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PRELÚDIO 

 

Isso é Ciência... não é texto sem base em redes sociais. É Pesquisar TODOS os artigos 

científicos sobre Currículo em Inglês, Português e Espanhol... e nada de relevante ser 

encontrado. 

Aquilo foi Ciência... não é vender consultorias sem base. É Pesquisar mais de 250 livros 

sobre Currículo e perceber que quase nenhum tem caráter científico. 

Essa é a minha Ciência... não propor mudanças sem saber os impactos. É Pesquisar mais 

de 31 Mil currículos em 6 Anos. É ir para Campo aplicar mais de 6 mil questionários. É 

debater em grupos focais em TODOS os estados do Brasil (mais o DF) com mais de 600 

Profissionais... É aplicar testes fisiológicos para ter a confirmação final e na conclusão 

perceber... esbarramos em algo novo! TRAJETOLOGIA CIENTÍFICA. 

Aqui é Ciência de Verdade, sem achismo e bases na "experiência de consultor"... Aqui é 

resultado científico. 

Aproveitem para ter vantagem competitiva, seja montando melhores currículos ou 

avaliando melhor os currículos que chegam a você...  

Vivemos para tornar mais feliz a humanidade pelo aprimoramento.  

 

Flávio Cavalcante 
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CAPITULO 1 
SURGE A TRAJETOLOGIA CIENTÍFICA 

Este primeiro Capítulo busca, de forma científica (baseado na maior pesquisa de campo do 

mundo sobre currículos), responder as seguintes perguntas: O meu currículo é bom? É 

possível tornar mais atrativo um currículo para os contratantes? Como fazer isso? O 

processo de Seleção é visto como caro para os Empregadores? Eu, tendo um modelo ideal 

de currículo, aumentaria minhas chances? Qual modelo é esse? Existe discrepância entre 

os currículos que o Diretor acha bom, que os Profissionais de Gestão com Pessoas acham 

bom e que os colaboradores acham bom? Existe uma área que estuda a forma e o conteúdo 

ideal para se estar em um currículo? Este artigo busca responder a estas perguntas de 

forma científica e abrir outros questionamentos criando a área da Trajetologia Científica.  

1. A SITUAÇÃO PROBLEMA 

Um dos problemas mais presentes no imaginário dos profissionais que procuram colocações 

e recolocações no mercado de trabalho é: como tornar meu currículo mais atrativo para os 

contratantes? Desta feita, conhecer melhor as expectativas dos selecionadores e 

empregadores amplia as chances de sucesso. A experiência nos mostra que neste momento 

qualquer aumento de chances, mesmo que seja mínimo, seria uma ajuda importante para 

quem já está em uma situação de fragilidade.  

De um outro prisma, as empresas buscam ampliar a segurança de seus processos de 

aquisição de talentos para mitigar riscos, custos e erros. Todavia, a primeira ferramenta 

de contato entre empresa e pretendente a colaborador muitas vezes deixa a desejar ou é 

subestimado no processo de seleção, perdendo a sua função de ser uma carta de 

apresentação para se tornar um instrumento repleto de esperanças e vazio de chances.   

No decorrer de meus parcos 15 anos de docência e 20 anos de mercado não me foi 

possível chegar às conclusões sobre os conteúdos e nem sobre as formas mais valorizadas  
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no que se tange aos currículos que recebemos. Não havendo muitos  

estudos sistematizados, baseados em dados e com evidências científicas  

sobre o assunto.  

Desta forma observamos que um dos problemas a serem primeiramente  

resolvidos é a falta de uniformização visual e de estrutura dos currículos que são enviados 

e recebidos nas empresas. A preocupação desta pesquisa não é propor uma eugenia1 dos 

currículos, muito menos supor que a forma é mais importante que o conteúdo visa apenas, 

e tão somente, propor uma estrutura de informações que amplie suas chances de ter seu 

currículo apreciado pelas empresas que foram alvo dele.   

Outro elemento que demanda nossa atenção é a falta de uma visão científica, no que 

tange o estudo dos currículos e sua construção. É importante salientar que um currículo 

é mais do que uma mensagem de busca por emprego, é um resumo de toda experiência 

profissional, pessoal, acadêmica, sonhos, valores, objetivos e missão de vida, sendo um 

importante artifício, pois sintetiza a obra-prima de sua vida. Se torna necessário, pelo 

prisma desta pesquisa, criarmos a cultura e a ciência para melhor relatarmos nossas 

informações, publicitando assim nossas realizações sendo objetivo desta pesquisa, e logo 

deste artigo, propor a criação da área de Trajetologia Científica2. 

2. JUSTIFICATIVA 

Antes de partirmos para comprovação de qualquer hipótese foi necessário testar 

quantitativamente a premissa norteadora da pesquisa que gerou este artigo. Desta 

maneira foi questionado: “Você acha que faltam bons currículos no mercado hoje? E a 

resposta foi:  

                                            

1 Eugenia tem a raiz etimológica grega – eugéneia, que significa “gerar o melhor” (eu = bom, melhor / genia = gerar, geração). 

Em 1883, Francis Galton, um cientista inglês, cunhou o termo eugenia. A definição desta palavra se fez no sentido de 

aprimorar a espécie humana através de casamentos entre pessoas que apresentavam boas qualidades físicas, mentais e 

intelectuais. 
2 Termo cunhado pelo autor do texto para definir a nova área de estudo sobre currículos. O termo Curriculum Vitae deve ser 

traduzido do Latim como trajetória de vida, desta forma o com a união de 2 termos Trajetória = Currículum e Logia =Estudo, 

temos que Trajetologia é o estudo de currículo.  
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Demonstrando uma porcentagem considerável de pessoas insatisfeitas com a qualidade 

dos currículos que lhe chegam às mãos. Um detalhe importante deste dado é que essa 

porcentagem se refere a todos as pessoas pesquisadas, independentemente de sua 

posição organizacional. Mas se fazemos um corte para avaliarmos as respostas dos 

Empregadores (Donos/Diretores) a porcentagem sobre para: 
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Demonstrando que, quanto mais avançamos nossa pesquisa para o topo  

da pirâmide organizacional, ou seja, quanto mais nos aproximamos dos  

cargos decisórios, mais insatisfeitos estamos com os currículos que nos  

chegam. 

Outra preocupação foi avaliar se essa “falta de bons currículos”, associada a uma visão de 

que são altos os custos para selecionar colaboradores, pode ter impacto no interesse das 

empresas contratarem, gerando dificuldade de colocação no mercado, aumento do 

desemprego e da informalidade. Assim, partimos por avaliar que os custos de 

contratação são avaliados como caros pelos empresários. 

Desta forma, fizemos a seguinte pergunta para todo universo pesquisado “Você acha que 

os custos de seleção são altos?” e obtivemos os seguintes dados:  
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É possível percebermos que as porcentagens são muito semelhantes e 

expressivas no que se refere ao custo, posto que 2/3 (dois terços) dos 

entrevistados acreditam ser caro selecionar pessoas. 

Unificando as duas perguntas fica demonstrado que: a contratação de 

colaboradores é vista como um  alto custo para mais 66% dos profissionais de mercado e 

que existe uma carência por bons currículos (89.4%), demonstrando a importância de 

aumentar a assertividade nos currículos, seja para diminuir o tempo gasto com análise de 

currículos fora de um padrão mínimo exigido, mitigar os riscos de erros nos processo de 

contratação gerando redução no desperdício de recursos em treinamentos ou para 

aumentar a justiça e as chances dos aspirantes a colaboradores. 

A falta de ciência no processo de confecção dos currículos se reflete em uma falta de 

ciência (leia-se padronização metodológica) na avaliação dos currículos. Mas a carência 

de pesquisas de cunho científicos faz surgir a demanda pela criação do arcabouço teórico 

científico da área de Trajetologia Científica. 

3. HIPÓTESE 

Ao buscarmos uma Definição de Hipótese temos: Hipótese significa a possibilidade 

considerada válida, antes que seja feita sua confirmação. Suposição, especulação, 

conjectura. Hipótese é um substantivo feminino que deriva do grego hypothesis “base de 

um argumento, suposição”. É uma palavra resultante da justaposição dos termos hypo 

“debaixo” e thesis “tese”. Neste idioma a expressão era utilizada para se referir ao que 

servia como princípio ou base de sustentação das leis. Na língua portuguesa a palavra 

hipótese é a suposição de algo provável e possível de ser verificado a fim de que possa ser 

extraída uma conclusão. É todo um conjunto de condições que se toma como ponto de 

partida para elaborar um raciocínio. 
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A definição de hipótese científica ou hipótese de pesquisa é uma 

resposta a um problema de pesquisa ou uma proposição de solução 

que é proveniente de uma teoria por inferência dedutiva e que é 

permitida a verificação empírica. De uma maneira geral, uma hipótese  

científica é uma premissa que se encontra dentro de determinada teoria e que pode ser 

validada com base em um método científico colaborando para que ocorra o 

desenvolvimento de novas hipóteses. 

