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Filme sobre vida profissional ganha peso com a internet. 
 
Assim começa um vídeo na internet: "meu nome é Maurício José de Souza, tenho 29 anos, sou 
solteiro e não tenho filhos. Atualmente resido no bairro de Interlagos, zona sul de São Paulo, sou 
graduado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e curso pós-graduação em 
Gerência Nacional em Vendas. Tenho inglês avançado e espanhol básico. Possuo cinco anos de 
experiência como Executivo de Compras e meu atual objetivo profissional está na área comercial 
de vendas. Convido você a assistir ao meu vídeo".  
 
Esta é uma parte de um currículo em vídeo, nova alternativa do mercado no processo de seleção 
de profissionais para vagas de emprego. A nova mídia tem o objetivo de diferenciar os candidatos 
dos outros que disponibilizam os currículos tradicionais, impressos ou on-line, e é uma opção para 
conseguir uma entrevista de emprego. 
 
No currículo gravado em vídeo, há a apresentação das principais informações sobre o profissional, 
como nome, idade, estado civil, se tem filhos, sua cidade de residência, sua profissão ou área 
principal de experiência, o cargo em que pretende atuar e sua disponibilidade para viagens ou 
mudanças. A estrutura do vídeo é geralmente dividida em quatros áreas: temas básicos, 
apresentação inicial, formação e cursos, experiência profissional, qualificações e objetivo.  
 
As informações gravadas em vídeo, com imagem e voz do candidato, formam uma ferramenta de 
marketing pessoal. Na avaliação de André Prearo, gerente de Recursos Humanos (RH) da 
Kimberly-Clark, embora o assunto seja muito novo e a empresa não procure este tipo de seleção 
de candidatos, a vantagem é a apresentação visual. No entanto, diz ele, o vídeo tem uma 
complicação operacional: o trabalho do selecionador de currículos será maior, uma vez que terá 
de assistir aos filmes ao invés de, tradicionalmente, acessar o banco de dados. 
 
Entrevista individual prevalece nas seleções  
 
"À primeira vista, o serviço de currículos em vídeo é interessante porque, além da modernidade, 
há a vantagem de conhecer visualmente a pessoa. Mas, em contraponto, o selecionador vai 
conhecer a pessoa do jeito que ela quer se vender. Não equivale a uma entrevista pessoal. Não 
sei se será uma tendência", diz o gerente de RH.  
 
Para Irene Leão, que procura emprego de analista de atendimento ao cliente, o currículo gravado 
em vídeo foi uma opção para se destacar dos outros candidatos. Ela conta que já havia 
disponibilizado seu currículo na internet através de sites de emprego e muitas vezes entregou o 
currículo impresso pessoalmente em empresas. Segundo Irene, esta nova mídia favorece o 
candidato porque o apresenta visualmente. 
 
De acordo com Marcelo Abrileri, presidente da Curriculum.com.br, que disponibiliza currículos em 
vídeo na internet, a vantagem é destacar pessoas com mais idade e com experiência de vida. "O 
vídeo currículo é opção para quem tem boa desenvoltura em falar e boa aparência e procura 
cargos cuja função dependa do visual", diz ele.  
 
Abrileri afirma que esta nova mídia agrega valor ao candidato, mas se a pessoa não falar 
português correto e não tiver uma boa apresentação visual, pode depor contra ela mesma. Ele 
informa que antes dos vídeos serem gravados, quem contratou o serviço recebe um manual com 
dicas de como se apresentar. Ele sugere que cada assunto abordado, como informações pessoais, 
experiência profissional e objetivos, tenha, em média, 30 segundos e, no máximo, um minuto. 
 



Quanto à aparência, o presidente da Curriculum.com.br afirma que os homens têm que estar bem 
barbeados; todos devem estar com o corte do cabelo bem feito e roupa social apresentável. 
Abrileri diz que as empresas têm recebido a novidade com boa aceitação e os profissionais são 
chamados para entrevistas. Entretanto, ele alerta: "o vídeo currículo não substitui a entrevista. A 
função é fazer com que a pessoa seja chamada para a entrevista, assim como os currículos 
impressos e os disponíveis on-line", lembra. 
 
Vídeo não exclui outras formas de apresentação  
 
Priscilla Louzada, que busca uma vaga de relações públicas, revela que para quem é formado na 
área de comunicação e utiliza o discurso como forma de trabalho, o currículo em vídeo pode ser 
boa alternativa. Segundo ela, a apresentação visual favorece o candidato, mas não substitui uma 
entrevista pessoal. Priscilla conta que seu vídeo tem aproximadamente quatro minutos e que ficou 
tímida ao gravá-lo. No entanto, gostou do resultado e espera uma oportunidade.  
 
"Antes de gravar meu vídeo também já tinha distribuído meu currículo em papel. Acho uma forma 
moderna de apresentar meus objetivos profissionais", conta ela. Segundo Louzada, esta é uma 
nova forma de investir na sua carreira e utilizar artifícios tecnológicos é um ponto a favor. 
 
Para André Prearo, gerente de RH da Kimberly Clark, a modernidade é um atrativo para quem 
pretende disponibilizar o currículo em vídeo. Assim como o presidente da Curriculum.com.br, 
Marcelo Abrileri, ele concorda que a entrevista pessoal ainda não pode ser substituída e afirma 
que não há prazo para que isso ocorra, caso venha a acontecer. Para os candidatos, a novidade 
pode ser uma boa opção para fugir das tradicionais formas de apresentação do currículo. 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 jun. 2006, Carreiras, B-9. 

 


