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Antes da entrevista de trabalho, informe-se sobre a companhia

Before the job interview, get to know the company

U

nlike many other countries, job
searching in America is a sales pro
cess with yourself as the product.
In order to sell your skills effectively to
the potential employer, you, the salesman,
must know what the company does and why
they need you. For this reason one of the
important aspects in interview preparation
is to perform a detailed company research.
What information to look for
 Information about company products or services
 Name and background of the company leader
 Terminology and expressions used
in the industry
 The different divisions the company has and where they are located
 The prospects of growth and expansion
 Recent reorganization
 Recent awards or other events
that might have been mentioned in the media
Where to look for information
The fastest and easiest way to track
down all of this information is by going to
the company’s Web site. If you don’t know
that, go to any search engine (such as
Google.com). If the company doesn’t have
a website, you can also try visiting business information websites such as
hoovers.com, or businessweek.com.

These sites will provide you with the
accurate, unbiased information. Other
sources include:
 The U.S. Bureau of Labor Statistics at http://stats.bls.gov.
 The following resources are available in many U.S. public libraries:
 Directory of Corporate Affiliations
and Directory of Leading Private Companies (Reed Reference Publishing, New
Providence, NJ)
 Standard and Poor’s Register of
Corporations, Directors and Executives.
 Thomas Register of American
Manufacturers (Thomas Publishing Company, New York, NY)
2. To learn about smaller companies,
contact trade associations. You can also
contact your local Chamber of Commerce
and/or news media.
Look for employee handbooks, annual
reports, and sales/marketing brochures.
Annual reports are also called 10-K reports.. Now that you have the information
you can ace a common interview question:
Why do you want to work for this company?
Possible answer: I have always dreamt
to work with the leader in the field. Good
luck!
Dr. Nara Venditti is president of the
company Succeed In America, and may
be reached at (203) 791-1107 or
nara@tribunact.com
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iferente de outros países, a procura
de trabalho na América é um
processo de venda sendo você o
produto oferecido. Para vender as suas
habilidades efetivamente ao futuro
empregador, você, o vendedor, deve saber o
que a companhia faz e por quê precisam de
você. Por esta razão, um dos aspectos
importantes na preparação para uma
entrevista é realizar uma pesquisa detalhada
sobre a empresa.
Que informação deve procurar
 Informação sobre produtos ou
serviços da empresa
 Nome e experiência de quem lidera
a companhia
 Terminologia e expressões usadas
no ramo
 As diferentes divisões da empresa
e onde estão localizadas
 Possibilidades de crescimento e
promoção
 Mudanças recentes na organização
da empresa
 Premiações recentes ou outros
eventos que possam ter sido divulgados na
mídia
Onde buscar informações
A forma mais rápida e fácil para obter
todas estas informações é visitando o
website da empresa. Se não sabe como fazer,
utilize o recurso de pesquisa Google.com ou
qualquer outro que desejar. Se a companhia

não tiver um website, tente visitar outros
sites de informação como hoovers.com ou
businessweek.com. Estes sites fornecerão
informações. Outras fontes incluem:
 A Agência de Estatísticas de
Trabalho no site http://stats.bls.gov.
 Os recursos seguintes estão
disponíveis em muitas bibliotecas públicas
de Danbury:
Diretório de Empresas Afiliadas e
Diretório de Companhias Privadas Mais
Importantes
Registro de Empresas Padrão ,
Diretores e Executivos (Standard and Poors)
 Registro Thomas de Indústrias
Americanas (Thomas Publishing Company)
Para aprender sobre pequenas
companhias, entre em contato com
associações de comércio. Você pode
contactar a Câmara do Comércio. Procure
manuais de empregados, relatórios anuais,
e panfletos sobre vendas e marketing.
Relatórios anuais são conhecidos como 10K reports. Agora que dispõe de informações,
você pode responder uma pergunta
corriqueira em entrevistas de emprego: Por
quê quer trabalhar nesta companhia?
Possível resposta: Sempre quis trabalhar
com o líder neste mercado. Boa sorte!
Dr. Nara Venditti é presidente da
companhia Succeed In America!
(203)791-1107 ou email:
nara@tribunact.com