A Pesquisa e este artigo partem de duas hipóteses: 

a) Que havendo um norteamento e melhoramentos nos Currículos entregues, 

aumentarão as chances dos colaboradores e a assertividade dos contratantes. 

Reduzindo custos e tornando mais justa a decisão.  

b) Que havendo base científica e uma área de estudos que trabalha a construção 

de bons currículos teremos uma cultura de desenvolvimento profissional mais 

alinhada com as expectativas do mercado. 

4. METODOLOGIA 

Buscando fugir do empirismo3 que atualmente é a tônica no que tange este assunto, a 

pesquisa de campo foi necessária para trazer as raias científicas os dados que nos 

fornecerão informações para a construção de nosso ramo de estudo.  

Visando um resultado mais completo e aprofundado, processos diferenciados de 

pesquisa foram utilizados, entre eles: questionários de pesquisa, grupos focais, revisões 

bibliográficas e testes fisiológicos.  

                                            

3 O empirismo é o conhecimento que resulta da própria experiência. Também se trata de um sistema filosófico baseado, 

precisamente, nos dados da experiência. Para a filosofia, o empirismo é uma teoria do conhecimento que dá ênfase ao papel 

da experiência e da percepção sensorial na formação de ideias. Para que o conhecimento seja válido, deve ser provado 

através da experiência, convertendo-se assim na base de todos os conhecimentos. John Locke (1632-1704) 
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Origem da pesquisa: As pessoas me perguntavam: "Como fazer um 

Currículo" e eu indicava a internet. Mas quem escreve na internet 

aplica ciência para criar esse modelo ou é apenas empirismo? 

Sempre me questionei: O meu currículo é bom? É possível tornar mais  

atrativo um currículo para os contratantes? Como fazer isso? O processo de Seleção é 

visto como caro para os Empregadores? Eu, tendo um modelo ideal de currículo, 

aumentaria minhas chances? Qual modelo é esse? Existe discrepância entre os 

currículos que o Diretor acha bom, que os Profissionais de Gestão com Pessoas acham 

bom e que os colaboradores acham bom? Existe uma área que estuda a forma e o 

conteúdo ideal para se estar em um currículo? Este estudo buscou responder a estas 

perguntas de forma científica e abrir outros questionamentos criando a área da 

Trajetologia Científica.  

Etapa 1 - Responder a pergunta: os Cvs que chegam são bons? E o resultado demonstrou 

que 89,4% dos Diretores/Empresários acham que os CVs que chegam não são bons. 

Assim temos a comprovação do Problema.  (Em um universo de 1246 

Diretores/Empresários) 

Etapa 2 - Responder a pergunta: Selecionar é caro? É possível percebermos que as 

porcentagens são muito semelhantes e expressivas no que se refere ao custo, posto que 

2/3 (dois terços) dos entrevistados acreditam ser caro selecionar pessoas. Assim 

comprovamos a necessidade de resolver o problema.  

Etapa 3 - Análise de 31.528 Currículos para verificar quais eram os comportamentos e 

modelos mais utilizados no Brasil, criando assim um padrão de CV mais comum. E 

percebemos que não havia padronização alguma (Com capa, sem capa, com foto, sem 

foto, com assinatura, sem assinatura...) Mas existe uma Moda, aquele modelo mais 

utilizado... e usamos ele como base para nossos testes.  

Etapa 4 - A pesquisa digital 1 foi criada e iniciada em 26/06/2013 e finalizada em 

06/12/2016 em 24 Estados da República e no Distrito Federal, abrangendo 1424 pessoas 

que chamamos de grupo controle, avaliando o que deveria estar ou não em um CV, 
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criando assim um Perfil científico do CV. Que variava na visão dos 

Diretores/Empresários - Gestores de Pessoas - Colaboradores, ou seja, 

eles não falavam a mesma língua.  

Etapa 5 - Nos questionamos de onde vem o conhecimento para construir  

um CV? É científico ou é empírico? E fomos fazemos uma revisão bibliográfica detalhada 

em 3 idiomas para quantificar os materiais e qualificar como (Científico ou Não Científico) 

e para isso criamos critérios.  Artigos científicos: foram avaliados indexação (indexados:  

sim ou não), por sua modernidade (menos de 2 anos, entre 3 e 5 anos, mais de 5 anos), 

exclusividade (foca exclusivamente na área de currículo: sim ou não). Desta forma temos 

que, dos artigos encontrados (6 no total, 2 em português e 4 em inglês), temos que 

somente um é indexado, nenhum está fortemente atualizado por ter menos de 2 anos, 3 

estão atualizados pois tem entre 3 e 5 anos, 3 tem idade maior do que 5 anos. No que 

tange a exclusividade nenhum é exclusivo sobre o tema.  Gerando uma base de pesquisa 

bibliográfica pequena para um assunto que é considerado por tantas pessoas como 

importante. Se não existem artigos Científicos, existem Livros com caráter científico.  

Etapa 6 - Fomos pesquisas toda a bibliografia existente sobre o tema, Livros: foram 

avaliados por seu foco (Científico ou não) e por sua modernidade (3 a 5 anos, 6 a 10 anos, 

mais de 10 anos). Neste interim, temos que 2 dos livros tem enfoque científico e apenas 1 

está entre 3 e 5 anos de lançamento, 4 livros se encaixam na categoria de 6 a 10 anos mas 

não tem o caráter científico, focando-se em conselhos motivacionais e 1 Livro tem mais de 

10 anos de lançamento, é em língua espanhola e não aborta o currículo como ferramenta 

profissional, apenas como elemento motivacional para a o empreendedorismo. 

Etapa 7 - Fomos avaliar os Sites: Foram lançados em um site de pesquisa (Google) as 

palavras:”Como fazer um currículo” e dos resultados de pesquisa foram avaliados os 

seguintes critérios: Foco (Científico ou não) e se é de caráter educacional (Ensina a fazer 

um currículo ou não). A pesquisa gerou 34 sites, desses foram avaliados 100% e 2 foram 

caracterizados como os de maior relevância por seu apelo científico (citações, fontes e 

busca por seguir metodologias científicas). Outro dado que demonstra a relevância, pelo  
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apego popular é fornecido pelo Google, colocando-os nas primeiras 

páginas os sites mais acessados, logo os mais relevantes para o público 

em geral. Após avaliarmos pormenorizadamente cada site temos: 2 são 

científicos e 1% educacional sendo os demais 31 apenas informativos e  

muitos deles com redundância de informações. OU SEJA, se não há base científica como 

dizer que o CV certo é X ou Y ? Seria um Cego guiando outro? 

Etapa 8 - Continuávamos percebendo que Diretores, Gestores de Pessoas e 

Colaboradores não falavam a mesma língua... E por isso resolvermos testar mais uma 

vez: Fizemos reuniões (Grupos Focais) em todas as capitais do Brasil, separando 

Diretores, Gestores de Pessoas e Colaboradores e lhes pedindo para avaliar CVs... e os 

dados da Pesquisa de campo foram comprovados. Diretores viam áreas mais importantes 

diferente de Gestores de Pessoas e de Colaboradores.  

Etapa 9 - Nesta etapa do projeto utilizamos pesquisas de campo, usando ferramentas de 

rastreamento de íris (eye-tracking) fornecido por uma empresa privada. Visando 

respeitar a proporcionalidade da pesquisa optamos por utilizar 5% da amostra de cada 

um dos 3 nichos. Então avaliamos 8 Diretores, 25 Gerentes ou Supervisores, 38 

colaboradores. Preparamos os mesmos 5 currículos fictícios para que cada um dos 

entrevistados observasse. Os dados eram avaliados e sobrepostos, gerando uma mancha 

térmica das áreas onde as pessoas mais fixavam sua visão, criando um mapa de atenção. 

E nossos dados foram novamente comprovados (agora de forma fisiológica). 

4.1. Os Questionários de Pesquisa 

As pesquisas foram realizadas usando a ferramenta digital survey monkey contendo 9 

(nove) perguntas, sendo que toda foram fechadas com opções de múltipla escolha, sendo 

as 3 (três) primeiras perguntas eram de ancoragem. A pesquisa digital foi criada e 

iniciada em 26/06/2013 e finalizada em 06/12/201 em 24 Estados da República e no 

Distrito Federal, abrangendo 1424 pessoas. 
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Foi criado um questionário de ancoragem demográfica com 3 perguntas 

específicas para definir quais são os grupos de respostas. A pesquisa só 

levou em consideração os questionários válidos, e determina como 

válidos os questionários que tem todas as suas perguntas respondidas.  

