PERGUNTAS DE ENTREVISTA
REUNIMOS PERGUNTAS QUE FIZERAM AOS NOSSOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓSGRADUAÇÃO E SELECIONAMOS AS QUE APARECEM COM MAIOR FREQUÊNCIA.
SEGUEM ABAIXO.
“Quais suas qualidades? E seus pontos de desenvolvimento?”
“Conte uma situação que você conseguiu mudar o posicionamento de alguém”
“Conte uma situação em que você teve um conflito e como lidou com isso”
“Quais são os dois valores que a nossa empresa mais presa”
“Com quais valores da nossa empresa você mais se identifica”
“Por que integridade é essencial em nossa empresa?”
“Nas experiências anteriores, conte em que você teve de dificuldade. O que aprendeu
com isso?”
“Qual o maior desafio que você já enfrentou?”
“Qual sua maior conquista?”
“Do que você mais se orgulha?”
“O que os outros elogiam em você que você concorde?”
“O que você conquistou em sua vida e que tenha surpreendido todo mundo?”
“Conte uma situação que você tenha vivido que não tenha ido ao encontro de seus
valores e princípios e como você reagiu frente a essa situação”
“Descreva 3 situações diferentes da sua vida em que sentiu orgulho e 3 coisas que
aprendeu dessas situações e leva com você”.
“Por que você se vê trabalhando aqui?”
“Como você se vê daqui a 5 anos?”
“Quais dois últimos livros que você leu?”
“Por que devo te contratar?”
“Por que esta empresa? Conte o que você sabe da nossa história?”
“Qual foi uma crítica negativa que você recebeu e como isso te ajudou ?”

MAIS FREQUENTE PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO
“Por que Insper?”
“Por que Economia/Administração/Engenharia?”
“Qual foi a última notícia que você leu? Comente.
“Você se mantém atualizado? Como?”
“Quais suas matérias acadêmicas favoritas? Como foi seu desempenho nelas?”
“Você já fez estágio de férias? O que teve de melhor nele?”
“Já que você estuda Economia e gosta de macroeconomia, por que o Brasil está com
crescimento tão baixo? O que você faria para baixar a inflação?”
“Fale como se calcula uma DRE”
“Fale como se calcula um ebit”
“Em 10 anos, você se vê como diretor do banco ou como dono do próprio negócio?”
“Por que você quer Corporate?” (ou outra área específica)
“Quais suas matérias preferidas?”
“Em que área você quer estagiar e por quê?”
“Como se faz um fluxo de caixa?”
“Você sabe como funciona um private equity?” (ou outra área específica)
“Como se usa valuation de fluxo de caixa para chegar ao valor da empresa?”
“Qual setor da economia tem um β baixo?”
“O que é bolsa de valores?”
“O que é uma opção?”
“O que é volatilidade?”
“Qual setor da economia você investiria e qual você não investiria? Por quê?”

FORMULADAS DE DIFERENTES MANEIRAS, AS PERGUNTAS ABAIXO TEM UM MESMO
OBJETIVO, VERIFICAR A CONSTRUÇÃO DO RACIOCÍNIO DO CANDIDATO.
“Faça uma estimativa de quantos pneus são vendidos por ano no Brasil”
“Quantos relógios Rolex passam pela ponte área em uma manhã de segunda-feira?”.
“Qual demanda potencial por churrascarias premium na cidade de São Paulo?”
“Quantos taxis existem em São Paulo? De 10 carros que passam na Berrini, quantos
seriam taxis?”
“Quantos orelhões existem em São Paulo hoje?”
“Quantos postes de luz tem na cidade de São Paulo?”
“Quantas cadeiras existem no Brasil?”
“Quantas vezes a bolinha de tênis pingou na final de Roland-Garros?”

