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Profissional pode parecer mais eficiente do que é. 
 
Diante de um mercado cada vez mais competitivo, saber como vender bem o peixe através do 
currículo e durante a entrevista pode fazer a diferença na busca de uma vaga de trabalho. 
Conscientes disso, muitos profissionais criam uma embalagem mais atrativa do que o conteúdo. 
Mas será que os métodos de avaliação deixaram de ser eficazes à contratação dos mentirosos 
profissionais?  
 
O psiquiatra Roberto Shinyashiki afirma que os departamentos de recursos humanos (RH) ainda 
contratam levando em conta a performance da narrativa do candidato. O médico aborda o tema 
num dos capítulos do livro "Heróis de Verdade". A maioria dos entrevistados, acredita o autor, já 
sabe o que o entrevistador quer ouvir. "Por isso, o processo de seleção precisa ser mais prático, 
isto é, quem vai disputar uma vaga de vendedor tem que ser testado como tal", avalia. 
 
As empresas, de acordo com Shinyashiki, estão cada vez mais demitindo funcionários no período 
de experiência justamente por avaliarem de forma equivocada. Para o autor, o curioso é que as 
companhias se iludem e, ao mesmo tempo, fazem os candidatos entrar no jogo de se apresentar 
melhor do que são. "É preciso também mudar a atitude do entrevistador e toda a dinâmica da 
entrevista", sugere. 
 
Testes práticos dependem de poucos candidatos  
 
Professora da cadeira de metodologia científica da Fundação Getulio Vargas (FGV-RJ), Sylvia 
Vergara acredita que o teste prático tem os seus limites porque, geralmente, é possível executá-lo 
apenas quando há um número pequeno de candidatos. "Mas, sem dúvida, as empresas precisam 
fazer vários filtros para encontrar profissionais realmente aptos ao cargo", diz. Sylvia discorda, 
parcialmente, da opinião do psiquiatra e aponta as dinâmicas de grupo atuais como mecanismos 
eficazes para descobrir pessoas que faltam com a verdade. Apesar disso, o selecionador, admite a 
professora, tem que ser mais criativo e fugir das perguntas para as quais o candidato já vem 
preparado. Por isso, na opinião da docente, é importante a avaliação ser feita por mais de um 
entrevistador. 
 
As análises de conhecimentos específicos são sempre bem-vindas para estancar o viés de quem 
tem apenas um bom marketing pessoal para oferecer. "O selecionador precisa usar da criatividade 
para desequilibrar o candidato, porque a pessoa que consegue mostrar estabilidade num 
momento de desequilíbrio emocional passa a segurança que normalmente se busca num processo 
de seleção", conclui Sylvia Vergara. 
 
Em cargos mais elevados, a diretora de RH do Unibanco, Elisabete Szabo, afirma ser difícil 
encontrar pessoas que deixem de corresponder na prática ao que foi apresentado na seleção. Até 
porque, segundo ela, os processos do banco são rigorosos e quando falta coerência do 
entrevistado em comparação ao currículo a mentira costuma ser descoberta numa determinada 
etapa do processo em que a abordagem é mais aprofundada.  
 
"Há profissionais que dizem, antes da admissão, ter uma excelente relação interpessoal e ser bom 
chefe, mas em pouco tempo percebemos que ele não possui tais características", conta a 
executiva, que trabalha na área desde 1984. Dependendo da situação, quando isso ocorre, o 
funcionário pode ser transferido para um setor que não exija o perfil vendido pelo candidato a 
priori. "Os casos mais comuns de mentira são aqueles em que o candidato afirma ter 
conhecimento sobre determinado tema, mas, quando aprofundamos o assunto, ele deixa escapar 
que na verdade não domina o assunto", conta. 
 



Há cinco anos na área, a analista de RH do Grupo Foco, Daminiana do Monte, diz que nunca 
chegou a identificar casos mentirosos. "É comum candidatos omitirem informações como idade, 
bairro e período trabalhado", revela. Para a especialista, isso não é considerado tão grave quanto 
a mentira. Assim, se o profissional tiver um bom desempenho, a empresa pode ser flexível e até 
contratá-lo. 
 
Cerca de 50% dos currículos mentem, segundo pesquisa  
Pesquisa da Challenger, Gray & Christmas - consultoria americana de recolocação profissional - 
revelou que, em 2004, foram verificadas mentiras em 52% de 249 mil currículos avaliados. A 
empresa criou um ranking com as cinco principais ficções narradas nos currículos e nas 
entrevistas de emprego.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 jan. 2006, Gerência, p. B-8. 


