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O videocurrículo se tornou uma mania no exterior. E a moda começa a chegar aqui. 
 
O analista de sistemas alvino Klose tem 52 anos e mora em 
Ibirama, uma pequena cidade do interior de Santa Catarina. 
Ele diz que trabalhou na área de informática de pequenas 
empresas na Região Sul do país e chegou a ser executivo de 
uma indústria mecânica em Campinas, no interior de São 
Paulo. Conta que há cinco anos presta consultoria em 
informática às empresas da região onde mora. Mas, em 2006, 
decidiu procurar um emprego fixo, de preferência numa 
multinacional, para aumentar sua renda. Para tornar seu 
currículo atraente, recorreu a uma ferramenta inusitada. Em 
vez de depender apenas dos meios convencionais, decidiu 
colocar um videocurrículo na internet. “Como, no Brasil, é 
difícil encontrar um emprego depois dos 50 anos, ainda mais 
morando longe dos grandes centros, fiz o vídeo para mostrar 
às empresas que não estou velho e tenho plenas condições 
de voltar à ativa”, afirma.  

O vídeo, disponível em seu site pessoal, tem versões em português, inglês e alemão. Ele diz 
que levou dez horas para produzir o material em um estúdio improvisado na sala de sua casa. 
Colocou uma chapa de madeira e um cobertor azul de lã para funcionar como um fundo 
neutro, fez um jogo de três lâmpadas que anulam sombras durante a gravação e usou a 
câmera de uma máquina fotográfica digital. O cameraman foi sua mãe, Gina, de 72 anos, com 
quem voltou a morar em 1999, depois de se separar. O vídeo ainda não lhe rendeu um 
emprego fixo, mas trouxe, segundo ele, alguns contratos extras com empresas locais e um 
contato com uma multinacional localizada no Sudeste. “Eles só me acharam por causa do 
vídeo.”  

Klose é um dos primeiros brasileiros a colocar um currículo em vídeo na web. Uma busca no 
site de vídeos YouTube com a palavra currículo traz apenas 154 resultados – entre jogadores 
de futebol, drag queens, designers e administradores de empresa. No site Curriculum.com, um 
dos maiores do país, com informações de 2,5 milhões de candidatos, há apenas 26 vídeos 
disponíveis. “É um movimento muito incipiente”, diz Marcelo Abrileri, fundador do site. “Às 
vezes, o brasileiro demora para incorporar algumas tecnologias.” 

Nos Estados Unidos, mandar videocurrículos às empresas já virou 
moda entre os que procuram emprego. Uma busca no YouTube com a 
palavra résumé (o termo francês que significa currículo e é empregado 
também nos países de língua inglesa) traz cerca de 11 mil resultados. 
Na Inglaterra, o recurso também já é usado. Os estudantes em busca 
do primeiro emprego são os maiores adeptos do novo modismo. Um 
deles ficou famoso ao enviar um vídeo para o banco UBS, um dos 
maiores do mundo, no qual mostrava sua habilidade de lutador de 

caratê ao quebrar tijolos com a mão.  

Para evitar constrangimentos, já existem algumas empresas americanas especializadas em 
aconselhar os candidatos que querem fazer os próprios vídeos. Entre elas, 
MyPersonalBroadcast.com, TVResume.com e TheEdgeVideoResume.com. Os candidatos devem 
fazer vídeos curtos, de no máximo três minutos, e prezar pela formalidade. Uma pesquisa do 
site americano Vault.com, especializado em carreira, mostrou que quase 90% dos 
empregadores assistiriam a um videocurrículo por acreditar que isso facilitaria a seleção. Só 
chamariam para entrevistar pessoalmente quem possuísse boa apresentação e boa conduta 
nas gravações.  
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ESTÚDIO CASEIRO  
O consultor Alvino Klose, em sua 
casa, em Ibirama, no interior de 
Santa Catarina. produção 
improvisada com a ajuda de sua 
mãe, Gina 


