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Nome____________ Entrevistando Cristãos Profissionais
Data de Início___________
Projeto 308
Data de término_________
O que você faria se um homem viesse a você com este pedido: “Quanto
você cobraria para você mesmo inventar uma roda para mim? Eu preciso de uma
roda para o meu vagão.” Talvez você pense que ele acabou de sair de um hospital.
“Seja bem vindo ao século 20, senhor. A roda já foi inventada!”
O pedido do homem parece ridículo, mas como é verdade que
freqüentemente tentamos “inventar a roda” porque não ouvimos o que as outras
pessoas já descobriram na vida? Este projeto lhe dará a oportunidade de aprender de
outros algumas coisas que ajudarão a te fazer uma pessoa bem sucedida. Você
entrevistará duas ou três pessoas que estão atualmente empregadas. Você deverá
descobrir nesta entrevista o que precisa ser feito para ser um cristão bem sucedido
na sua carreira de trabalho.

Quem eu devo entrevistar?
Tente encontrar pessoas que são bem sucedidas. Aqui estão algumas indicações para
você escolher neste projeto.
1. Esta pessoa é cristã? Não escolha alguém que se tornou cristã recentemente.
2. Será que Deus avaliaria bem esta pessoa? O seu chefe também?
3. Pelo menos uma pessoa que você entrevistará deverá ser do mesmo sexo que o
seu.
4. Tente escolher pessoas que estão na sua comunidade por pelo menos um ano e
que esta pessoa demonstre estabilidade e maturidade na maneira de viver.
5. Tente imaginar aonde você gostaria de estar na sua carreira daqui 5, 10 ou 15
anos de hoje. Tente encontrar alguém com esta posição hoje. Nem todas as
pessoas precisam estar na mesma carreira que você pretende buscar, mas pelo
menos entreviste uma pessoa deste tipo.
Discuta com seu monitor sobre quem deveria entrevistar. Você pode perguntar
ao seu pastor ou aos seus pais por sugestões de quem deveria ser entrevistado.
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Quais perguntas você faria a esta pessoa?

Você é responsável por colocar no papel as perguntas a serem feitas. Seu
primeiro passo é sentar-se e perguntar a você mesmo o que você quer aprender
desta pessoa. Se você tiver objetivos claros, a entrevista será muito prazerosa e
interessante. Escreva o que você quer alcançar ao fazer esta entrevista. Aqui
estão alguns objetivos que desejamos que alcance nesta entrevista.
1. Que impacto a sua fé cristã tem no seu trabalho? A sua fé cristã de alguma
forma cria conflitos no seu trabalho?
2. O que uma pessoa precisa ser para ser bem sucedida na sua carreira?
3. Quão importante é o treinamento vocacional e acadêmico no seu trabalho?
Que curso, treinamento ou especialização esta pessoa fez desde que entrou
na empresa? Quão importante é o treinamento para você subir de cargo nesta
empresa?
4. Quão importante no seu trabalho é saber se dar bem com as pessoas?
5. Para aqueles que não conseguiram se dar bem com as pessoas, que tipo de
problema levou esta pessoa a fracassar?
Estas perguntas não devem ser somente o que você deverá perguntar.
Escreva questões que você deseje fazer. Limite sua entrevista para 8-10
questões. Tenha algumas questões extras caso sobre tempo. O Projeto 307,
“Minha vida Profissional”, possivelmente lhe ajude com algumas idéias para
fazer perguntas.
Planeje uma entrevista que dure apenas 30 minutos Faça questão de saber
quais são as perguntas mais importantes que esta pessoa deva responder.

Escolhendo a pessoa e ajustando a entrevista
Quando você entrar em contato com a pessoa que deseja entrevistar, explique
rapidamente o que você está fazendo. Explique para os entrevistados por que você está
entrevistando, ou seja, devido à experiência dela no mercado de trabalho e como sua fé
influencia seu trabalho. Se eles concordarem ser entrevistados, escolha um horário que
vocês possam se encontrar. Diga à pessoa que a entrevista dura cerca de 30 minutos.
Lembre-se, você está a serviço desta pessoa, por isso deixe a pessoa escolher o horário.
Obviamente, você deverá conversar com seu monitor e a equipe do Desafio Jovem sobre
este horário e o local escolhido.
Diga para os entrevistados que você não entrevistou muitas pessoas antes e que você
pediria a permissão deles para gravar em áudio a entrevista. Com isso você escreve apenas
os pontos principais da entrevista.
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Perguntas para a entrevista

Nesta página escreva as perguntas que você utilizará nesta entrevista. Antes de você
escrever as perguntas aqui, faça antes em um outro papel. Peça para o seu monitor aprovar
antes de finalmente escrever aqui.
1.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Perguntas Extras
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Preparando-se para a entrevista

