
A alquimia da entrevista e 
o refogado da contratação

O que colher de uma 
boa entrevista sempre 
foi fruto de uma longa 
discussão

Por isso, ter a visão de 
vários interlocutores, 
cada um com seu pon-

to de vista e com uma visão 
diferente da psique humana e 
das virtudes de cada candidato 
sempre enriqueceu o debate 
do perfil ideal. Não esquecendo 
que cada entrevista pode ser 
também fruto de uma autoa-
nálise do entrevistador.

O filtro pode ser o currículo. 
Mecanismos de busca ajudam, 
claro. Tecnologia está aí para 
isso. Mas é naquele velho e 
bom olhar que o tabuleiro de 
xadrez começa a movimentar 
as peças. A coerência da nar-
rativa faz mais sentido do que 
um currículo bem redigido. O 
ditado de que se preparar para 
uma entrevista é fundamental 
para o sucesso nunca foi tão 
verdadeiro e ainda conta com 
poucos adeptos. Isso serve 
para as duas pontas da mesa, 
ou da tela.

Entrevistar significa também 
vender uma paixão e uma 
oportunidade concreta de des-
pertar no candidato o interesse 
em se juntar a uma fórmula 
vencedora. Esse link tem que 
existir. A conexão tem que ser 
estável. É nas entrelinhas que 
sabemos o sabor da feijoada. 
Conversar sobre atividades e 
interesses praticados fora do 
ambiente de trabalho podem 
determinar a diferença entre 
gostar e efetivamente se dedi-
car a uma causa. Qual o nível 
de detalhe que a paixão em 
nós desperta? 

A dicotomia entre o tempo 

de Chronos e o tempo de 
Kayros... Mas voltando à feijo-
ada .. Pessoalmente, gosto de 
conversar sobre a paixão que 
move cada um e ver o brilho 
de alguém descrevendo como 
gosta de cozinhar, de música, 
de literatura ou de qualquer 
atividade que desperte um 
profundo interesse. 

Já me imaginei uma vez sa-
boreando uma feijoada, onde 
o candidato descreveu cada 
passo e cada detalhe e ponto 
dos ingredientes. Mesmo se eu 
fosse vegano acho que gostaria 
de ter experimentado.  Se a 
empresa fosse essa feijoada 
... quais os ingredientes que 
o candidato à vaga gostaria 
de ter?

O entrevistador passou a 
ser o candidato e o candidato 
o entrevistador? Extremos de 
uma tendência de equilíbrio de 
forças por um propósito que 
visa ao modelo participativo e 
que culmina com uma gestão 
saudável e colaborativa de 
todos. 

Já fiz uma provocação em 
uma entrevista em que, após 
15 minutos de conversa, resolvi 
mudar as funções e mudar os 
papeis (Quid Pro Quo Clarice, 
Quid Pro Quo – para quem viu 
o filme o Silêncio dos Inocen-
tes). A reação do candidato foi 
de perplexidade inicial, mas 
iniciou um outro diálogo sobre 
preparação. Portanto, cada 
uma das pontas, preparem-se 
para serem entrevistados e 
entrevistadores. Sempre um 
ótimo exercício.

A feijoada tem que ser boa 
para quem a prepara e para 
quem a degusta.
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Assista a qualquer filme sobre um empresário de 
sucesso e uma coisa o impressiona imediatamente: 
eles são focados, têm uma forte crença e são movidos 

por resultados. Então, como um aspirante a empreendedor, 
você desenvolve essa capacidade? Eles nascem assim, já 
desenvolveram isso ou é um pouco dos dois?

Esta é uma questão que tenho explorado ao longo da 
minha carreira de educador e sinto que é algo que pode ser 
desenvolvido ao longo da vida com o treino certo e tendo 
a atitude certa. Nascemos com dons e talentos únicos, to-
dos temos algo que podemos compartilhar com o mundo, 
mas muitas vezes o que inibe nossa grandeza é não ter a 
mentalidade adequada para realizar o que queremos. É 
nossa mentalidade que determina nosso pensamento e 
nosso pensamento determina as ações que realizamos. 
Portanto, são as ações que desbloqueiam nossa verdadeira 
grandeza e nossa mentalidade é a precursora das ações 
que realizamos.

Mudança de Abordagem
Normalmente, quando um empresário deseja melhorar 

ou garantir o sucesso de seus esforços, ele primeiro pensa 
em aprender a escrever um plano de negócios, criar um 
novo produto, estabelecer ou melhorar um sistema de 
vendas e assim por diante. Embora essas habilidades e 
estratégias sejam essenciais, o conjunto de habilidades 

que precisa ser expandido para alcançar resultados no 
século 21 é muito diferente no início de sua jornada. Para 
ter um negócio de sucesso, você precisa mais do que um 
público, uma gama de produtos e um plano, você precisa 
da mentalidade empreendedora certa para ver oportuni-
dades, criatividade e inovação para transformar ideias em 
sua cabeça em um produto de sucesso.