O questionário de ancoragem demográfica serve para dividir os grupos investigados em 

3 tipos: Colaboradores (756 pessoas), Profissionais de Gestão com Pessoas (506 pessoas) 

e Empresários (152 pessoas), bem como propiciar novas análises futuras, frutos de 

novos cortes e cruzamentos de informações. Segue um modelo do questionário aplicado:  

 



 

 18 

 



 

 19 

 



 

 20 

 

Para atingir o número de questionários da amostra, foi necessário determinar o universo 

de nossa pesquisa. Assim, partimos de 3 premissa: 

a) Um número considerável de profissionais deve ter enviado um currículo em 

algum momento de sua vida, portanto tem algum conhecimento de como fazer 

um currículo, mesmo que prático e defasado; 

b) Uma quantidade expressiva de profissionais de Gestão com Pessoas deve, 

em algum momento, ter executado processos de seleção em sua carreira, 

tendo um maior contado com currículos; 
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c) Os Empresários, por terem contato com as contratações de  

suas empresas, têm acesso a um número representativo de  

currículos durante suas carreias. 

Assim, pudemos concluir que o universo de nossa pesquisa seria os  

profissionais do mercado brasileiro. Sejam eles de quaisquer funções, áreas, formações, 

titulações e classe social. O que nos leva ao número de aproximadamente 24.570.000 de 

acordo com os dados da População Economicamente Ativa (IBGE. 2016). 

É necessário que definamos alguns conceitos antes de apresentarmos os dados da 

amostra. 

Erro amostral: é a diferença entre o valor estimado pela pesquisa e o verdadeiro valor. 

Em geral esse valor é definido pelo próprio pesquisador. Frequentemente o valor 

definido é 5%. O erro amostral de nossa pesquisa é de 4%.  

Nível de confiança: é a probabilidade de que o erro amostral efetivo seja menor do que o 

erro amostral admitido pela pesquisa. O projeto adotou um erro amostral de 4%, o nível 

de confiança indica a probabilidade de que o erro cometido pela pesquisa não exceda 

4%. Frequentemente o nível de confiança utilizado nas pesquisas é de 95%. Para efeito 

de tornar mais real nossa pesquisa optamos por usar 99% de nível de confiança. O 

cálculo seguiu a fórmula abaixo: 

 

Onde: 

n – amostra calculada 

N – população 

Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p – verdadeira probabilidade do evento 

e – erro amostral 
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Levando estes conceitos em consideração e aplicando a fórmula acima,  

temos que nossa amostra é de 1037 questionários para um grau de  

confiabilidade de parâmetros internacionais. Foram respondidos 1424  

questionários sendo 100% válidos, gerando uma extrapolação da amostra de  

37,31% para tornar mais segura a margem de dados.  

4.2. Grupos Focais 

Ao encontrarmos a base histórica do conceito de Grupo Focais temos que:  

De origem anglo-saxônica, a técnica de Grupo Focal (GF) foi 

introduzida no final da década de 1940. Desde então, tem sida 

utilizada como metodologia de pesquisas sociais, principalmente 

aquelas que trabalham com avaliação de programas, marketing, 

regulamentação pública, propaganda e comunicação (STEWART; 

SHAMDASANI, 1990). O custo relativamente baixo associado a seu 

emprego e possibilidade de obtenção de dados válidos e confiáveis em 

um tempo abreviado contribuíram para a incorporação maciça da 

técnica de grupos focais nas pesquisas de marketing (PATTON, 1990; 

SILVA; TRAD, 2005). 

Temos também que: 

Os grupos focais são preferencialmente adotados em pesquisas 

explorativas ou avaliativas - podendo ser a principal fonte de dados - 

ou como uma técnica complementar em pesquisas quantitativas 

(MERTON; FISK; KENDALL, 1990) ou qualitativas, associada às 

técnicas de entrevistas em profundidade e de observação participante 

(MORGAN, 1997). São identificados, contudo, outros propósitos de 

caráter mais específico na utilização dos grupos focais na pesquisa, 

tais como: focalizar a pesquisa e formular questões mais precisas de 

investigação; subsidiar a elaboração de instrumentos de pesquisa 

experimental e quantitativa; orientar o pesquisador para um campo 

de investigação e para linguagem local; avaliar um serviço ou 

programa; desenvolver hipóteses de pesquisa para estudos  
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complementares (MORGAN, 1997; MINAYO,  

2000; VEIGA; GONDIM, 2001; GASKELL; BAUER, 2002).” 

Visando uma análise mais qualitativa das informações observadas, foram  

realizados 31 Grupos Focais entre as datas de Novembro de 2014 e  

Dezembro de 2016 em grupos empresariais do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre, 

Bahia e Amazonas dando à pesquisa uma abrangência nacional.   

A operacionalização da ferramenta de pesquisa era dividir os grupos gerais em 

subgrupos de colaboradores, profissionais de Gestão com Pessoas e Empresários e fazer 

as mesmas perguntas para os subgrupos.  

Nesses encontros com profissionais das 3 categorias foram feitas as seguintes perguntas: 

a) Você acha importante saber fazer um bom currículo? 

b) Em algum momento da sua carreira esse assunto foi abordado de maneira 

formal em sala de aula ou em algum livro? 

c) Você acredita que sabe fazer um currículo? 

d) Você acha que é determinante para uma contratação?  

Para avaliar a capacidade dos entrevistados sobre a natureza dos currículos e seu 

conhecimento sobre o assunto, foram aplicados a todos os mesmo teste, com 5 

perguntas sobre currículo e os dados foram usados para refutar ou reforçar a questão 

“Você acredita que saber fazer um currículo? “ 
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Desta forma obtivemos o seguinte quadro:  

Questionamento Diretores Gerentes Colaboradores 

01. Você acha importante saber fazer 

um bom currículo? 

95,6% sim 
4,4% não 

81,2% sim 
18,8% não 

63,8% sim 
46,2% não 

02. Em algum momento da sua 
carreira esse assunto foi abordado 

de maneira formal em sala de aula 
ou em algum livro? 

2,1% sim 
97,9% não 

3,7% sim 
94,3% não 

3,4% sim 
94,6% não 

03. Você acredita que sabe fazer um 

currículo? 

89,1% sim 

10,9% não 

90,2% sim 

9,8% não 

97,3% sim 

2.7% não 

04. Você acha que é determinante 

para uma contratação? 

98,2% sim 
1,8% não 

91,8% sim 
8,2% não 

72,4% sim 
37,6% não 

Teste sobre Currículo e sua estrutura 
34,5% 

acerto 
37,3% 28.1% 

 

Tendo como referência estes questionamentos e suas respostas, fica comprovado que: Saber 

confeccionar um bom currículo é uma habilidade valorada pelos 3 segmentos, mas esta 

importância varia do topo para a base da pirâmide, sendo 31,8% mais importante para os 

Diretores que para os colaboradores. Também podemos afirmar que o assunto ainda se 

encontra no campo da empiria e longe dos bancos acadêmicos, posto que menos de 4% dos 

segmentos aprendeu de maneira formal esse assunto.  A importância do currículo para o 

processo de seleção é demonstrada na questão 04, onde 87,46% em média dos entrevistados 

acham preponderante em uma contratação. Novamente cabe avaliarmos que esse dado 

decai dos Diretores para os Colaboradores em uma razão de 26,2%, demonstrando que os 

colaboradores não estão tão preocupados quanto deveriam com seus currículos.  
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4.3. Revisão Bibliográfica 

Visando um maior entendimento sobre o tema, foi realizada uma revisão  

bibliográfica sobre o tema Currículo para orientar nossas pesquisas.  

Esta revisão foi desenvolvida antes dos questionários de pesquisa para que pudesse 

nortear o mesmo. Tendo como base a busca em bibliotecas digitais de várias instituições 

de ensino e pesquisa, foram avaliadas a existência e a profundidade de artigos 

científicos, livros e sites sobre o tema. Para tal, desenvolveu-se uma classificação 

baseada em parâmetros, se seguem:  

4.3.1. Artigos científicos 

Foram avaliados indexação (indexados: sim ou não), por sua modernidade (menos de 2 

anos, entre 3 e 5 anos, mais de 5 anos), exclusividade (foca exclusivamente na área de 

currículo: sim ou não). Desta forma temos que, dos artigos encontrados (6 no total, 2 em 

português e 4 em inglês), temos que somente um é indexado, nenhum está fortemente 

atualizado por ter menos de 2 anos, 3 estão atualizados pois tem entre 3 e 5 anos, 3 tem 

idade maior do que 5 anos. No que tange a exclusividade nenhum é exclusivo sobre o 

tema.  Gerando uma base de pesquisa bibliográfica pequena para um assunto que é 

considerado por tantas pessoas como importante (vide 4.2).  