Quanto mais preparado você tiver para esta entrevista, mas fácil será para você fazê-la.
1. Pratique ao fazer as perguntas em alto e bom som para um outro aluno. (aja
confiantemente embora se sinta constrangido)
2. Tenha certeza de que você está com o gravador. Teste ele com um outro aluno.
Dá pra ouvir bem as vozes?
3. Pegue duas fitas virgens que tenha 30 minutos.
4. Tenha certeza de que suas perguntas sejam fáceis de ler. Deixe um espaço em
branco entre cada pergunta para que você possa fazer anotações rápidas sobre
pontos chave da resposta do entrevistado. Na hora, você pode elaborar uma nova
pergunta caso o entrevistado responda gerando alguma dúvida.
5. Traga um fio para ligar o gravador na tomada ou tenha pilhas novas no seu
gravador. É arriscado usar pilhas a não ser que você tenha certeza de que são
novas.
6. Tenha certeza de que o lugar em que vai entrevistar é relativamente silencioso e
livre de interrupções.
7. Prepare-se com orações. Esta entrevista não é uma desculpa para falar com
alguém bem sucedido no mundo dos negócios, é muito mais que isso. Queremos
que você aprenda a compreensão valiosa de como você pode se tornar um
trabalhador mais eficiente. Peça a Deus para preparar seu coração e ajudá-lo a
fazer o melhor. Ore também pela pessoa que será entrevistada. Lembre-se, eles
podem ficar tão ansiosos quanto você.
8. Traga um relógio. Tenha certeza de que você enxergará o horário com
facilidade. Você será o responsável pela entrevista e precisará prestar atenção no
tempo. Se passar de 30 minutos, você poderá ser prejudicado.
9. Planeje ter um tempo logo após a entrevista para você escrever o que você
encontrou e suas impressões e opiniões sobre a resposta. Quanto mais rápido
você escrever isso após a entrevista, melhor será a sua compreensão. Quanto
mais você esperar, menos você se lembrará do que aconteceu.
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Conduzindo a entrevista

1. Tenha certeza de que você chegará cedo para a entrevista. Se for possível,
conheça o lugar para saber se há tomadas próximas da mesa, enfim, para ficar
preparado na hora, contudo, se não puder, não se preocupe. O mais importante é
se encontrar com a pessoa e tentar criar um ambiente tranqüilo para a entrevista.
Quanto mais relaxado você estiver, mais fácil será para eles se abrirem na
conversa.
2. Não se esqueça de demonstrar um agradecimento sincero para com o
entrevistado pelo fato dele ter separado um tempo para você. Esta é uma
maneira de lembrar o entrevistado de que você tem uma tarefa a cumprir. Você
tem que se responsabilizar. Eles estão aqui para responder suas perguntas, mas
você é quem tem que perguntar primeiro.
3. Não deixe que a conversa informal ultrapasse 3 ou 4 minutos. Quando você
olhar para o relógio, faça de maneira discreta. Se eles virem você super
preocupado, olhando toda hora no relógio, eles podem responder mais rápido
que o normal.
4. Coloque o gravador perto do entrevistado e da sua mão. Tenha certeza de que
está gravando bem a voz. Faça um teste no começo para ter certeza de que está
funcionando. Coloque o gravador perto deles, mas não bem de frente, pois isso
pode distrair a pessoa.
5. Diga ao entrevistado novamente, de maneira bem breve, porque você está aqui
para a entrevista. Eles podem estar muito interessados a lhe ouvir sobre sua
experiência no Desafio Jovem (se você é um aluno de lá). Se eles perguntarem
sobre você, responda de maneira rápida e traga a conversa de volta para a
entrevista.
6. Conforme você fizer cada pergunta, vá marcando cada uma delas, para lhe
ajudar a lembrar que você já fez a pergunta, e também saber qual será a
próxima.
7. Quando passar 25 minutos, olhe para as perguntas restantes que não foram
feitas. Dentre todas, pegue a pergunta mais interessante e faça apenas esta.
Comece a última pergunta dizendo: “Minha última pergunta é...” Você
raramente terá a oportunidade de fazer todas as perguntas que você gostaria. É
por isso que você precisa escolher as perguntas principais, isto é, a sua
prioridade, antes da entrevista.
8. Quando acabar os 30 minutos, diga ao entrevistado que você já utilizou o tempo
estipulado. Agradeça pelas respostas. Se ele quiser continuar falando, não forceo a parar, mas não simplesmente acredite que o entrevistado sempre deseja
continuar falando. Muitas pessoas pensam ser rudes ao pedir para você sair.
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9. Não desligue o gravador quando a entrevista oficial acabar. Muitas vezes, a
conversa informal que acontece depois da entrevista oferece uma boa
compreensão da mesma forma que a entrevista oferece.
10. Sinta-se livre para explicar qual será o seu próximo passo nesse projeto. Você
escreverá um relatório sobre o que você encontrou. Novamente, agradeça o
entrevistado pela sua ajuda. Esta poderá ser uma boa oportunidade para você
perguntar se pode visitá-lo no próprio ambiente de trabalho.

