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Entry Level Sales 7.1 
(International) Interview Report

Nome do/a candidato/a: Aviso

Sample Report 
Candidate 

Percentil: 7%

Não Recomendado/a

As informações contidas nestas 
páginas são de natureza 
confidencial e destinam-se única e 
exclusivamente à(s) pessoa(s) a que 
dizem respeito ou a outros 
indivíduos autorizados. 

Não deve basear-se nas 
informações do relatório como 
alternativa a determinados 
conselhos de um/a profissional 
devidamente qualificado/a. Se tiver 
dúvidas específicas sobre qualquer 
assunto, deve consultar um/a 
profissional devidamente 
qualificado/a.
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Instruções

Este guia fornece aos entrevistadores um conjunto de perguntas padrão que podem ser usadas 
para avaliar com mais profundidade competências importantes dos candidatos. Juntamente 
com as perguntas da entrevista, encontrará instruções sobre a melhor forma de conduzir a 
entrevista, perguntas exploratórias para facilitar o diálogo e um guia de classificação para o/a 
ajudar a atribuir uma pontuação a cada resposta.

Este relatório é confidencial e o respetivo conteúdo destina-se a ajudar a prever o 
comportamento de um/a candidato/a no trabalho. Salientamos que os componentes de 
avaliação incluídos neste relatório não têm uma ponderação igual. Alguns dos componentes 
são métricas abrangentes de comportamento e outros são mais restritos. As competências 
assinaladas com um asterisco (*) são métricas de comportamentos restritos. Apesar de estes 
comportamentos serem importantes para a classificação global, não são ponderados com um 
peso tão grande como outros componentes nesta solução. A nossa investigação indica que esta 
ponderação prevê da melhor forma o desempenho na função. Caso pretenda mais informações 
sobre este relatório (incluindo classificação) ou outros produtos disponibilizados pela SHL, 
contacte o seu representante local.

Preparação para a entrevista:

Para conduzir uma entrevista bem-sucedida, é preciso fazer uma preparação adequada. É 
importante fazer o seguinte antes de entrevistar um/a candidato/a: 

 Familiarize-se com as competências associadas à função e escolha uma ou duas 
perguntas de cada competência para fazer ao/à entrevistado/a.

  Analise a candidatura ou currículo do/a candidato/a e tome notas de eventuais 
questões que precise de esclarecer. Alguns exemplos de potenciais questões são 
intervalos entre empregos ou trabalhar numa função durante menos de um ano.

Saudação e apresentação:

Agora está pronto(a) para conhecer o/a candidato/a. Ao cumprimentar o/a candidato/a, 
apresente-se e forneça-lhe algumas informações básicas sobre si. Explique a finalidade da 
entrevista, por exemplo: “O objetivo da entrevista é determinar se os seus interesses e 
qualificações correspondem ao que é esperado para a posição”. Apresente ao/à 
entrevistado/a um resumo da estrutura da entrevista para que este/a saiba o que esperar. 
Eis algumas dicas para estruturar a entrevista:

 Tome notas. Isso facilitará a tarefa de avaliar os candidatos posteriormente, sem se 
esquecer de detalhes específicos.

  Diga ao/à candidato que haverá tempo no final da entrevista para eventuais 
perguntas ou dúvidas que possa ter.

  No final da entrevista, fale com o/a candidato/a sobre a empresa e sobre a função 
específica para a qual se está a candidatar.
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Fazer perguntas de entrevista baseadas nas competências:

 Agora está pronto(a) para começar a fazer perguntas. Comece com as perguntas que tem 
sobre a candidatura ou currículo do/a entrevistado/a. Faça perguntas sobre o histórico de 
trabalho do/a entrevistado/a ou sobre eventuais questões que tenha identificado a partir da 
análise do currículo. No fim destas perguntas, passe para a parte estruturada da entrevista 
fazendo perguntas associadas às competências para a função. Sonde o/a candidato/a para 
que este/a lhe dê uma resposta completa, fazendo perguntas sobre “situação”, 
“comportamento” e “resultado”.

Finalizar a entrevista:

Quando todas as perguntas tiverem sido feitas, precisa de pôr termo à entrevista. Dê ao/à 
candidato/a detalhes específicos incluindo as responsabilidades da função, as horas de 
trabalho, a remuneração e informações sobre a empresa. Venda o cargo e a empresa ao/à 
candidato/a enfatizando a adequação à função, as fontes de satisfação na função e a 
oportunidade de crescimento. Por fim, termine a entrevista agradecendo ao/à candidato/a 
pelo seu tempo e dando-lhe um prazo para o processo de candidatura.

Atribuir uma classificação ao/à candidato/a:

O último passo consiste em avaliar o/a candidato/a. Eis algumas dicas para o/a ajudar a fazer 
uma boa avaliação:

  Analise as suas notas.