4.3.2. Livros 

Foram avaliados por seu foco (Científico ou não) e por sua modernidade (3 a 5 anos, 6 a 10 

anos, mais de 10 anos). Neste interim, temos que 2 dos livros tem enfoque científico e apenas 

1 está entre 3 e 5 anos de lançamento, 4 livros se encaixam na categoria de 6 a 10 anos mas 

não tem o caráter científico, focando-se em conselhos motivacionais e 1 Livro tem mais de 10 

anos de lançamento, é em língua espanhola e não aborta o currículo como ferramenta 

profissional, apenas como elemento motivacional para a o empreendedorismo. 

4.3.3. Sites 

Foram lançados em um site de pesquisa (Google) as palavras: ”Como fazer um currículo” 

e dos resultados de pesquisa foram avaliados os seguintes critérios: Foco (Científico ou 
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não) e se é de caráter educacional (Ensina a fazer um currículo ou não).  

A pesquisa gerou 34 sites, desses foram avaliados 100% e 2 foram  

caracterizados como os de maior relevância por seu apelo científico  

(citações, fontes e busca por seguir metodologias científicas). Outro dado  

que demonstra a relevância, pelo apego popular é fornecido pelo Google, colocando-os 

nas primeiras páginas os sites mais acessados, logo os mais relevantes para o público em 

geral. Após avaliarmos pormenorizadamente cada site temos: 2 são científicos e 1% 

educacional sendo os demais 31 apenas informativos e muitos deles com redundância de 

informações.  
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De posse destas análises, foi possível avaliar que há lacunas no que  

tange uma visão científica, referenciada, educativa e moderna sobre o  

tema, imperando, no ambiente virtual, o “achismo”. O que torna muito  

perigosa a utilização das informações sem comprovação de dados ou  

referências que a internet oferece.     

5. OS DADOS DA PESQUISA 

5.1. Macro dados 

5.1.1. Avaliação da Qualidade dos currículos. 

A pergunta inicial que sedimentou a pesquisa foi: “será que os empregadores estão 

satisfeitos com os currículos que chegam a eles?” Para isso, optou-se por ser direto o 

questionamento. 

Para avaliar a qualidade dos currículos que são recebidos criamos uma regra de pesquisa 

para que essa resposta fosse permitida apenas para profissionais dos níveis gerenciais e 

executivos. Assim temos alguns dados a serem observados como podemos verificar no 

gráfico abaixo:  
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Se criarmos um corte por categoria, temos que os Diretores seguem o  

padrão. Para facilitar a visualização, criamos um quadro comparativo: 

 

 

Percebemos ao analisar os dados que há uma insatisfação dos Diretores para com os 

currículos, principalmente no que tange à estética do currículo e à formação dos 

candidatos. Esta informação deve ser avaliada com um grau de preocupação, posto que 

são os elementos mais importantes. Outro dado que vale ressaltar é que as porcentagens 

de currículos bons esteticamente é muito pequena. 

5.1.2. Avaliação do que é mais importante em um currículo 

Um currículo, como foi explicado anteriormente, relata toda a trajetória profissional e 

algumas vezes até pessoal do candidato, mas o tempo para avaliação dos currículos 

diminui à medida que a velocidade do cotidiano aumenta, assim, ser assertivo nas 

informações que são colocadas no currículo aumenta as chances de sucesso, posto que 

destina o tempo de leitura para o que realmente é necessário. Porém, o que é realmente  
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necessário em um currículo? Perguntamos isto para os Diretores das  

empresas, posto que são os alvos finalísticos dos candidatos e  

observamos que:   
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Desta forma, podemos assegurar que os elementos mais importantes são a Experiência 

do Candidato (71,1%), a Formação Acadêmica (59,2%), o Perfil do Candidato (60,5%), os 

Dados Pessoais (55,9%) e o Objetivo do Currículo (48,3%), em detrimento a elementos 

estilísticos como Foto (10,6%) e Capa (2,0%). Assim é possível inferir que os elementos 

conceituais são mais importantes que os formais dos currículos na visão dos 

Diretores/Empresários, o público-alvo.  

Em nossa pesquisa não foi detectado nenhum estudo (artigo científico ou livro) que 

coloque a pergunta acima, ou seja, aplicamos as estratégicas de marketing para 

conhecer o público-alvo de uma empresa, mas não fazemos o mesmo para os currículos 

que são entregues às empresas que buscamos nos recolocar.  
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5.2. Comparação dos Grupos 

Uma das tônicas deste estudo foi cruzar as informações para avaliar onde  

estariam os gargalos e dissonantes do processo de construção do currículo.  

Assim optou-se por um corte comparativo entre as categorias apresentadas.  

5.2.1. Empresários e Diretores X Gerentes  
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Nesse ponto é possível perceber que existe uma sintonia entre  

Diretores e Gerentes no que tange os aspectos mais importantes dos  

currículos, entretanto no item Dados Pessoais temos que são muito mais  

importantes para os Diretores que para os Gerentes. No Grupo Focal ao  

perguntar para os donos o motivo de esse efeito, as respostas tangenciavam a visão 

estratégica da utilização daquele profissional na empresa, posto que, de acordo com os 

entrevistados:  

• Pessoas casadas tem maior estabilidade, porém maior dificuldade para viagens. 

Efeito que aumenta com casados com filhos, entretanto alguns gestores (12 ao 

todo) citaram, em momentos diferentes, que é mais complexo negociar 

remuneração com pessoas deste perfil especificamente, bem como oferecer 

novos projetos, posto que demandam mais horas de trabalho e mais riscos.  

• Pessoas com mais de 2 filhos são vistas, por esses gestores, como pessoas que 

não se dedicarão suficientemente para os projetos da empresa.  

• No que tange as posições mais operacionais, o fato de morar mais próximo ao 

local de trabalho também é preocupação dos Diretores, por motivo de redução 

de custos.  

• A idade do Colaborador também foi citada como elemento diferencial, sendo 

que grande parte dos Diretores utiliza essa informação como fundamental para 

alocar o futuro colaborador, criar um pré perfil e até embasar sua proposta 

salarial (citado por 47 dos Entrevistados). 

• Um dado que surgiu em 15 dos grupos focais foi o cuidado na escolha dos 

usernames dos e-mails colocados nos currículos, sendo quase que uníssono que 

um nickname mal escolhido pode comprometer a escolha do currículo, exemplo 

citado por um entrevistado em Santa Catarina: fulanodanado@xxxx.com.br.  

  

mailto:fulanodanado@xxxx.com.br
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Sigamos nossa análise com a discrepância sobre foto no currículo. 

 

Outro dado que foi observado é que os Diretores, mesmo achando pouco importante a foto 

no currículo, ainda a acham importante, muito mais que os Gerentes. 
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5.2.2. Empresários/Diretores X Profissionais Especializados em  

Gestão com Pessoas. 

 

Analisando os dados assinalados podemos perceber que as percepções entre os 

Empresários/Diretores (ponto final de contratação) e os profissionais responsáveis por essas 

seleções não são minimamente próximas estatisticamente, ou seja, muitos currículos estão 

sendo entregues, alguns passam no crivo dos Profissionais de Gestão com Pessoas, mas 

muito menos são percebidos positivamente pelos Diretores.  

Desta forma, podemos avaliar que precisamos alinhar as expectativas entre os Diretores 

que solicitam as contratações e os profissionais de Gestão com Pessoas que as fazem.  
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5.2.3. Diretores/Empresários X Profissionais de RH X Colaboradores  

Quando se extrapola essa avaliação e se comparam os 3 níveis  

pesquisados, pode-se ver outras nuances que merecem atenção:  

 

Observando as respostas referentes à Qualidade dos Currículos temos que o Colaborador 

acha a qualidade da Estrutura do seu currículo inferior à percepção do Profissional de 

Gestão com Pessoas, mas ainda superior a percepção dos Diretores/Empresários, assim, 

pode-se sugerir que a exigência do Colaborador (13,7%) é maior que a do Profissional 

que o seleciona (8,8%), mas ainda está aquém da exigência dos Diretores, onde 23,3% 

acham os currículos que recebem ruins, no quesito qualidade da estrutura do currículo. 

Este  fenômeno  de  menor  exigência  dos  Profissionais  de  Gestão  com  Pessoas  não  se 
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reflete nos outros quesitos, posto que todos os demais obedecem a  

lógica de Colaborador < Profissional de Gestão de Pessoas < Diretores/ 

Empresários em grau de exigência.  

6. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO  

Visando tornar mais suave a leitura deste material, optamos por finalizar mais 

brevemente o documento, mas deixando algumas reflexões para novos estudos. 

Partamos das premissas basilares deste texto:  

• É possível tornar mais atrativo meu currículo para os contratantes? Sim, 

definitivamente fica comprovado que os contratantes têm preferências em 

relação ao conteúdo, forma e qualidade da apresentação dos currículos como 

demonstrados pela discrepância dos dados apresentados nos 31 Grupos focais. 

• Como tornar meu currículo mais atrativo para os contratantes? Investindo nas 

informações mais relevantes para os Diretores que, são a decisão final.  

• O grande número de pessoas que afirmam faltar bons currículos no mercado 

(79,8% média e de 89,4% Diretores) demonstra a importância da área de 

conhecimento que estamos criando. 

•  Todos os grupos percebem como alto o custo para seleção de pessoas, tornando 

o processo mais estratégico e aumentando sua necessidade de ser certeiro.  

Assim também buscamos a comprovação das hipóteses manifestadas nesse documento, 

que são elas:  

a) Havendo um norteamento e melhoramentos nos Currículos entregues, 

aumentarão as chances dos colaboradores e a assertividade dos contratantes. 

Reduzindo custos e tornando mais justa a decisão. Hipótese essa comprovada 

pela discrepância entre a visão do currículo ideal para o Colaborador, o 

Profissionais de Seleção e o Diretor.  
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b) Havendo base científica e uma área de estudos que trabalha a  

construção de bons currículos, teremos uma cultura de  

desenvolvimento profissional mais alinhada com as expectativas  

do mercado. Ao avaliarmos cientificamente criamos um rol de  

itens obrigatórios e mais desejados pelos Diretores, ampliando assim, e de forma 

científica (com base em pesquisas), as chances de sucesso no processo de seleção.  

Outras informações surgiram no decorrer deste texto, são elas:  

• Não existia uma área específica para o estudo da forma e do conteúdo 

dos currículos, nascendo assim, com este material, a trajetologia, que é 

o estudo científico da trajetória profissional.  

• Mesmo se tratando de um tema relevante, existem poucas publicações 

sobre ele, e dessas, um número menor de publicações com caráter 

científico e atualizadas, apresentando uma lacuna de mercado.  

• Há uma discrepância considerável entre as visões dos Diretores de 

Empresas, Profissionais de Gestão de Pessoas e Colaboradores sobre o 

que é um currículo bom. Esta diferença impacta nas chances de sucesso 

do processo de contratação prejudicando todos os lados envolvidos. 
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CAPÍTULO 2 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

SOBRE O CURRÍCULO 

Este segundo capítulo do livro TRAJETOLOGIA CIENTÍFICA visa avaliar os materiais 

disponíveis sobre o tema currículo, em Português, Inglês e Espanhol, avaliando a 

profundidade, ciência envolvida e foco do material. Para tanto, visamos responder das 

seguintes perguntas: Os materiais disponíveis sobre o assunto são científicos? 

Apresentam base de sustentação ou estão vagando sem uma referência, que não 

empírica? Os materiais estão baseados na relação de causa-efeito, ou são frutos do 

Cálculo Hipotético Universal Teórico Empírico, vulgarmente conhecido como CHUTE? 

Se sempre aprendemos que a ciência é melhor caminho para um resultado por que 

entramos no mercado de trabalho sem usar ciência?   

1. A SITUAÇÃO PROBLEMA 

Como já citado no capítulo anterior, Trajetologia Científica: um estudo científico sobre o 

currículo, um dos problemas mais presentes no imaginário dos profissionais que 

procuram colocações e recolocações no mercado de trabalho é: como tornar meu 

currículo mais atrativo para os contratantes? Todavia onde devemos procurar 

informações científicas e embasadas sobre o tema para evitarmos erros? 

No capítulo Trajetologia Científica: um estudo científico sobre o currículo, este foi um termo 

cunhado por nós para definir a nova área de estudo sobre currículos. O termo Curriculum 

Vitae deve ser traduzido do Latim como trajetória de vida, desta forma o com a união de 2 

termos Trajetória = Currículum e Logia = Estudo, temos que Trajetologia é o estudo de 

currículo. Por se tratar de uma visão científica do tema foi gerado o complementado. 

Entretanto a pesquisa anterior demonstrou uma falta de uma visão científica no que 

tange o estudo dos currículos e sua construção, havendo um espaço a ser explorado em 
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uma Revisão Bibliográfica, tendo como base os materiais encontrados  

nas bases científicas e não científicas presentes no Google.  

2. JUSTIFICATIVA 

Mesmo que oriundo de observação holística, a construção de uma área do conhecimento, requer 

investimento de capital intelectual para definir as bases do processo.  

Novamente partimos de uma premissa básica para comprovação da hipótese e para isso 

tivemos que testar quantitativamente a premissa norteadora da pesquisa que gerou essa 

série de artigos. Você acha que faltam bons currículos no mercado hoje? E a resposta foi:   

 

Demonstrando que 79,8% das pessoas entrevistadas estão insatisfeitas com a qualidade dos 

currículos que lhe chegam as mãos. Um detalhe importante deste dado é que essa 

porcentagem se refere a todas as pessoas pesquisadas, independentemente de sua posição 

organizacional. Mas se fizermos um corte para avaliarmos as respostas dos Empregadores 

(Donos/Diretores) a porcentagem sobre para: 
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Demonstrando que quanto mais avançamos nossa pesquisa para o topo  

da pirâmide organizacional, ou seja, quanto mais nos aproximamos dos  

cargos decisórios, mais insatisfeitos estamos com os currículos que nos  

chegam. 

Outra preocupação foi avaliar se essa “falta de bons currículos”, associada a uma visão de 

que são altos os custos para selecionar colaboradores pode ter impacto no interesse das 

empresas contratarem, gerando dificuldade de colocação no mercado, aumentos do 

desemprego e da informalidade. Assim partimos para avaliar que os custos de 

contratação são avaliados como caros pelos empresários. 

Desta forma, fizemos a seguinte pergunta para todo universo pesquisado: “Você acha 

que os custos de seleção são altos? ” E obtemos os seguintes dados:  
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É possível percebermos que as porcentagens são muito semelhantes e expressivas no 

que se refere ao custo, posto que 2/3 dos entrevistados acredita ser caro selecionar 

pessoas. 
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Unificando as duas perguntas fica demonstrado que: a contratação de  

colaboradores é vista como um  alto custo para mais 66% dos profissionais  

de mercado e que existe uma carência por bons currículos (89.4%),  

demonstrando a importância de aumentar a assertividade nos currículos, seja  

para diminuir o tempo gasto com análise de currículos fora de um padrão mínimo exigido, 

mitigar os riscos de erros nos processo de contratação gerando redução no desperdício de 

recursos em treinamentos ou para aumentar a justiça e as chances dos aspirantes a 

colaboradores.   

A nossa questão chave é: A falta de ciência no processo de confecção dos currículos se 

reflete em uma falta de ciência (leia-se padronização metodológica) na avaliação dos 

currículos. Mas a carência de pesquisas de cunho científicos faz surgir a demanda pela 

criação do arcabouço teórico científico da área de Trajetologia Científica. 

3. HIPÓTESE 

A primeira hipótese é que não há uma base conceitual científica (leia-se com apoio 

acadêmico) vasta e bem elaborada sobre o tema. Dificultando o norteamento da ciência 

em busca de uma maior eficiência na confecção dos currículos, tornando-os mais bem 

construídos e facilitando o processo de seleção, mitigando riscos.  

Outra hipótese é que a maior parte dos materiais disponíveis aos interessados na área 

não é baseado em investigação científica e experimentação, e sim em um Cálculo 

Hipotético Universal Teórico Empírico, vulgo CHUTE. 

4. METODOLOGIA 

Visando não incorrer na mesma política que esse artigo critica, buscamos fugir do 

empirismo4 que atualmente é a tônica no que tange esse assunto. Assim, buscamos avaliar 

os materiais disponíveis sobre o tema, nas bases digitais de dados.  

