latinha para poder comprar um prato de 
comida e dividir com a minha esposa”. 

A mudança na história de David começa quando sua esposa aos sete meses de 
gravidez precisou ser medicada. O remédio custava na época alguns cruzados, o que 
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hoje seria o equivalente a R$12. Sem ter dinheiro para comprar o medicamento, um 
porteiro de um edifício comercial no centro se sensibilizou e fez o empréstimo. O pulo do 
gato ocorreu quando, “ao invés de comprar remédio fui comprar doces na Central do 
Brasil para vendê-los depois”. Com os R$12, comprou meia dúzia de paçocas e mariolas 
e rapidinho dobrou o dinheiro. “Comprei o remédio e voltei para o depósito para comprar 
mais doces e, assim, fui dobrando o dinheiro e com mais variedades. Quanto mais 
produtos eu tinha, mais a venda aumentava”. 
 
De Street marketing à delivery: Após um ano na nova atividade, David descobriu que 
precisa investir no marketing de rua, o “street marketing”, definiu. “Naquela época só os 
shoppings faziam marketing promocional. Com as bancas de bala concorrentes, vi a 
necessidade de fazer algo diferente, fugir inteiramente do igual”. Resolveu, então, fazer 
uma coisa criativa: o tele entrega. “Fui eu quem introduziu o ‘delivery’. Há 24 anos eu já 
fazia delivery e recebia os pedidos em três orelhões. Criei o ‘call center’ anexo à Banca do 
David. Fazia promoções... ‘quanto mais ligar, mais chance você tem de ganhar’, ressaltou. 

 Banca do David virtual: Localizada no mesmo ponto onde o casal se abrigou há 25 
anos, numa das esquinas mais movimentadas do centro do Rio, a Banca do David hoje 
faz sucesso. Com tapete vermelho no chão, coleta seletiva, 360 itens entre doces, 
biscoitos, chocolates e ainda uma linha de produtos diets e lights, o faturamento diário é 
entre R$1.000 e R$1.500. Já tendo transformado a banquinha num point e com a vida 
cheia, David depende da ajuda de mais três funcionários na banca, o Paulão, o Mário e o 
Carlos, dois deles seus irmãos. No início da década de 90, o camelô inventou o serviço de 
‘drive thru’, o motorista para o carro e pega os doces sem sair do volante. E para quem 
não acredita, o camelô passou a ficar antenado com a modernidade. Com o início da 
internet, a Banca do David foi para o mundo virtual, o camelô passou a receber pedidos 
também pela internet e, assim, criou o ‘e-commerce’, o comércio eletrônico de doces. 
Com a ajuda de um amigo que trabalhava num prédio comercial, ele criou um e-mail. “A 
gente mandava o catálogo com todos os produtos e as pessoas pediam. Eu não tinha 
acesso ao e-mail, mas meu amigo tinha. Eu recebia os pedidos pela internet via cordinha. 
Ele amarrava o pedido numa cordinha e descia pela janela do edifício”. Ainda hoje é 
possível fazer pedidos pela internet através da loja virtual, mas só para longas distâncias, 
se não o jeito mais prático mesmo é o tele entrega. No auge da inserção no mundo 
eletrônico, David já teve até laptop na banca com ponto de internet wi-fi, mas aboliu a 
ideia depois ter sido roubado.  

Driblar a concorrência: Para driblar a concorrência, David realiza todo mês promoções. 
Fez uma pesquisa com as suas ‘davidzetes’ (assim como as chacretes), David contrata 
duas modelos para saber a preferência dos consumidores. “A gente faz tudo diferente 
para chamar atenção. O marketing é isso, você só é notado quando é visto. Percebi que 
as vendas caíram e a pesquisa indicou que comer doces dá cárie, então fiz uma parceria 
com um consultório dentário para fazer limpeza. As pessoas se cadastravam e ganhavam 
uma limpeza com flúor e tártaro: ‘a banca do David manda limpar’, esse era o slogan”. Os 
slogans são os mais criativos. David chegou a fazer parcerias com companhias aéreas 
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para sortear passagens de avião para Miami, em 1998, e o slogan era: “tenha uma doçura 
viagem, coma mais doce e voe United”. Já fez também promoção para um fim de semana 
na Região Serrana: “David não é Maomé, mas leva você até a montanha”. 

Palestrante milionário: O sucesso foi tão grande que há 10 anos David foi descoberto 
por José Carlos Teixeira, presidente do Instituto de Marketing Industrial (IMI), com sede 
em São Paulo, que o convidou para dar uma palestra no Hotel Sheraton para 180 
empresários na capital paulista. Hoje, David é convidado para dar palestras e seminários 
em todo o Brasil e no exterior. Mesmo sem ter diploma de nível superior ou até mesmo 
sem terminar o ensino médio, David é convidado para falar a profissionais de vendas e 
executivos de grandes empresas como Petrobras, Shell, companhias de telefonia, além 
de Samsung, Motorola e redes de supermercado. “Já tem 10 anos que comecei a fazer 
palestras, foram 978 palestras. E a palestra vai mudando, a gente vai botando novos 
conteúdos. A história não muda, mas a gente coloca alguns temperos”, conta David que já 
viajou para os Estados Unidos, China e Europa. No Brasil já foi a muitas as cidades, do 
Acre até o Rio Grande do Sul. Ele cobra R$12 mil para dar palestras de cerca de uma 
hora e meia de duração, já no exterior o preço varia entre 8 a 10 mil dólares. “Não falo 
nada de inglês, só português. O que encanta os executivos é a simplicidade, o que 
grandes pensadores de marketing estudam, eu digo por intuição”, admite. 