Imediatamente após a entrevista
Antes de você entrevistar, você precisa planejar o que você vai fazer logo que a
entrevista acabar. Planeje gastar pelo menos 30 minutos escrevendo quais foram suas
opiniões e impressões sobre a entrevista. Muitas vezes esta prática gera idéias excelentes na
sua mente. Se você não colocar isso no papel rapidamente, provavelmente esquecerá.
Esforce para separar este tempo logo após a entrevista para ficar sozinho e escrever o que
você pensa sobre a entrevista.
Se você se sente mal porque acredita que entrevistou mal, deixe um pouco isso pra
lá até que você termine a avaliação. Se esta foi sua primeira vez que você entrevistou
alguém na sua vida, seja realista. Quem já foi perfeito na primeira vez que fez algo tão
desafiador como isso?
1. Quais foram as principais coisas que eles compartilharam?
2. Veja de novo suas perguntas. Quais delas deram o melhor resultado?
3. Quais delas foram mais difíceis para o entrevistado entender? Você precisa revisar
suas perguntas?
4. Se você pudesse fazer mais duas ou três perguntas, quais você faria?
5. Você gastou pouco ou muito tempo com uma conversa informal antes da entrevista?
6. Quais mudanças você faria se tivesse que preparar e conduzir sua próxima
entrevista?
Você não precisa escrever as respostas para todas as perguntas até aqui. Você tem
todas as respostas na fita (eu espero!)
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Escrevendo seu relatório

Você precisará escrever um relatório sobre o que você aprendeu nesta
entrevista. Este relatório não deverá ser uma cópia de cada palavra dita na
entrevista. Contudo, você provavelmente precisará transcrever a entrevista inteira
antes de você fazer este relatório. Agora, você poderá entender porque nós
limitamos a entrevista para 30 minutos. Se você fizer corretamente este relatório,
levará um certo tempo, por isso fique preparado para investir parte do seu tempo
livre neste projeto.
Uma vez que você tem a entrevista por escrito, pode agora organizar as
informações para seu relatório. Veja novamente seus objetivos para esta entrevista.
Organize a informação de acordo com as perguntas principais que você desejou que
fossem respondidas. Coloque também suas anotações da entrevista e suas próprias
idéias. Então, escreva o relatório inteiro antes de você entregar para o seu monitor.
Você deverá entregar as seguintes exigências junto com o seu relatório:
1. Uma lista das perguntas feitas na entrevista. Explique quais você usou, e quais
não.
2. Se houver outras perguntas importantes que você fez nesta entrevista, coloque
no papel.
3. Seu relatório escrito.
4. Uma avaliação breve da sua visita no local de trabalho desta pessoa.
Você precisa manter três outros artigos caso o professor peça para ver.
1. A breve avaliação que você fez logo após o término da entrevista.
2. Uma fita da entrevista
3. Sua cópia por escrito (transcrição) da entrevista.

Visite o cristão profissional quando ele estiver trabalhando
Se você puder arrumar esta entrevista, tente visitar a pessoa que você
entrevistou. Estabeleça um tempo que você possa ir ao local aonde esta pessoa
trabalha durante o horário comercial. O propósito é poder ver esta pessoa
trabalhando. O entrevistado pode até mostrar o local de trabalho e o negócio da
empresa.
Tente estabelecer esta visita entre 15 a 20 minutos antes do almoço ou antes
do fim do período de trabalho. Neste caso, você não causará muitas interrupções na
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sua agenda de trabalho. Se você marcar sua visita na hora do almoço, você pode até
marcar um almoço junto. Uma conversa informal no almoço pode ser muito
proveitosa e bacana.
Sinta-se à vontade para dizer ao entrevistado sobre uma compreensão que
você passou a ter ao fazer a entrevista. Esta visita não é outra entrevista, mas pode
lhe ajudar a compreender ainda mais caso esteja alerta para o que for dito.

Sua segunda e terceira entrevista
Pense sobre todo o trabalho que você teve nesta entrevista, e todas as
mudanças de sentimento que você teve no decorrer dela. Não foi legal?! Agora faça
isso de novo! Por favor faça todo esforço que pode para completar pelo menos mais
uma entrevista. A segunda deverá ser bem mais fácil, quero dizer, pelo menos um
pouco mais. Siga basicamente os mesmos procedimentos usados na primeira
entrevista.
Cuidadosamente revise a lista de perguntas e faça qualquer revisão que você
acredita ser necessária. Revise as anotações que você fez logo após a primeira
entrevista. Quando você escrever o relatório desta entrevista, coloque mais uma
avaliação de como esta segunda entrevista foi para você ao comparar com a
primeira.
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