                                            

4 O empirismo é o conhecimento que resulta da própria experiência. Também se trata de um sistema filosófico baseado, 

precisamente, nos dados da experiência. Para a filosofia, o empirismo é uma teoria do conhecimento que dá ênfase ao papel da 
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Essa revisão foi desenvolvida antes dos questionários de pesquisa  

apresentados no artigo Trajetologia Científica: um estudo científico  

sobre o currículo, para que pudesse nortear o mesmo. Entretanto, por  

uma questão editorial, a ordem foi alterada. Todavia, tendo como base a  

busca em bibliotecas digitais de várias instituições de ensino e pesquisa, foram avaliadas 

a existência e profundidade de artigos científicos, livros e sites sobre o tema. Para tal, 

desenvolveu-se uma classificação baseada em parâmetros, se seguem:  

4.1. Artigos científicos 

Foram avaliados quanto à sua indexação (indexados: sim ou não), por sua modernidade 

(menos de 2 anos, entre 3 e 5 anos, mais de 5 anos), exclusividade (foca exclusivamente 

na área de currículo: sim ou não), pela formação de seus autores (Não informado, Não 

Graduado, Graduado, Especialista, Mestre, Doutor, Pós Doutor) e se o artigo informa se 

foi baseado em pesquisas de campo (Questionários, grupos focais, revisão da 

literatura...). Também avaliamos se é apresentada uma bibliografia para 

aprofundamento dos leitores, sendo esta uma característica científica. 

4.2. Livros 

Foram avaliados por seu foco (Científico ou não), por sua modernidade (3 a 5 anos, 6 a 10 

anos, mais de 10 anos), exclusividade (foca exclusivamente na área de currículo: sim ou 

não), pela formação de seus autores (Não informado, Não Graduado, Graduado, 

Especialista, Mestre, Doutor, Pós Doutor) e se o artigo informa ser baseado em pesquisas 

de campo (Questionários e grupos focais). Vale salientar que, neste quesito, as revisões 

bibliográficas não correspondem necessariamente a uma vantagem competitiva, posto 

que é, normalmente, uma etapa para a confecção de um livro. A existência de uma 

Bibliografia também foi avaliada nos livros 

                                                                                                                      

experiência e da percepção sensorial na formação de ideias. Para que o conhecimento seja válido, deve ser provado através da 

experiência, convertendo-se assim na base de todos os conhecimentos. John Locke (1632-1704) 
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4.3. Sites 

Foram lançados em um site de pesquisa (Google) as palavras: ”Como  

fazer um currículo” e dos resultados de pesquisa foram avaliados os  

seguintes critérios: Foco (Científico ou não), exclusividade (foca  

exclusivamente na área de currículo: sim ou não), pela formação de seus autores (Não 

informado, Não Graduado, Graduado, Especialista, Mestre, Doutor, Pós Doutor), se o 

artigo informa se foi baseado em pesquisas de campo (Questionários, grupos focais, 

revisão da literatura...) e se é Educacional (Ensina a fazer um currículo ou não). Nos sites 

o quesito Bibliografia também foi avaliado. 

De posse destas análises foi possível avaliar que há lacunas no que tange uma visão 

científica, referenciada, educativa e moderna sobre o tema, imperando, no ambiente 

virtual, o “achismo”. O que torna muito perigosa a utilização das informações sem 

comprovação de dados ou referências que a internet oferece.     

4.4. Revisão Bibliográfica 

Visando um maior entendimento sobre o tema foi realizada uma revisão bibliográfica 

utilizando os 34 sites, os 6 artigos e os 7 Livros sobre o tema Currículo. Neste momento é 

relevante salientar que não se trata de uma crítica aos materiais nem aos autores, aos 

quais respeitamos muito, mas sim uma análise científica do tema, mesmo tendo como 

ponto pacífico que nem todos os textos precisam seguir o rigor científico, mas devemos 

avaliar a base conceitual que tange essa nova área: Trajetologia Científica, assim vamos 

dissertar sobre os mesmos nas páginas seguintes. 

4.4.1. Artigos 

O primeiro artigo avaliado é O CURRÍCULO VITAE E A CARTA DE MOTIVAÇÃO: UMA 

ANÁLISE RHEETORICA E CULTURAL do autor ldikó Furka da Universidade de Eötvös 

Loránd, Budapeste, datado de 2008. O artigo relata um estudo destinado a características da 

cultura húngara ao desenvolver uma competência intercultural na tradução do Húngaro para 

o Inglês como língua estrangeira (EFL). O artigo também foca em explorar dois gêneros  
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relacionados, o currículum vitae (CV) e a carta motivacional (ML) em   

termos de sua estrutura retórica com a esperança de ultrapassar as  

diferenças culturais do inglês para o húngaro (língua materna do autor). O  

artigo propõe um modelo analítico baseado nas teorias vigentes para o Análise 

retórica dos CVs. Então, de forma empírica o Estudo, testa a aplicabilidade do modelo para o 

Análise de currículos escritos por alunos húngaros para descrever a estrutura retórica dos 

textos. Além disso, retrata a estrutura retórica das cartas de motivação anexadas aos 

currículos. O estudo também examina que existem características culturais que se 

manifestam nos textos em língua inglesa. O estudo exploratório pretende aumentar validar 

as hipóteses:  (1) sobre a prática de escrita CV e ML de estudantes húngaros em língua 

inglesa para mais investigação ; (2) Investigar se as diferenças entre os padrões de escrita da 

língua-alvo e da língua-mãe (3) indicando a implicação pedagógica da necessidade de 

aumentar o número de alunos com diferenças culturais para a melhor qualidade da 

formação.  Assim é possível perceber que o texto, apesar de ser relevante, não atinge o 

âmago dos currículos e de sua estrutura, mas sim, foca-se no estudo empírico da língua 

inglesa na linguista aplicada. 

O segundo Artigo avaliado foi: COMBINANDO CURRICULUM VITAE E ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA: MOBILIDADE, GÊNERO E DESEMPENHO DA PESQUISA de Ulf 

Sandström publicado em 2009. Neste artigo o autor demonstra os benefícios da 

combinação de estudos de curriculum vitae com bibliometria avançada. Com base em 

dados de 326 CVs dentro de uma ampla área médica, realizamos uma análise de cluster de 

dados de CV. A redução de dados produz quatro grupos diferentes de cientistas: 1) móvel, 

2) imobilizado, 3) excelente e 4) empreendedor. Embora esteja claro que os pesquisadores 

mais móveis e os menos móveis também representam opostos no desempenho das 

citações, devemos reconhecer que, para a grande maioria, com mobilidade baixa e média, 

não há padrão linear de desempenho. O artigo aponta para um duplo processo onde há, 

por um lado, processos de seleção nas universidades escolhendo os "vencedores" e, por 

outro lado, processos de auto-seleção onde os pesquisadores melhoram seu próprio 

desempenho ao serem móveis. O estudo foca apenas nos resultados dos currículos e não 
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em como estruturar o material para que esse seja mais bem aceito.  

O próximo artigo a ser avaliado foi o artigo ESPAÇO E CURRÍCULO de  

Alfredo Veiga-Neto é Doutor em Educação e Professor Titular do  

Departamento de Ensino e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em  

Educação (Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O 

estudo se baseia no Currículo escolar e na avaliação das diretrizes no ambiente escolar, 

portanto nada se direciona com o currículo profissional. Assim foi retirado de nossa base 

de dados. 

O próximo estudo encontrado foi REAÇÕES PARA REANIMAR COMO FUNÇÃO DE 

DETERMINAÇÃO DE CURRÍCULOS, CARACTERÍSTICAS DO APLICANTE E SEXO DE 

RATERS de Van N. Oliphant e Elmore R. Alexander III publicado em 1982 e descreve um 

experimento prático onde seis profissionais do sexo masculino e seis do sexo feminino 

foram apresentados com currículos em que sexo, idade, estado civil e realização 

acadêmica foram sistematicamente variados. O estudo examinou a hipótese de que a 

determinabilidade do currículo está positivamente relacionada com a avaliação dada ao 

currículo por potenciais empregadores. Verificou-se que o fornecimento de informações 

ambíguas falseia o processo de avaliação, mas não de forma coerente. Casados de ambos 

os sexos foram avaliados mais positivamente do que aqueles que eram solteiros. Além 

disso, as mulheres casadas com alto nível acadêmico foram avaliadas de forma mais 

positiva do que as do sexo masculino casado com alto nível acadêmico, embora não haja 

diferenças entre homens e mulheres solteiros. Os avaliadores do sexo feminino 

mostraram uma tendência a ser mais rigorosos do que os homens em suas avaliações, e 

esse efeito foi pronunciado para os candidatos casados mais velhos. O estudo examina as 

implicações destes resultados e faz sugestões para futuras pesquisas. Esse material traz 

uma primeira visão científica sobre o tema, pelo olhar psicológico e biológico, mas ainda 

não foca na estrutura e conteúdo do currículo.  

