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Pós-doutorado
em fantasia
A de

embelezando o currículo

C urrículos são a principal peça de
propaganda de um profissional com

ambição de ocupar postos de direção
e gerência. Se forem atraentes, aumen-
tam as chances de sucesso em proces-
sos de seleção para os melhores cargos
do mercado de trabalho. Muita gente in-
veste tempo e dinheiro em MBAs, tem-
poradas no exterior e outras experiências
que sobressaem na hora de concorrer
a uma vaga. Outros tomam um cami-
nho, digamos, mais fantasioso. A quan-
tidade de currículos turbinados por men-
tiras de todos os tipos dobrou nos últimos
dez anos, segundo Denys Monteiro, da
Fesa Global Recruiters, especializada
na contratação de executivos. De acor-
do com suas contas, pelo menos 10%
dos candidatos a participar de proces-
sos de seleção cometem algum tipo de
esperteza para melhorar as chances.

A praga dos currículos falsos está lon-
ge de ser um fenômeno brasileiro. Re-
centemente, o executivo-chefe da Ra-
dioShack, uma gigante do varejo de ele-
trônicos dos Estados Unidos, foi demi-
tido depois de uma reportagem ter fla-
grado "exageros" em seu currículo. Da-
vid Edmonson dizia ter se formado em
Teologia e Psicologia pela Pacific Coast
Baptist College, na Califórnia. Havia
cursado apenas dois semestres. Uma
pesquisa da ResumeDoctor.com, site
americano especializado em currículos,
encontrou uma ou mais "imprecisões
significativas" em 43% dos casos es-
tudados. O problema é tão dramático
para as empresas que já existe uma in-
dústria de investigação de currículos,
que movimenta US$ 2 bilhões por ano.

O currículo fantasioso parece ser
apenas um deslize desculpável, mas
pode representar a ponta de um ice-
berg. "Se alguém me diz que tem um
diploma e não tem, eu acreditaria mui-
to pouco nas declarações financeiras que

faz", disse à revista Time o psicólogo Ri-
chard Griffith, que está escrevendo um
livro sobre mentiras na disputa por em-
pregos. Nos Estados Unidos, o proble-
ma é mais complicado. Como há cente-
nas de centros empresariais importan-
tes espalhados pelo país, fica mais fá-

cil mudar de cidade e criar um pas-
sado fictício. No Brasil, a maioria
dos casos está nos grandes centros,
especialmente em São Paulo, que
concentra 80% das contratações

de grandes empresas.
As fantasias mais comuns nos cur-

rículos são diplomas inventados, altera-
ção de datas e exageros na hora de des-
crever as funções exercidas em empre-
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gos anteriores. O mais normal são pe-
quenas imprecisões no texto. Não che-
gam a ser mentiras deslavadas, mas dão
uma idéia enfeitada do candidato. É o
caso de quem deixa de informar o mês
de saída de um emprego e o de entra-
da no seguinte - escondendo um even-
tual período de desemprego.

O problema dos recrutadores nessas
circunstâncias é separar os que agem de
má-fé dos casos em que há ingenuida-
de ou apenas o esforço compreensível
de valorizar o próprio passe. "Existe uma
tolerância do mercado para pequenas
imprecisões. É até cultural", diz Patrícia
Molino, sócia da consultoria de recursos
humanos da KPMG. Os casos mais fá-

ceis de perdoar são os que Denys Mon-
teiro, da Fesa, chama de omissões "ino-
centes" . É o caso de executivos que não
informam a idade porque temem ser con-
siderados velhos demais para o cargo.

O truque mais comum em currículos
brasileiros é deixar de informar passa-
gens por empresas cuja duração foi me-
nor que seis meses (que denotariam fra-
cassos no emprego). Quando flagrados
na omissão, os donos dos currículos nor-
malmente respondem que não fizeram
menção ao caso por considerá-lo curto
e irrelevante. Esses ganham uma segun-
da chance. "Uma experiência ruim não
desqualifica um profissional", explica
Guilherme Velloso, da PMC Amrop.
"Qualquer um está sujeito a não ter bom
relacionamento com o chefe ou se de-
cepcionar com a missão que assumiu."

A mentira pode ter efeito pior para
a imagem do candidato que o fato ori-
ginal que ele tenta esconder. Patrícia,
da KPMG, diz que um executivo cortou
quase 20 anos de sua idade no currícu-
lo. "Ele escreveu que tinha nascido em
1984, mas era de 1966", diz. A idade
não o teria tirado do processo de sele-
ção, diz Patrícia. A mentira, sim.

Gerson Correia, da Talent Solutions,
outra empresa de seleção de profissio-
nais, diz já ter tido de rever quase na
reta final o processo para a contratação
de um executivo de alta gestão em uma
grande empresa. Correia havia gosta-
do muito do candidato, e a empresa já
ia anunciar a contratação para a im-
prensa. Foi quando o sócio de Correia
se lembrou de ter recebido outro cur-
rículo do mesmo executivo alguns anos
antes. Comparando o antigo e o novo,
eles descobriram que ele omitira uma
empresa. Alguns dias de investigação
revelaram que ele tinha saído briga-
do de lá. "Esse foi para a geladeira pa-
ra sempre. Uma mentira dessas, se des-
coberta, é fatal", diz Correia.

Um capítulo à parte no mundo dos
currículos de ficção é a formação aca-
dêmica. Alguns truques são tão comuns
que os headhunters reconhecem ao pri-
meiro olhar. Nome de curso superior sem
data de conclusão, por exemplo, costu-
ma indicar que o candidato interrom-
peu o curso antes de se formar. Cursos
de faculdades em locais remotos acen-
dem um sinal de alerta: os mais ousa-
dos inventam diplomas de faculdades
que nunca freqüentaram. Uma estatal
em Brasília certa vez desconfiou das
qualificações de uma funcionária e pe-
diu a ela que apresentasse o diploma da
graduação e do mestrado. Ela disse que
um incêndio havia queimado a faculda-
de antes que ela tivesse recebido os di-
plomas. Foi demitida.

Cursos de extensão e pós-graduação
são analisados com lupa, sobretudo se
são de escolas renomadas. É muito co-
mum transformar palestra em curso, cur-
so em mestrado, e assim por diante.
Também há muito exagero quando se
trata de declarar qual o domínio de lín-
guas estrangeiras. Quase 100% dos cur-
rículos prometem inglês fluente.

O aumento de casos fantasiosos em
currículos tem um motivo. Desde que o
Brasil passou a fazer parte mais efeti-
vamente da economia globalizada, na
década de 90, as empresas vêm exigin-
do formação mais qualificada dos profis-
sionais. Além disso, as oportunidades de
trabalho em grandes companhias dimi-
nuíram, pelo corte de pessoal generali-
zado. Por isso, concursos de trainee, por
exemplo, ficaram tão ou mais difíceis que
vestibulares para universidades de pon-
ta. Superar a etapa dos currículos e che-
gar à entrevista com os recrutadores po-
de ser a chance de causar boa impressão
e conquistar a vaga. Acontece até em
testes para a contratação de lixeiros. •

Text Box
Fonte: Época, n. 417, p. 58-59, 15 maio 2006.

Text Box
Ilustração: Fido Nesti




