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INTRODUÇÃO E PRINCIPAIS TIPOS DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS



ı Entrevistas Investigativas: introdução

o As atividades de advocacia e investigação são essencialmente baseadas na interação com pessoas e na obtenção de informações a partir

destas interações

o Tenha em mente que a condução de uma boa entrevista neste contexto é baseada em escuta ativa

o Para a realização de entrevistas com o objetivo de obtenção de informações ou em investigações de qualquer tipo, a observação do

comportamento humano é o ponto chave

o Os seguintes aspectos são fundamentais:

1. Movimentos corporais

2. Expressões faciais

3. A forma como alguém fala

4. A forma como alguém manifesta suas emoções

5. A forma como uma pessoa se veste

6. O que é preferido por alguém

7. Os comportamentos e atitudes, conscientes e inconscientes

▪ A análise deste conjunto de elementos pode ser definido como “Inteligência Não-Verbal” (Joe Navarro, ex-FBI)



ı Principais tipos de entrevistas

1. Entrevistas intimidatórias: NÃO RECOMENDADAS

2. Entrevistas de investigação: seguem um roteiro baseado no escopo da Investigação e são baseadas em elicitação estratégica (obtenção das respostas necessárias

sem precisar realizar diretamente as perguntas sensíveis)

3. Entrevistas para levantamento de dados e informações em campo: conversas informais com pessoas envolvidas ou não na fraude, para nortear processos e

buscar conhecimento sobre o contexto onde ocorreu a fraude

4. Entrevistas em busca por confissões: provas já produzidas e confrontadas de forma ética e correta com o autor da fraude, com o objetivo de obter mais detalhes

sobre os fatos ocorridos, confirmar pontos específicos e buscar novos fatos

5. Entrevistas para análise de perfis: observação comportamental e postural

6. Recrutamento: técnica utilizada por profissionais da área de Inteligência, focada em estabelecer redes de informantes e de contatos estratégicos

7. Entrevistas com informantes e denunciantes: levantamento de possíveis fatos, datas e pessoas. Em geral, trata-se da primeira fonte de contato em muitas

investigações

8. Entrevistas com testemunhas: utiliza-se de cuidados especiais para que a testemunha sinta-se confortável em possa colaborar efetivamente com o caso

9. Entrevistas com vítimas: em geral aplicadas em casos de assédio moral, têm por princípio transmitir seriedade e segurança para a vítima, de modo a propiciar um

ambiente confortável para o relato dos abusos



BOAS PRÁTICAS NA CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS



ı Boas práticas na condução de entrevistas investigativas

▪ ETIQUETA NA CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS NO AMBIENTE CORPORATIVO

o Se possível, oficialize a entrevista antes de ela ocorrer

o Não conduza sozinho uma entrevista com suspeitos de fraudes

o Prepare-se de forma consistente para a entrevista: estude seu alvo e o que existe de documentação sobre o caso

o Pense na organização do ambiente onde a entrevista ocorrerá

o Registre a entrevista de forma adequada

o Seja coerente em sua postura e seu discurso

o Evite falar, se não for necessário

o Não entregue informações relevantes ao seu entrevistado através de explicações desnecessárias – lembre-se, ele provavelmente

estará em um estado de máxima atenção



ı Boas práticas na condução de entrevistas investigativas (cont.)

▪ POSTURA IDEAL DO ENTREVISTADOR

o Postura de neutralidade diante de fatos relevantes ou irrelevantes

o Manutenção de tom de voz igualmente neutro, em voz baixa, sem alterações significativas, mesmo em situações estressantes

o Procurar manter-se distante do objeto investigado – não se trata de uma questão pessoal

o Sempre responder de forma clara, e o quanto possível, verdadeira, aos questionamentos da pessoa entrevistada

o Nunca se mantenha em situações e em posições de conflito com o entrevistado, se o seu objetivo for receber mais informações

o Ser paciente e, se for necessário, “se fazer de bobo”, para que incongruências sejam analisadas  e confrontadas no momento oportuno

o Jamais revelar informações sensíveis ao entrevistado, através das perguntas realizadas. Ao tomar notas, evitar marcar trechos

importantes, ou destacar informações relevantes, para que o entrevistado não obtenha informações observando suas anotações –

registre tudo, como regra



ı Boas práticas na condução de entrevistas investigativas (cont.)