Traços emocionais e mentais
O empreendedorismo requer traços emocionais e mentais 

específicos que podem ser agrupados sob o termo atitudes. 
As atitudes que as pessoas trazem para o trabalho deter-
minarão se são adequadas para o empreendedorismo ou 
não. De acordo com a pesquisa, as atitudes específicas que 
os empreendedores mais bem-sucedidos compartilham 
incluem coragem, persistência, adaptabilidade, curiosida-
de, colaboração, foco no futuro, autorrealização, desejo de 
aprender e vontade de agir.

Concentre-se no tempo
Empreendedores de sucesso protegem e priorizam seu 

tempo. Quantas pessoas você conhece que planejam o dia 
antes de começar? O bem mais valioso que temos é nosso 
tempo. É muito importante planejar nossos dias, semanas, 
meses e anos.

Embora isso não seja suficiente no século 21
Os empreendedores muitas vezes começam sua jor-

nada no lugar errado, focando no objetivo final em vez 
das etapas para chegar lá. Isso é semelhante a dar a 
partida em um carro na 5ª marcha, você pode colocá
-lo em movimento, mas a tração será lenta e dolorosa, 
comece com uma marcha mais baixa e passe pelas mar-
chas para chegar ao resultado desejado. Muitas pessoas 
se concentram nos métodos mais recentes e escalam 
prematuramente seus negócios, levando ao fracasso e 
tornando-se uma estatística. Essas mentalidades são 
uma maneira fundamentalmente nova de pensar so-
bre a construção de uma start-up. Você deve vivê-las 
e respirá-las ao longo de sua jornada para permitir 
que se tornem um novo hábito. Então, por que estou 
mencionando hábitos? Os hábitos são o seu cérebro no 
piloto automático, é tão eficiente que não pensamos 
conscientemente sobre o que fazemos e pensamos. 
Como mencionei no início deste artigo, a forma como 
pensamos influencia a forma como agimos, portanto, 
focar nesse elemento é fundamental.

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.

As principais habilidades do 
empresário do século 21
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“Neste momento de 
crise hidroener-
gética, é uma boa 

alternativa para as empresas 
e o país”, salienta Alexandra 
Rivolta Bernauer, diretora da 
Bernauer, fabricante de venti-
ladores e filtros industriais, há 
91 anos no mercado. 

A empresária revela que, 
mesmo antes da crise hídrica, 
vinha crescendo, nos últi-
mos dois anos, o segmento 
de caldeiras e biomassa. “O 
atendimento a essa demanda 
já representa quase metade de 
todo o nosso faturamento”, re-
lata, estimando que esse é um 
mercado que deve continuar 
crescendo, principalmente 
numa conjuntura de risco 
energético e aumento signifi-
cativo das tarifas. A biomassa 
representa 8,2% de toda a 
matriz energética brasileira, 
2,3% na média global. da ma-
triz energética é baseada nas 
formas de biomassa. 

O potencial de geração de 
biogás no Brasil é estimado 
em 82 milhões de metros 
cúbicos por dia (m3/d), o que 
significa mais do que o dobro 
da capacidade do gasoduto 
Brasil-Bolívia. Desse total, 56 
milhões de m3/d representam 
volume a ser gerado pelo setor 

A cogeração de energia em caldeiras é uma fonte renovável e 
mais limpa do que as usinas termoelétricas.

Caldeiras são boa alternativa para 
geração de eletricidade

A cogeração de energia em caldeiras, para queima de biomassa, como bagaço de cana e resíduos 
sólidos urbanos, é uma fonte renovável e mais limpa do que as usinas termoelétricas e com impacto 
ambiental muito menor do que o das hidrelétricas

citado por Alexandra é o filtro 
de mangas, que retira a maior 
parte do pó e material parti-
culado emitido por qualquer 
tipo de indústria. No caso das 
caldeiras, a alternativa mais 
antiga a um filtro de mangas 
é um ciclone, que, além de 
gerar um consumo de energia 
maior, tem baixa eficiência”. 
Uma caldeira de porte médio, 
utilizando um ciclone, gerará 
emissão de quatro mil quilos 
diários de material particulado 
da queima. São quatro tonela-
das de material sendo jogado 
na atmosfera, que se espalha 
por dezenas de quilômetros. 