  Determine as classificações para o/a candidato/a em cada competência, bem como 
uma classificação global usando escalas fixas.

  Determine a sua recomendação final.
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Orientação para as Vendas

Trata-se de uma avaliação dos atributos relacionados com o sucesso em funções de 
vendas. A “orientação para as vendas” caracteriza-se por: persistência em ultrapassar 
obstáculos para fechar vendas, desejo de perseguir objetivos agressivos e conseguir 
resultados e elevados níveis de energia e resistência, mesmo depois de 
recusas/rejeições difíceis.

Descreva uma ocasião em que tenha tido particular sucesso a mudar a opinião de alguém. Por exemplo, 
em que tenha convencido alguém a comprar algo ou a concordar com algo a que a pessoa se opunha 
inicialmente ou em que não estava interessada.

Situação: Qual era a situação? O que é que estava a tentar “vender” ou com o que é que 
queria que a pessoa concordasse?

Comportamento: O que é que disse ou fez, concretamente, para convencer a outra pessoa? Que grau de 
esforço é que isto envolveu da sua parte?

Resultado: Como correu a experiência?

Fale-me sobre a ocasião em que tenha tido mais dificuldade em “vender” uma ideia sua a outra pessoa.

Situação: Qual era a situação? Que ideia estava a tentar “vender” à pessoa?

Comportamento: Como é que a pessoa respondeu? Que objeções apresentou? O que fez para ultrapassar 
as objeções da pessoa? Teve sucesso?

Resultado: Qual foi o desfecho da situação?

Descreva uma ocasião em que tenha definido um objetivo desafiante para si no trabalho.

Situação: Qual era o objetivo? Porque é que era importante para si?

Comportamento: Como é que trabalhou para atingir o seu objetivo? Como é que monitorizou o seu 
progresso?

Resultado: Atingiu o seu objetivo?
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Abaixo da média

Não tem jeito nem vontade de vender a outros.

Não define objetivos ou define objetivos facilmente exequíveis.

Fica desencorajado(a) face a desafios.

Não consegue ultrapassar os obstáculos ou objeções que o cliente 
lhe apresenta e sai sem qualquer compromisso do cliente.

Toda e qualquer rejeição faz com que deixe de fazer visitas ou 
“chamadas a frio” e comece a dar desculpas.

Média

Consegue vender produtos/serviços ou ideias a outros, mas não é 
brilhante a fazê-lo.

Define objetivos relativamente difíceis.

Trabalha para ultrapassar desafios na maioria dos casos.

Consegue ultrapassar muitos obstáculos, mas pode não fechar 
sempre as vendas.

Continua a fazer visitas ou “chamadas a frio” perante a rejeição, mas 
perde entusiasmo.

Acima da média

Gosta genuinamente e destaca-se a vender produtos, serviços ou 
ideias a outros.

Define objetivos desafiantes.

Faz o que for preciso para ultrapassar desafios.

É hábil a ultrapassar os obstáculos que o cliente apresenta para 
fechar a venda.

Continua a fazer visitas ou “chamadas a frio” com entusiasmo, 
mesmo perante a rejeição.
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Compreende os outros*

Mede até que ponto o/a candidato/a observa e analisa o comportamento para 
compreender as reações e perspetivas dos outros.

Fale-me sobre uma situação em que tenha alterado os seus planos tendo em conta os pontos de vista de 
outras pessoas.

Situação: Quais eram os seus planos originais? Porque é que era importante ter em conta os 
pontos de vista de outras pessoas?

Comportamento: O que é que fez para ter em conta os pontos de vista de outras pessoas? De que forma 
alterou os seus planos?

Resultado: O que é que os outros acharam do plano alterado?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha tido de analisar uma situação pela perspetiva de outra pessoa.

Situação: Qual era a situação? Quem era a outra pessoa?

Comportamento: Como abordou a sua mudança de perspetiva?

Resultado: Que aconteceu depois de ter analisado a situação pela perspetiva da outra pessoa?

Abaixo da média
Teve dificuldade em compreender por que razão alguém se 
comportava de uma determinada forma; não conseguiu ver uma 
situação pela perspetiva de outra pessoa.

Média Conseguiu ter alguma compreensão da razão pela qual alguém se 
comportava de uma determinada forma; regra geral, conseguiu ver a 
situação como outra pessoa a via.

Acima da média
Compreendeu por que razão alguém se comportava de uma 
determinada forma; conseguiu ver claramente a situação pela 
perspetiva de outra pessoa.
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Escuta com atenção*

Mede até que ponto o/a candidato/a escuta pacientemente e com atenção.

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha escutado alguém sem interromper.