▪ HABILIDADES NECESSÁRIAS AO BOM ENTREVISTADOR

o Observação detalhista das pessoas e do ambiente

o Estado de atenção permanente

o Boa desenvoltura para comunicação verbal e não verbal

o Sensibilidade e percepção para se adaptar às nuances da conversa e conseguir interagir de forma adequada

o Boa capacidade para evitar confrontos desnecessários

o Capacidade de convencimento

o Capacidade de compreensão e entendimento sobre a forma de pensar do outro

o Capacidade de produzir registros fidedignos ao que foi captado

o Capacidade de suportar situações estressantes e momentos de crise, com relativa naturalidade



PREMISSAS PARA O ENTREVISTADOR: CETICISMO PROFISSIONAL E VIÉS



ı Ceticismo profissional: ponto de partida da entrevista investigativa

▪ Ceticismo profissional é uma atitude que inclui:

o Uma mente questionadora

o Uma avaliação crítica sobre a evidência, indício ou prova, analisada em casos concretos, em termos de suficiência, qualidade e

propriedade

“Preconceitos inconscientes que podem induzir ao auditor / investigador a coletar, avaliar e racionalizar informações, de forma consistente com os

objetivos do cliente, mas não em acordo com a necessidade de terceiros necessariamente envolvidos, prejudicando a neutralidade e a independência”.

Public Company Accouting Oversight Board  – Estados Unidos, recomendação prática # 10, Livre Tradução.



ı Viés: conceito fundamental para entrevistas investigativas

▪ Obstáculo para uma entrevista de sucesso

o Viés, preconceito ou tendência: toda vez que você iniciar o processo de procurar o que gosta ou não gosta em uma pessoa, no início

de uma interação, perderá a neutralidade necessária para detectar comportamentos

o Basicamente agimos a partir de duas tendências: (1) buscar correspondências ou (2) buscar identidade com o nosso interlocutor

• Como neutralizar essas tendências?

✓ Procure espelhar sutilmente a postura, gestos e vícios de linguagem de seu interlocutor, isso poderá influenciar no aumento do

nível de empatia, conforto e abertura para a fala



IDENTIFICAÇÃO DE CONFORTO E DESCONFORTO: NOÇÃO FUNDAMENTAL PARA 

CONDUÇÃO DE ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS



ı O paradigma da sobrevivência: conforto e desconforto

o O paradigma do conforto e do desconforto: uma questão de sobrevivência. É instantâneo, é real, é confiável. É uma resposta inata do ser

humano.

o Esta situação representa uma ameaça ou não?

✓ A ciência comprovou que a tomada de decisões não é baseada 100% no raciocínio ou na lógica, mas sim em como nos sentimos em relação

aos outros e às coisas.

✓ Este processamento afetivo se dá no cérebro humano, através do sistema límbico, responsável, entre outras coisas, por alertar

constantemente o ser humano sobre seu estado de conforto e segurança.

o Reações automáticas de defesa:

✓ Paralisação

✓ Fuga

✓ Luta



ı O paradigma da sobrevivência: conforto e desconforto (cont.)

CONFORTO DESCONFORTO

Prazer Dor

Calma Nervosismo

Serenidade Apreensão

Abertura Introversão

Alegria Tristeza

Presença Depressão

Atenção Raiva

Gentileza Preocupação

Amizade Inimizade

Autoconfiança Ansiedade

▪ Em síntese: em uma entrevista, os pontos de desconforto são os pontos de atenção, covariando com as características intrínsecas à

personalidade. Portanto, a questão central para uma boa entrevista é a percepção.



A METIRA 

(OU COMPORTAMENTO DECEPTIVO)



ı O que é mentira?

▪ A MENTIRA: dissimulação, persuasão, engano, engodo, fraude, logro

o A Mentira na Natureza

• As principais pesquisas científicas sobre a mentira realizada por universidades renomadas, indicam que a mentira é intrínseca à toda a

natureza animal

• Predadores se camuflam para caçar

• Aranhas constroem figuras de si mesmas para confundir predadores naturais

• Pássaros fingem ferimentos e doenças para enganar seus predadores e os afastar de seus ninhos

✓ A principal conclusão destes estudos é a realidade de que quanto mais desenvolvida a inteligência do animal, mais sofisticada serão

suas formas de mentir, ludibriar, dissimular, enganar ou persuadir



ı O que é mentira? (cont.)

▪ Em relação aos seres humanos

o As principais pesquisas na área indicam que a mentira é um dos maiores elementos que compõem as relações sociais, tanto de forma

destrutiva, como de forma construtiva

▪ Definição de Mentira para o contexto de entrevistas ou análise comportamental

o “Escolha deliberada por ludibriar, induzir alguém a erro, iludir intencionalmente, sem fornecer qualquer sinal de que esteja incorrendo

nesta conduta” (Paul Ekman, “Telling Lies”, livre tradução)



▪ Existem dois principais tipos de mentira:

A. Ocultação ou encobrimento

B. Omissão de informação verdadeira

o Outras formas de mentira incluem:

ı O que é mentira? (cont.)