Os filtros de mangas chegam 
a ser 100 vezes mais eficientes 
do que os ciclones. Com sua 
utilização, a emissão não passa 
de 40 quilos diários, conside-
rando-se uma eficiência de 
filtragem de 20 mg por metro 
cúbico. Em um ano, a diferença 
é de quase 1.500 toneladas de 
material em uma única caldei-
ra. “A substituição do ciclone, 
portanto, é medida importante 
para ampliar o uso de caldeiras 
para queima de biomassa e 
geração de eletricidade sem 
agredir o meio ambiente”, ex-
plica Alexandra. - Fonte e mais 
informações: (www.bernauer.
com.br).
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sucroenergético; 20 milhões, 
pelo aproveitamento de outros 
resíduos agroindustriais; e seis 
milhões, do lixo urbano. Tal 
volume é equivalente a 115 
mil gigawatts por ano, ou 24% 
da demanda total de energia 
elétrica, 44% da relativa ao 
diesel e 73% do gás natural 
fóssil consumido no Brasil. 

Para o atendimento a essa 
demanda, a Bernauer fornece 
dois tipos de equipamentos. 
O primeiro é o ventilador, que 
representa cerca de 5% do cus-
to de um sistema de caldeiras 
para cogeração de energia, mas 
é diretamente responsável pela 

sua eficiência e rendimento. Se 
não performar, a caldeira perde 
eficiência e não gera o quanto 
precisaria, fazendo com que o 
investimento não seja rentável. 

Os ventiladores operam em 
temperaturas de quase 200 
graus Celsius e seus rotores 
atingem velocidades de quase 
350 quilômetros por hora. É 
um equipamento de altíssima 
relevância para garantir o bom 
funcionamento da caldeira e a 
geração de energia. A empresa 
tem mais de cem mil ventila-
dores fornecidos, alguns deles 
em plena operação há 60 anos. 

O segundo equipamento 

O Brasil conta com centenas de bancos 
e instituições financeiras desde os mais 
tradicionais até as novas fintechs. Com 
a digitalização do relacionamento com o 
cliente, os bancos tiveram que se adaptar e 
criar formas de melhorar a experiência do 
usuário para que ele não migre de banco. 
Nessa tarefa, a tecnologia e a inteligência 
artificial são importantes aliadas. Com 
tantas opções no mercado, como é que 
uma instituição pode se destacar da outra? 

O diretor financeiro do Popibank, 
Marcelo Pereira, diz que isso está cada 
vez mais difícil. “Todos devem seguir as 
mesmas regras e com tantos concorrentes 
a tendência é que acabem oferecendo ser-
viços, funcionalidades, sites e aplicativos 
semelhantes”, avalia. O especialista afirma 
que a resposta para um banco ou fintech 
se destacar no futuro é o uso inteligente 
de dados. 

“Os sistemas que reúnem as informa-

ções dos usuários devem ser capazes de 
utilizá-los de forma a oferecer serviços 
totalmente personalizados”, explica. “A 
Netflix, por exemplo, utiliza os dados de 
navegação para mostrar conteúdos que são 
mais atraentes para cada tipo de pessoa, é 
nesse sentido que os bancos devem seguir”, 
completa.

Segundo Pereira, num futuro próximo 
os bancos serão capazes de perceber 
alterações no orçamento para oferecer as 
opções de investimento que vão além do 
já usual filtro por investidor moderado, 
conservador ou agressivo. “Com o histó-
rico financeiro de uma pessoa, os sistemas 
devem detectar mudanças de gastos e ofe-
recer opções de investimentos para aquele 
dinheiro economizado”, exemplifica.

O diretor financeiro conta que, tal como 
já acontece nas redes sociais, que exibem 
propagandas de acordo com o perfil de 
cada usuário, deverá acontecer algo se-

melhante com as instituições financeiras. 
“As pessoas não vão escolher um banco 
por ter o app mais bonito ou mais fácil de 
utilizar, até porque a grande maioria é bem 
parecida. Elas vão optar por aquele que 
souber e atender exatamente o que ela 
está buscando”, pontua o diretor financeiro 
do Popibank.

O Banco Central já vem estimulando 
esse uso inteligente de dados com o Open 
Banking, que permite, com o consenti-
mento do usuário, que suas informações 
bancárias sejam compartilhadas entre duas 
instituições para que ele tenha acesso mais 
rápido a melhores serviços e condições. 
“Mas isso é apenas o início, a inteligência 
artificial é capaz de entregar ainda mais 
conforto para as pessoas e quem souber 
utilizá-la de forma segura e eficaz terá 
vantagem na disputa com os concorrentes”, 
conclui o especialista. - Fonte e outras 
informações: (www.popibank.com).

IA mudará forma de bancos se relacionarem com clientes
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