Mais um artigo estudado foi A ANÁLISE FOUCAULTIANA DO DISCURSO COMO FERRAMENTA 

METODOLÓGICA DE PESQUISA de Mauricio dos Santos Ferreira, Clarice Salete Traversini, de 

2013. O estudo tem por objetivo, como citado pelos autores: 
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...operar com a noção de discurso, a partir de  

Foucault, como ferramenta metodológica de  

pesquisa. Selecionamos os Cadernos Empregos &  

Oportunidades do jornal Zero Hora, publicados em  

2008 para analisar como o perfil profissional desejado  

pelo mercado de trabalho contemporâneo constitui-se a fim de 

sustentar discursos neoliberais como verdades. O estudo 

operacionalizou-se, inicialmente, fazendo trabalhar a noção de 

discurso em uma espécie de laboratório para compreender sua 

potencialidade. Posteriormente, analisamos excertos do jornal 

operando com um dos procedimentos internos do discurso – o autor –

, visto como função que dá nós de coerência aos textos e não como 

propriedade intelectual. 

O discurso é analisado de forma sociológica pelos autores, entretanto ainda não apresenta 

modelos de melhor acesso ao leitor, bem como foco na otimização dos currículos, estando 

mais direcionado aos anúncios de vagas. Todavia o estudo demonstra propriedades que 

podem compor futuramente a Trajetologia Científica.  

O último artigo avaliado é OXFORD JOURNAL e tem o título de: CURRICULUM VITAE 

MÉTODO NA AVALIAÇÃO DA POLÍTICA CIENTÍFICA E DA INVESTIGAÇÃO: O ESTADO-

DA-ARTE de Carolina Cañibano e Barry Bozeman, datado de 2009. O documento aborda o 

uso de currículos na avaliação da pesquisa. A pesquisa acumulada permanece 

suficientemente modesta para que consideremos quase todos os estudos publicados e 

toda a gama de propósitos de pesquisa aos quais a análise CV foi aplicada. A análise de 

CV tem sido orientada pela teoria, e a teoria e as ferramentas têm convergido cada vez 

mais. Os avanços no método e na técnica foram estimulados especialmente pelo impulso 

de uma teoria científica e técnica do capital humano para explicar o papel da capacidade 

na avaliação da pesquisa. O artigo se propõe a resumir os fundamentos teóricos da 

análise CV e apresentamos três grandes focos: trajetórias de carreira, mobilidade e 

mapeamento da capacidade coletiva na área acadêmica e não profissional. O artigo 

também avalia o progresso na resolução de problemas metodológicos e práticos e as 

possibilidades futuras de pesquisa e necessidades remanescentes no desenvolvimento  
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de métodos no âmbito de pesquisas universitárias. O artigo propõe  

alguns novos tópicos de pesquisa que poderiam se beneficiar da análise  

de CV. Assim o foco é o currículo, mas não o profissional, podendo sim ser  

considerado um embrião distante e amórfico do que hoje convencionamos  

chamar de trajetologia científica. Todavia o texto não aborta estrutura, conteúdo e 

técnicas de construção de um Currículo, bem como não é apoiado em uma pesquisa de 

campo e nem tem foco profissional.  

4.4.2. Livros 

No que tange Livros sobre o tema o primeiro a ser avaliado foi COMO FAZER UM 

CURRÍCULO (CURRÍCULUM VITAE) de Geverson Grzeszczeszyn, 1 Edição de 2011, 

Bookess, Florianópolis, Santa Catarina. Trata-se de um manual prático, baseado apenas 

na experiência do autor como professor universitário das cadeiras de gestão. Abrange 

temas como: o currículo, os aspectos visuais do currículo, o conteúdo, os aspectos 

formais e propõe modelos de currículo. Todavia não usa nenhuma pesquisa ou 

embasamento científico para tal, se tornando uma ferramenta prática, mas incorrendo 

no risco do erro metodológico.  

No Livro COMO FAZER UM CURRÍCULO de Glória Seratto Azat, 1 Edição de 2000, pela 

Editora Estampa de Portugal, a autora faz uso do argumento de que: a procura de um 

emprego pode se tornar muito complexa e devemos otimizar “todos os recursos ao nosso 

alcance para facilitar tão árdua tarefa. O curriculum é um desses recursos, já que, 

através dele, podemos contribuir para melhorar a imagem que damos de nós próprios”. 

Assim, o material foca em como organizar de forma adequada os seus títulos acadêmicos 

e profissionais. Encontrar uma apresentação inovadora e o modelo de carta de 

apresentação que mais se adapte às suas necessidades profissionais são outros dos 

pontos a superar ao apresentar do seu curriculum. Entretanto o material padece de falta 

de rigor científico, de uma pesquisa metodológica e de empirismo para determinar as 

estratégias de confecção do currículo.  

O livro CURRICULUM VITAE, Peter Cole e Yoel Hoffmann, lançado em 2009 pela Editora 

PapperBack, apesar do título aborda uma história sobre a vida do escritor, de sua fuga do  
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Holocausto, passando pela chegada à Palestina, seu tempo em um  

orfanato, seus dois casamentos, a paternidade e seus estudos sobre o  

budismo japonês, viagens... Com um enfoque autobiográfico e literário,  

o material se enquadra no ISBN como Literatura Internacional. Desta feita,  

o material não aborda o Currículo como ferramenta de marketing pessoal, nem com um 

caráter mercadológico, pouco menos apresenta uma visão científica. Estando por isso 

fora de nosso espectro de pesquisa.  

Aos aprofundarmos a pesquisa nos deparamos com o livro VENCER O DESEMPREGO: 

COMO ELABORAR UM CURRICULUM VITAE MODERNO E O QUE FALAR NUMA 

ENTREVISTA PARA CONSEGUIR O EMPREGO DESEJADO de SAMUEL RIVER, de 2013, sem 

editora determinada. O resumo aprovado pelo autor é: 

Na medida em que a sociedade evolui, valores e necessidades 

evoluem em simultâneo. Neste sentido, as competências ideais 

tendem a transformar-se também. Num mundo globalizado como e o 

nosso, e impensável, por exemplo, procurar emprego, em qualquer 

parte do globo, incluindo regiões mais pobres, sem saber falar Inglês 

ou usar um computador. A ausência de capacidades fundamentais 

delimita a vida dum individuo de maneira drástica, nomeadamente no 

acesso a informação. Assim, dois requisitos principais se 

complementam na garantia de conseguir, não apenas um emprego, 

mas um bom futuro profissional: As competências e sua 

demonstração adequada. O Autor desta obra, tendo por base uma 

ampla experiência na Direção de Recursos Humanos de algumas das 

melhores e mais reconhecidas Empresas Multinacionais e como 

Consultor de Recrutamento e Seleção em diferentes Países, reúne 

aqui uma vastidão de conselhos uteis a qualquer Candidato a um 

emprego em qualquer canto do Planeta. As vantagens que este livro 

oferece permitem romper com a barreira do pessimismo e 

ultrapassar várias premissas falsas com as quais sociedades, sofrendo 

de maior índice de desemprego, vem coexistindo. Nada é impossível 

com o conhecimento certo e este e o livro que permite alterar o rumo 

duma vida de acordo com o que se deseja. Esta obra está dividida em  
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quatro seções principais, sendo a primeira  

destinada a criação dum bom currículo digital, a  

segunda assente sobre instruções para a criação  

duma apresentação em vídeo, a terceira organizada em  

conselhos para a aplicação de todos os ganhos que este  

livro permite numa entrevista de emprego que possibilite a obtenção 

do lugar desejado e, a última, focada em perspectivas e atitudes que 

possibilitam, em tempos atuais de crise financeira global, nunca ficar 

desempregado. O objetivo final proposto tem como intencionalidade 

a capacidade do leitor em se adequar as regras principais na criação 

duma candidatura moderna e ajustada as necessidades reais e atuais 

do mercado laboral, distinguindo-se de mais de 99% dos candidatos 

usando conhecimentos retrógrados, comumente extraídos de 

websites, ou assentes em princípios básicos, geralmente 

ultrapassados pela reforma das regras respeitantes aos valores 

Empresariais. Na medida em que o desemprego tende a aumentar 

face as exigências da nova estrutura econômica global, também as 

regras nas candidaturas se transformam. Pelo que, em tempos atuais, 

um candidato detentor dos conhecimentos aqui expostos e reunidos a 

partir de milhares de casos reais e entrevistas com Empresários do 

mundo inteiro, encontrar-se dezenas de anos à frente de sua 

competição, como se provou em todos os casos em que estes foram 

estritamente e adequadamente aplicados. Num mundo em 

permanente evolução, a regra Darwinista da sobrevivência diz-nos 

que apenas os mais aptos sobreviverão. Este livro permite tal 

vantagem evolutiva como nenhum outro antes o conseguiu. Isto, 

porque só os mais aptos se adaptam e o que aqui se oferece permite 

estar sempre atualizado face aos melhores. Saiba que, enquanto 99% 

desespera com a falta de oportunidades, a realidade em várias nações 

revela que menos de 1% da população recebe ofertas de emprego 

permanentes perante as quais apenas tem que optar." 