▪ Espécies

o Mentiras Ofensivas

• Para obtenção de uma recompensa impossível de receber de forma fácil

• Para obtenção de vantagens sobre outras pessoas

• Para criar falsas impressões positivas e ganhar a admiração de outras pessoas

• Para exercer poder e controlar informações

o Mentiras Defensivas

• Para evitar ser punido ou evitar situações embaraçosas

• Para proteger alguém que seria punido

• Para se proteger de ameaças físicas, psicológicas ou sociais

• Para se desvencilhar de situações constrangedoras

• Para manter privacidade

ı O que é mentira? (cont.)



A MENTIRA 
INFLUENCIA 

NOSSAS CRENÇAS

NOSSAS CRENÇAS 
INFLUENCIAM 
NOSSAS AÇÕES

NOSSAS AÇÕES 
TÊM 

CONSEQUÊNCIAS

ı O que é mentira? (cont.)



o Graus de mentira ou dissimulação

Intenção de prejudicar

Talvez queira ou possa 

prejudicar

Sem intenção de prejudicar Mentira Social

Preocupação

Incerteza

Mentira Intencional

ı O que é mentira? (cont.)



METODOLOGIAS PARA DETECÇÃO DE MENTIRAS



ı Metodologias para detecção de mentiras

▪ Pamela Meyer – Liespotting – Método BASIC

1. Estabeleça uma baseline

2. Perguntas abertas

3. Estudo de clusters

4. Intuição de gaps

5. Confirmação de mentiras



▪ Allan e Barbara Pease – Linguagem Corporal – método de análise de linguagem corporal e sinais de mentira

1. Baseline

2. Estudo de clusters

3. Comportamento das mãos, braços e pernas

4. Comportamento da pupila

5. Reações fisiológicas

6. Coerência entre discurso verbal e não verbal

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



▪ The Bahavioral Assement Triad – Lee Howel, Robert Bettes e Denis Matko, da consultoria The Behavioral Assessment 

Resource Group, ex-agentes do FBI

Ignore o Comportamento Verdadeiro

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



▪ The Bahavioral Assement Triad – Lee Howel, Robert Bettes e Denis Matko, da consultoria The Behavioral Assessment 

Resource Group, ex-agentes do FBI (cont.)

1. Tempo de Resposta

Pergunta 

(estímulo)

Resposta 

(reação)

1 2 3 4 5 Segundos

Início dos indicadores de comportamentos deceptivos

(verbais e / ou não-verbais)

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



▪ The Bahavioral Assement Triad – Lee Howel, Robert Bettes e Denis Matko, da consultoria The Behavioral Assessment 

Resource Group, ex-agentes do FBI (cont.)

2. Grupos de Comportamentos

o Dois ou mais indicadores deceptivos em resposta ao estímulo (pergunta)

✓ Atenção: cuidado com indicadores isolados!

• O ser humano pensa muito mais rápido do que fala, por conta disso, 5 segundos é tempo suficiente para surgir

comportamentos deceptivos, se alguém estiver mentindo

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



▪ The Bahavioral Assement Triad – Lee Howel, Robert Bettes e Denis Matko, da consultoria The Behavioral Assessment 

Resource Group, ex-agentes do FBI (cont.)

3. Ignore o comportamento verdadeiro

• Não conduza uma entrevista em busca de comportamentos que indiquem a verdade: gaste sua energia observando apenas

comportamentos que indiquem dissimulação, desonestidade ou mentira

o Por quê?

• São fáceis de imitar

• Te fazem perder tempo, em vez de focar nos indicadores de dissimulação e mentira, que são mais importantes para o

trabalho de investigação, por apontarem o caminho das fraudes e das irregularidades

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



Pergunta 

(estímulo)

Resposta 

(reação)

1 2 3 4 5

Início dos indicadores de comportamentos deceptivos

(verbais e / ou não-verbais)

• Verbais

• Não-Verbais

Comportamentos:

Segundos

▪ The Bahavioral Assement Triad – Lee Howel, Robert Bettes e Denis Matko, da consultoria The Behavioral Assessment 

Resource Group, ex-agentes do FBI (cont.)

ı Metodologias para detecção de mentiras (cont.)