Consultor de marketing: O camelô agora consultor de marketing requisitado já tem até 
um livro publicado, no final de 2008, que está na sua quarta edição, tendo vendido 30 mil 
exemplares: “David, Uma Lição de Vida e de Marketing” (Ed. Futura). E qual é a chave do 
sucesso? A atitude, garante. “Ter uma ideia e botá-la em prática. Eu digo sempre, nunca 
tenha medo de cometer erros, pois o pior erro é o medo de não tentar. A vida só é dura 
para quem é mole. Tem que ser muito proativo. Atitude é tudo. Tem que ter perseverança, 
lutar pelo sonho e correr na frente. Quem corre na frente bebe água limpa, quem fica 
atrás só pega água suja. A concorrência é boa, dá inspiração. A dica é reinventar”, 
defendeu o camelô milionário. Hoje ele mora com a esposa, Maria de Fátima Monsores 
Portes, 49, no bairro Flamengo, na zona sul do Rio. Ela também ajuda nos negócios do 
marido. O filho de 25 anos, Thiago Monsores Portes, formou-se em Publicidade e hoje 
dirige junto com o pai a agência DMarketing que atende cinco contas de marketing e 
publicidade e emprega 30 jovens profissionais da área. “Todo mundo aqui é acadêmico, 
eu só dou uns pitacos. Agora estou querendo voltar a estudar, terminar o segundo grau e 
estudar marketing. Já estive em várias universidades dando palestras. Uma vez por mês 
eu separo uma data para falar para os alunos”, disse.  

Fonte: http://noticias.uol.com.br/empregos/ultimas-noticias/2011/10/17/de-camelo-a-
empresario-milionario-david-aprendeu-a-transformar-r12-em-r120-mil.jhtm 

 

 

http://noticias.uol.com.br/empregos/ultimas-noticias/2011/10/17/de-camelo-a-empresario-milionario-david-aprendeu-a-transformar-r12-em-r120-mil.jhtm
http://noticias.uol.com.br/empregos/ultimas-noticias/2011/10/17/de-camelo-a-empresario-milionario-david-aprendeu-a-transformar-r12-em-r120-mil.jhtm
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10. Avaliação do processo ensino-aprendizagem 
 
 

Prezado (a) Aluno (a), parabéns por concluir o curso “Como se sair bem em uma 
Entrevista de Emprego”! E aí, você gostou de participar deste curso? Agora, 
vamos analisar juntos o que você aprendeu durante o curso? 

 
 

Responda com suas palavras as seguintes questões: 
 

1) Você já participou de entrevistas de emprego? Quais são as perguntas mais 
comuns em uma entrevista de emprego? 

2) Dentro do conteúdo estudado e analisado, imagine-se no papel de um recrutador e 
cite algumas dicas para se sair bem em uma entrevista de emprego. 

3) Você se contrataria para trabalhar em sua empresa? Por quê? Destaque os seus 
pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos em sua carreira profissional. 

4) Com base no artigo “De camelô a empresário milionário: David transformou 
R$12 em R$120 mil”, escreva um texto dissertativo entre 15 e 30 linhas, 
destacando os fatores que levaram o camelô a mudar sua vida. 

5) Atualmente, você sente-se preparado para enfrentar entrevistas de emprego? 
Justifique. 

6) O que você achou mais interessante no curso? O que você leva deste curso para a 
sua vida pessoal e/ ou profissional? Você já teve oportunidades de aplicar o 
conhecimento adquirido neste curso em sua vida pessoal e/ ou profissional? Quais 
outros cursos você tem interesse em realizar? 

Após a conclusão das 06 questões, por gentileza, encaminhar as respostas para o e-mail 
cvlondrina@gmail.com 

A equipe do CVL – Centro Voluntário de Londrina estará avaliando suas respostas e, caso 
você atinja a média sete (7), estaremos enviando-lhe o certificado de participação com a 
carga horária de 12 h, em nome do Centro Voluntário de Londrina. 

Agradecemos a sua participação neste curso e esperamos lhe reencontrar brevemente 
em novos cursos. Desejamos muito sucesso a você em todos os aspectos e que Deus 
continue lhe abençoando em tudo! 

Um grande abraço,  

Equipe CVL – Centro Voluntário de Londrina. 

www.voluntarioscvl.org 

 
“Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento; porque 
melhor é o lucro que ela dá do que a da prata, e melhor a sua renda do que o ouro 

mais fino”. (Provérbios 3:13,14). 

mailto:cvlondrina@gmail.com
http://www.voluntarioscvl.org/
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MODELO DE CERTIFICADO: 
 

 
 
Prezado (a) Aluno (a), 
 

Após a conclusão deste curso, incluindo a avaliação, você receberá pelo CVL – 
Centro Voluntário de Londrina este modelo de certificado. Parabéns e 

agradecemos imensamente a sua participação em nossos cursos. Para a 

realização de novos cursos acesse: www.voluntarioscvl.org 
 
 
 
 
 

Certificado 

Concluiu com êxito o curso on-line “Como se sair bem em uma
Entrevista de Emprego”, promovido pelo Centro Voluntário de Londrina
(CVL), no mês de xxxxxxx de 201x, com duração de 12 horas.

Londrina, x de xxxxxxx de 201x.Centro Voluntário de Londrina

Certificamos que (nome do aluno),

 

http://www.voluntarioscvl.org/
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