Situação: Quem era a outra pessoa? O que é que a pessoa lhe estava a dizer?

Comportamento: Como deu a entender à pessoa que estava a prestar-lhe atenção?

Resultado: Como é a sua relação com essa pessoa atualmente?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha evitado formular a sua resposta até a outra pessoa ter 
terminado de pedir conselhos.

Situação: A outra pessoa estava a pedir conselhos sobre o quê?

Comportamento: Como fez para não formar a sua opinião até ter ouvido tudo o que a outra pessoa tinha 
para dizer?

Resultado: Como é que a sua opinião foi recebida?

Abaixo da média Expressou opiniões antes de ouvir tudo o que os outros tinham a 
dizer; preferiu falar, a ouvir.

Média Começou a dar uma opinião antes de ouvir todos os factos; gostou 
de ser quem falava mais.

Acima da média Evitou dar uma opinião até ter ouvido todos os factos; gostou tanto, 
ou mais, de ouvir como de falar.
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Mantém boas relações profissionais*

Mede até que ponto o/a candidato/a se esforça para desenvolver boas relações com os 
outros.

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha criado uma ligação com uma pessoa com quem era difícil dar-se 
bem.

Situação: Qual era a situação? De que forma era difícil dar-se bem com esta pessoa?

Comportamento: O que fez para tentar criar uma relação com a pessoa?

Resultado: Qual foi o resultado? Foi bem-sucedido(a) na criação de uma relação com a pessoa?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha sido importante para si desenvolver uma relação profissional 
com um par ou colega.

Situação: Qual era a situação? Porque é que era importante para si desenvolver a relação?

Comportamento: O que fez para manter a relação profissional?

Resultado: De que forma é que a relação lhe trouxe benefícios?

Abaixo da média Não procurou melhorar nem manter relações fortes com os outros 
no trabalho.

Média Manteve relações fortes com os outros no grupo de trabalho mais 
próximo.

Acima da média Construiu relações profissionais fortes tanto no grupo de trabalho 
mais próximo como fora dele.
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Cria uma impressão positiva*

Mede até que ponto o/a candidato/a controla o seu próprio comportamento para criar 
uma impressão positiva.

Descreva uma ocasião em que tenha demonstrado compostura e profissionalismo ao interagir com 
alguém que estava insatisfeito.

Situação: Qual era a situação e com quem estava a interagir?

Comportamento: De que forma demonstrou compostura e profissionalismo?

Resultado: Qual foi o resultado?

Fale-me sobre o melhor elogio ou reconhecimento que recebeu no trabalho ou na escola, que demonstra o 
seu profissionalismo.

Situação: Qual foi o elogio ou reconhecimento que recebeu? Qual foi o feito que lhe valeu o 
reconhecimento?

Comportamento: O que é que fez que o/a ajudou a conquistar o elogio, a recompensa ou o 
reconhecimento?

Resultado: Que impacto teve este reconhecimento no seu trabalho?

Abaixo da média Teve dificuldade em manter o profissionalismo numa situação 
desafiante.

Média Teve um desempenho adequado quando desafiado/a, mas pode ter 
tido dificuldade em manter a compostura quando colocado/a numa 
situação desafiante.

Acima da média Manteve o profissionalismo e a compostura, mesmo numa situação 
extremamente desafiante.
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Persuade os outros*

Mede até que ponto o/a candidato/a pondera, adapta e aplica estratégias diferentes 
para convencer os outros a mudar de opinião ou de comportamento.

Fale-me sobre a experiência mais positiva que teve ao “vender” uma ideia a outros.

Situação: Qual era a situação? O que é que estava a tentar “vender”?

Comportamento: O que fez para ter a certeza que estava a ser persuasivo(a)? Como é que as outras 
pessoas reagiram?

Resultado: Como correu a experiência?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha tido de alterar a sua estratégia para persuadir alguém.

Situação: Qual era a situação? Porque é que precisou de alterar a sua estratégia?

Comportamento: Como fez para alterar a sua estratégia? Qual foi o processo?

Resultado: Qual foi o desfecho?

Abaixo da média Não conseguiu persuadir as outras pessoas a mudar de ideias.

Média Fez um esforço para persuadir os outros, mas faltou-lhe confiança 
e/ou competência.

Acima da média Pareceu gostar de vender produtos, serviços ou ideias a outros e fê-lo 
com confiança e competência.
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Gera ideias novas*

Mede até que ponto o/a candidato/a cria abordagens inovadoras.

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha usado uma abordagem criativa para solucionar um problema ou 
questão.

Situação: Qual era o problema ou questão?

Comportamento: Como criou esta nova abordagem?

Resultado: Quais foram os resultados das suas ações?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha sugerido uma ideia ou ponto de vista novos a um colega ou 
grupo de trabalho.