ı Comportamento Verdadeiro Vs. Comportamento Deceptivo

Comportamento Verdadeiro

Fatos são úteis

Direto, espontâneo

Fácil de seguir questões e perguntas

Ações e palavras são consistentes

Comportamento Deceptivo

Fatos trazem consequências

Exige tempo para processar alternativas

Distraído nas perguntas

Palavras podem não combinar com ações e gestos



ı Essência da técnica: falhar ao responder

DISSUASÃO OU DISSIMULAÇÃO?

o Reflita rapidamente: o entrevistado respondeu à pergunta?

▪ O entrevistador deve estar muito atento para verificar se a resposta à sua pergunta foi entregue. É muito comum o uso de dissimulação, 

com respostas aparentemente com sentido, mas que não respondem à pergunta realizada.

1. Esconder ou Dissimular

2. Convencer

3. Controlar

4. Atacar

5. Reagir

o Cada categoria revela a estratégia escolhida pela pessoa que optou por mentir



ı Comportamentos deceptivos mais comuns

o Falha ao responder

o Falha ao Negar

o Ataque

o Delay

o Repetir a Pergunta

o Respostas Exageradamente Específicas

o Muito Amigável – Excessivamente Educado

o Depoimentos Não Responsivos

• “Essa é uma boa pergunta”

• “Não consigo entender o motivo pelo qual você me pergunta isso”...

o Nível Inapropriado de Preocupação



NOÇÕES ESSENCIAIS EM LINGUAGEM CORPORAL E EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO 

(“ANÁLISE FRIA”)



▪ Marco nos Estudos sobre Comunicação Humana:  Albert Mehrabian e Susan Ferris

o O significado é derivado da junção entre o que se vê e o que se ouve:

• 55% é produto do que se vê (expressões e gestos)

• 38% é produto do que se ouve (tom de voz, pausas, stress da voz)

• 7% é produto do significado verbal do que se diz

✓ A incongruência entre a comunicação verbal e não verbal de uma pessoa é o que gera desconfiança em relação à mensagem

transmitida.

ı Noções essenciais de linguagem corporal



▪ “RED FLAGS” BÁSICOS PARA DETECÇÃO DE MENTIRAS

o Incoerência entre fatos, datas e pessoas, durante a descrição de eventos

o Mudança do assunto principal de forma abrupta

o Dificuldade de entregar respostas objetivas e curtas

o Alteração de sinais fisiológicos – cor do rosto, suor, movimentação agitada, expressões faciais, salivação excessiva

o Reações contendo agressividade ou exagero

o Respostas que incluem currículo de vida, ou exaltação da reputação pessoal, fatos e atos não relacionados ao assunto principal

ı Noções essenciais de linguagem corporal (cont.)



▪ Check-List – treinamento e prática

1. Crie uma “base line”

2. Gestos são lidos em grupos de no mínimo três

3. O contexto é mais importante que o gesto em isolado

4. Nenhum gesto revela totalmente a verdade – são indicativos de possibilidades e caminhos a se seguir em uma entrevista

5. Procure analisar a coerência entre o discurso verbal e o “discurso” corporal – estabeleça um “cross check”

6. Decore o significado dos principais gestos que revelam intenções sinceras ou possíveis mentiras ou omissões

ı Noções essenciais de linguagem corporal (cont.)



▪ SINAIS DE ALERTA – POTENCIAIS “RED FLAGS” DE COMPORTAMENTO NÃO VERBAL DECEPTIVO 

1. Esconder as mãos repentinamente durante uma resposta importante

2. Tocar a boca ou a ponta do nariz rapidamente, diversas vezes, enquanto responde perguntas chaves

3. Coçar os olhos durante respostas importantes

4. Cruzar os braços e pernas ao responder perguntas chaves ou ao ouvir perguntas importantes

5. Alterar a posição do corpo como reação à determinada pergunta

6. Afastar-se da mesa, ou posicionar o corpo para trás como reação à pergunta

ı Noções essenciais de linguagem corporal (cont.)



ı Exercícios – análise fria



ı Exercícios – análise fria



Momento exato em que o Presidente Michel Temer afirma que não irá renunciar.

Cotovelo para fora“O Porrete”

Cabeça e tronco 

para frente

ı Exercícios – análise fria



ı Exercícios – análise fria



Fonte (foto): Folha UOL

Cabeça ereta

Troco ereto

Mãos afastadas e 

prontas para ação

Cotovelo para fora

“O Porrete”

Cabeça e tronco 

para frente

Pernas abertas e voltadas para o interlocutor

ı Exercícios – análise fria
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