
APRESENTE-SE
Na hora de elaborar o currículo e resumir informações,
detalhes são importantes para causar boa impressão

Deve ter destaque e ser acompanhado por mais de uma 
opção de contato telefônico e e-mail, bem como 
informações sobre nacionalidade, idade, estado civil e se 
tem filhos ou não

Destacada em negrito ou fonte maior que 
a utilizada no resto do documento

NOME DO PROFISSIONAL

ÁREAS DE INTERESSE

Deve listar graduação Pós-graduação, mestrado e MBA, 
com nome do curso, da instituição e ano de conclusão 
entre parênteses

A FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Detalhe as línguas conhecidas e nível de proficiência

SOBRE IDIOMAS

O RESUMO DE QUALIFICAÇÕES 

Deve focar principais resultados e projetos 
realizados nas empresas em que trabalhou, 
destacando inclusive trabalhos em equipe

ACRESCENTE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

E um campo com viagens internacionais, incluindo 
motivos para as mesmas

A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Lista os nomes das empresas, segmento e porte, bem como mês 
e ano de entrada e de saída, cargo e resumo de funções em 
tópicos. Profissionais mais experientes devem listar apenas as 
três últimas empresas

Fonte: Ricardo Xavier Recursos Humanos

Em tempos em que a rede de re-
lacionamento e a bagagem pro-
fissional ganham cada vez mais
relevância, o então famigerado
currículo vai ficando relegado,
por muitos profissionais, a me-
ro pedaço de papel.Mas especia-
listas alertamque esse documen-
to não ficou menos importante
— em alguma parte do processo
seletivo ele é demandado e deve
demonstrar o histórico e as expe-
riências que podemdefinir ome-
lhor candidato à vaga. Inclusive
a um posto de diretoria.
A bagagem pode ser diferen-

te, mas um bom currículo tem
regras básicas para qualquer
profissional: ser claro e conciso.
Quando se trata de cargos de ge-
rência e diretoria e profissionais
altamente qualificados, é difícil
resumir em poucas páginas
uma experiência consistente,
mas não há como fugir. “O
ideal é que o currículo tenha

duas páginas, no máximo três.
Senão, o documento fica pesa-
do, cansativo e sem objetivida-
de”, ensina Pérola Lucente, ge-
rente técnica e coach da Ricar-
do Xavier Recursos Humanos.
Por outro lado, é necessário

tomar cuidado coma falta de in-
formações. O segredo, portan-
to, é focar em grandes resulta-
dos, como coordenação de fu-
sões e aquisições, se a empresa
abriu capital durante a gestão,
se coordenou corte de custos e
redução de equipes. Afinal, é
sempre bom lembrar que o currí-
culo é apenas uma isca e que in-
formações complementares po-
dem sempre ser tratadas duran-
te a entrevista, aponta Marcelo
Cuellar, headhunter da empresa
de recrutamento Michael Page.
“O candidato não vai colocar

todas as funções que teve na em-
presa, mas sim a última posição
e grandes caminhadas e aconte-
cimentos no período no qual tra-
balhou emdeterminada compa-
nhia”, diz ele. “Costumo indi-

car que o executivo, durante os
nove anos em que ficou na em-
presa, por exemplo, quebre esta
experiência em, no máximo,
quatro momentos. São eles que
devem figurar no campo de ex-
periência profissional.”
Cuellar ilustra a orientação

com sua própria experiência.
Durante a crise de 2008, que te-
ve grande impacto no mercado
de trabalho, o headhunter teve
que reduzir custos e reorgani-
zar equipes na empresa de re-
cursos humanos. “São informa-
ções que merecem figurar no
currículo, inclusive apontando
porcentagens de redução de gas-
tos atingidas. O importante é
que o selecionador tenha clara a
capacidade de entrega de resul-
tados do profissional”, explica.
Mesmo no trabalho de conci-

são, detalhes fazem a diferença.
No caso de gerentes e diretores,
é interessante descrever o tama-
nho da equipe e áreas coordena-
das, porte e segmento da empre-
sa e a quem se reportava na fun-
ção, aponta Pérola. “Há diferen-
ça entre um gerente contábil
que se reporta ao controller e
outro que se reporta ao presi-
dente. O segundo temmaior au-
tonomia para tomar decisões”,

compara a coach. Negociações
com órgãos públicos e grandes
empresas e cargos em associa-
ções do setor também são infor-
mações que merecem ser cita-
das no documento.
Para candidatos com maior

experiência, é recomendável
colocar apenas as últimas três
empresas em que trabalhou.
Profissionais mais jovens, que
ficam em torno de um ou dois
anos em cada empresa, devem
priorizar o campo “Qualifica-
ções”, e apenas listar empre-
sas, período e cargos ocupados
em “Experiência Profissional”.

Cursos complementares, que
não sejam acadêmicos, podem
figurar depois do campo de ex-
periência profissional. Neste ca-
so, basta nome e tema do curso,
e apenas os que tenham relevân-
cia, diz Cuellar. “Se sou umpro-
fissional de nutrição e fiz um
curso sobre novas tendências
de emagrecimento, por exem-
plo, posso colocá-lo. Mas se não
tiver diretamente ligado à pro-
fissão e função do candidato,
melhor não incluir.”
Viagens internacionais tam-

bém podem ser listadas em um
campo separado, mas apenas li-
gadas ao trabalho, e de forma
resumida. “O candidato pode
listar o país e motivo da via-
gem, que pode ser negociar
com empresas, fechar contra-
tos etc”, diz Pérola.
Mais de um contato telefôni-

co, idade , endereço e se tem ou
não filhos, bem como links para
a página no LinkedIn, blogs e si-
te de artigos, também devem
constar. “Mas todas as páginas
precisam estar atualizadas. Se-
não é melhor nem incluí-las”,
diz Cuellar. “Na rede social, o se-
lecionador consegue verificar
quais são os profissionais rela-
cionados e recomendações.” ■
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Nãomenospreze o poder de um
currículo: é a isca para boas vagas

John Rowley/Image Source

Experiências e contatos ganham relevância no mundo corporativo, mas documento continua fundamental

“O candidato não vai colocar
todas os cargos que ocupou,
mas sim grandes momentos
da experiência profissional,
como quando reduziu
gastos durante a crise”

TRABALHAR

Marcelo Cuellar
Headhunter
da Michael Page

Maisdoque listarempresasemque játrabalhou, ocurrículo pededescrição concisadeexperiências

FINANÇAS PESSOAIS
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27, 28 e 29 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 42