Situação: O que é que o/a levou a partilhar a ideia?

Comportamento: Que ideia ou ponto de vista sugeriu e em que medida era inovador?

Resultado: Como é que a sua ideia foi recebida?

Abaixo da média Sugeriu ideias ou métodos desatualizados, sem criatividade.

Média Reconheceu quando métodos ou procedimentos correntes 
deixaram de ser eficazes e criou opções novas.

Acima da média Partilhou um ponto de vista novo e apresentou facilmente métodos 
e abordagens inovadores e criativos.
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Lida bem com a incerteza*

Mede até que ponto o/a candidato/a é produtivo/a quando as funções e situações não 
estão claramente definidas.

Quando foi a última vez que aprendeu uma competência nova em que tinha inseguranças?

Situação: Qual era a situação? Porque é que teve de aprender a competência nova?

Comportamento: O que fez para aprender a competência nova?

Resultado: Qual foi o resultado?

Fale-me sobre uma ocasião em que tenha tido de lidar com uma tarefa especialmente difícil ou exigente.

Situação: Quais eram a situação e a tarefa?

Comportamento: O que fez para lidar com a situação?

Resultado: Qual foi o resultado?

Abaixo da média Não estava à vontade quando havia falta de informações claras.

Média Estava à vontade quando havia falta de informações claras; encarou 
a incerteza de forma positiva.

Acima da média Encarou a incerteza no local de trabalho como estimulante; viu 
oportunidades em alturas de ambiguidade.
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É bem-sucedido(a) sob pressão*

Mede até que ponto o/a candidato/a mantém as coisas em perspetiva e se mantém 
calmo/a e focado/a quando está sob pressão.

Fale-me sobre a ocasião em que trabalhou mais eficazmente sob pressão.

Situação: O que tornava a situação de alta pressão?

Comportamento: O que fez para lidar com a pressão?

Resultado: Quais foram os resultados do projeto/tarefa?

Descreva um risco que correu que não teve o desfecho que esperava.

Situação: Qual era a situação? O que é que o/a levou a correr este risco? Qual o desfecho que 
previa para a situação?

Comportamento: Que medidas tomou para a corrigir?

Resultado: Qual foi o desfecho?

Abaixo da média Teve dificuldade em produzir trabalho de qualidade ou em tomar 
decisões sob pressão.

Média Manteve os níveis de produtividade no trabalho quando sob pressão.

Acima da média Manteve a produtividade no trabalho quando sob pressão, sem 
impacto na qualidade do trabalho.



©SHL 2022 e seus afiliados. Todos os direitos reservados. 14

Controla as emoções*

Mede até que ponto o/a candidato/a controla as emoções negativas.

Fale-me sobre uma ocasião stressante em que tenha mantido a compostura quando se deparou com um 
obstáculo.

Situação: O que é que foi stressante na situação?

Comportamento: Que medidas específicas tomou para lidar com o obstáculo ou contratempo?

Resultado: Como é que esta experiência o/a ajudou em outras situações stressantes?

Descreva uma ocasião em que algo no trabalho estava a fazer com que se sentisse frustrado(a).

Situação: Qual era a situação? Quem ou o que é que estava a fazer com que se sentisse 
frustrado(a)?

Comportamento: Como é que abordou o seu trabalho na altura?

Resultado: Qual foi o resultado?

Abaixo da média Não conseguiu controlar as emoções com eficácia em situações 
stressantes.

Média Controlou as emoções quando estava sob pressão, mas teve 
dificuldade em manter o mesmo nível de produtividade ou foco.

Acima da média
Reagiu calmamente e com confiança quando confrontado(a) com 
uma crise; não deixou as emoções afetarem a produtividade nem o 
foco.
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Esforça-se por atingir resultados*

Mede até que ponto o/a candidato/a define objetivos exigentes e faz um determinado 
esforço para os cumprir ou ultrapassar.

Fale-me sobre o seu objetivo de carreira mais importante.

Situação: Quando é que definiu este objetivo? Porque é que ele é tão importante para si?

Comportamento: O que é que fez para tentar atingir este objetivo?

Resultado: Que progressos fez?

Dê-me um exemplo do objetivo mais desafiante que definiu para si e da forma como tentou atingi-lo.

Situação: Qual era a situação? Qual era o objetivo?

Comportamento: O que fez para o atingir?

Resultado: Qual foi o resultado?

Abaixo da média Evidenciou pouca motivação para o sucesso; pode ter despendido 
apenas o mínimo de energia ou de tempo para realizar o trabalho.

Média Esforçou-se o suficiente para atingir os objetivos.

Acima da média Definiu e atingiu objetivos desafiantes e persistiu com esforço extra.


