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Apesar de o videocurrículo ter saído de cena na Curriculum.com.br, o presidente da empresa, 
Marcelo Abrileri, vê a solução com bons olhos. "Há videocurrículos com ótimas edições e 
produções. Assemelham-se a vídeos institucionais de empresas. Esses ficam muito bons, mas 
não são para qualquer um."  
 
Outro formato que agrada é o que simula uma entrevista, com o candidato respondendo a 
perguntas sobre sua carreira. Para Abrileri, esses currículos são indicados para qualquer cargo, 
desde que o profissional tenha desenvoltura. Neste caso, o videocurrículo pode ser estratégico 
para quem tem experiência e consiga causar melhor impressão falando do que escrevendo. 
"Se ele tiver uma bagagem interessante, vale a pensa fazer um videocurrículo", indica Abrileri.  
 
Na hora de fazer um videocurrículo, é preciso tomar cuidado. Má produção, roteiro confuso e 
iluminação inadequada podem fazer o selecionador ter a sensação de que está assistindo a um 
filme de terror. Segundo Abrileri, quando bem-feito, um currículo em vídeo só provoca 
resultados positivos. Mas se for ruim, prejudica o candidato. Para não se tornar o pesadelo dos 
departamentos de recursos humanos, é bom ficar atento às dicas dos especialistas.  
 
Para Teresinha Covas Lisboa, da Universidade Ibirapuera, o bom videocurrículo é curto e 
objetivo. Nele, o candidato não deve contar sua vida, mas somente o que se relaciona com 
suas metas profissionais. Também é preciso seguir as normas da etiqueta empresarial. Ou 
seja, nada de decotes e gírias. Para Teresinha, o vídeo permite ao avaliador analisar a 
comunicação não-verbal do executivo, verificando itens como a linguagem corporal e a forma 
de falar e de se vestir. Para construir um bom videocurrículo, deve-se ordenar e limitar as 
informações a nome, formação, último trabalho, tipo de cargo que se pretende ocupar, metas 
profissionais, experiência e pretensão salarial.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 
 