O material acima determina uma escrita focada em dicas, baseada no empirismo e com 

foco amplo. O material demonstra informações de mercado, tornando-a (pela visão da  
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pesquisa) um objetivo interessante a ser observado. Todavia não há  

embasamento científico, exceto a observação, holística oriunda da  

experiência do autor. Outro aspecto que não foi encontrado é a  

referência bibliográfica, conotando que o material não tem apoio na  

literatura sobre o tema.  

No livro em espanhol EL LIBRO DEL CURRICULUM VITAE de Luis Puchol, Editora Diaz 

del Santos de Madrid, publicado no ano de 2004, temos um material prático, baseado na 

experiência do autor. O livro se propõe a explicar para que serve um currículo, qual 

material para preparar um currículo, os diversos tipos de currículos, os currículos em 

outros idiomas (a saber inglês, francês e alemão), A carta de apresentação, o “pedido de 

emprego” (palavras do autor) e um conjunto de perguntas e respostas sobre currículo. O 

material também carece de um embasamento científico e apresenta uma visão simplista 

da construção de um CV. 

No MANUAL DE COMPETÊNCIA PESSOAIS, INTERPESSOAIS E INSTRUMENTAIS de José 

Gonçalves das Neves, Margarida Vaz Garrido e Eduardo Simões (terceira edição) da 

Editora Sílabo, Lisboa, 2015, temos um material amplo com dezenas de assuntos 

diferentes em suas 669 páginas. Percebemos que há um caráter acadêmico científico em 

algumas partes do texto, mas não em todas. No item que aborda os currículos (18 

páginas, ou seja, 2,69%), temos uma visão empírica, repleta de dicas práticas, sem 

comprovação científica.   

4.4.2. Sites 

O site E-Konomist de Portugal5 tem uma matéria publicada por Margarida Ferreira em 

16/07/2014 onde cita “10 mandamentos para um bom currículo”, mas não referencia 

nenhum deles, não apresenta um foco científico, mas é educativo pois oferece dicas sobe 

como fazer um bom currículo, o site não é exclusivo para a área de currículos. Também 

vale salientar que a formação da autora não é citada. Não é feita nenhuma citação a isso  

                                            
5 http://www.e-konomista.pt/artigo/os-10-mandamentos-do-curriculum-vitae/ 
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ser fruto de uma pesquisa científica. O artigo não apresenta  

referências bibliográficas para futuros aprofundamentos dos leitores. 

No site da Consultoria em Gestão de Pessoas Robert Half existem dicas  

em texto e vídeos sobre como avaliar um currículo e um candidato,  

entretanto também não há apoio científico para as dicas citadas. O mesmo pode ser dito 

sobre os sites www.bridging-the-gap.com, www.cleverism.com e www.daxtra.com.  

No site da www.catho.com.br temos dicas práticas, bem como no site da revista Abril, e 

nos sites www.talentedladiesclub.com e www.hacercurriculum.net este último dedicado 

exclusivamente aos Currículos.  

Foram avaliados ao todo 34 sites, tendo como critério a ordem dos mais acessados na 

plataforma google, sendo 3 os mais procurados em língua espanhola, os 18 mais 

acessados em língua Inglesa e os 13 mais acessados em Língua Portuguesa e esses 

apresentavam em caráter menor ou maior as mesmas características:  

• Inexistência de caráter científico, posto que em nenhum deles houve essa 

preocupação.   

• Caráter Educativo dado que desses, 21 tem como tônica ensinar a fazer um 

currículo melhor ou uma melhor análise de currículo, nesta categoria inserimos 

também os informativos, que são sites de jornais e revistas que visam informar 

ao público sobre temas referentes a carreira profissional.     

• Poucos casos de Exclusividade sobre o tema, tratando apenas da confecção de 

currículos profissionais, visando a precisão apenas um dos sites é focado 

exclusivamente em confecção de currículos. Sendo os demais focados em 

entrevistas de empregos, colocação profissional e uma gama de outros assuntos.  

• Nenhum dos sites pesquisados apresenta a formação acadêmica dos autores do 

texto, assim sendo evitam a falácia do apelo à autoridade, mas também 

diminuem o caráter científico de seus materiais, exceção feita aos artigos  
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jornalísticos que apresentaram em sua maioria um pequeno  

resumo da formação, mais profissional do que acadêmica, do autor. 

• Em nenhum dos casos os artigos postados nos sites foram fruto de  

uma pesquisa científica de campo, sendo em sua maioria baseada  

na experiência dos autores e no empirismo. Foi possível perceber que muitos 

dos materiais se repetem criando uma referência triangular, onde autores se 

seguem sem nenhuma base científica para comprovação.  

• Outro dado avaliado é que nenhum dos sites faz referência bibliográfica, ou seja, 

conotam que não há bibliográfica sobre o tema e que, havendo, não foi 

consultada.  

4.4.4. Outras ferramentas 

A Universidade de Binghamton oferece um documento em 

https://www.binghamton.edu/ccpd/quick-reference-guides/CV.pdf sobre como fazer um 

currículo, mas esse também não tem caráter científico, não identifica autor, não é 

calcado em pesquisa de campo e não é baseado em revisão bibliográfica. Mesmo sendo 

um documento universitário.  

A UCLA, Universidade da Califórnia campus Los Angeles, disponibiliza em 

https://grad.ucla.edu/asis/agep/advcv.pdf um conjunto de instruções para seus alunos, mas 

que também não seguem, ou não demonstram, o caráter científico. Não sendo fruto de uma 

pesquisa de campo, revisão bibliográfica ou de outro método científico. 

Na página do endereço abaixo encontramos o site 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/uempleo/orientacion_profesional/CURR

ICULUM%20VITAE.pdf temos um conjunto de sugestões sobre Currículo, mas 

novamente sem nenhum apoio científico, entretanto nesse há a citação aos autores do 

material: Trinidad Ortega Expósito, professora da área de trabalho e serviço social da 

Universidade de Jaén na Espanha e Adela Reina Estévez, técnica em Orientação Laboral 

pela mesma universidade, o que poderia sugerir um caráter mais científico, todavia não 

há embasamento científico novamente. 
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5. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Ao concluirmos esse segundo artigo sobre Trajetologia Científica, nos fica  

tipificado que não há materiais com base em pesquisa de campo, grupos  

focais, ciência aplicada, revisão bibliográfica ou qualquer outra metodologia  

científica que não seja análise da experiência do autor. Isso traz um viés empírico e um 

culto ao achismo, sendo que alguns artigos se copiam entre si sem avaliar a fonte da 

informação, o que o artigo convencionou chamar de Cálculo Hipotético Universal 

Teórico Empírico - CHUTE. Outro aspecto que observamos é que, não havendo base 

conceitual de referência os materiais confeccionados, não são testados em campo para a 

verificação dos resultados, caindo no campo do mistério e não evidencia o conceito 

científico de causa-consequência, ou seja, seguimos as “dicas”, mas não sabemos se o 

currículo foi aprovado ou não. 

Mais uma consolidação oriunda deste estudo é que até instituições que são focadas na ciência 

optam por avaliar esta importante área do conhecimento como empírica ao usar uma 

linguagem menos científica e menos embasa para lidar com este tema. Nos cabe questionar: 

se a ciência é a observação detalhada da prática para melhora-la, por que não fazemos isso 

com os currículos? Se aprendemos nos bancos acadêmicos que a ciência facilita nossa vida 

profissional, por que nosso primeiro passo para qualquer carreira, o currículo, é feito de 

forma amadora e não científica? São estes artigos, os primeiros passos da criação da 

Trajetologia Científica, uma visão científica de como aumentar suas chances de sucesso com 

seu currículo. 
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CAPÍTULO 3 

O USO DE NEUROCIÊNCIA NA  

CONSTRUÇÃO DE CURRÍCULOS 

Este artigo segue os dois anteriores no estudo da Trajetologia Científica, mas desta vez 

pelo prisma da Neurociência, e não tem a pretensão de se aprofundar na Neurociência, 

apenas no uso da ferramenta eye-tracking na análise dos currículos. Assim, 

verificaremos se as informações respondidas na pesquisa original (presente nos artigos 

anteriores) estão ligadas à prática.   

1. A SITUAÇÃO PROBLEMA   

Como já citado em estudos anteriores, Trajetologia Científica é um estudo científico 

sobre o currículo, um dos problemas mais presentes no imaginário dos profissionais que 

procuram colocações e recolocações no mercado de trabalho é: como tornar meu 

currículo mais atrativo para os contratantes? Todavia, onde devemos procurar 

informações científicas e embasadas sobre o tema para evitarmos erros? 

Na pesquisa anterior nossa atenção foi demandada à falta de uma visão científica no que 

tange o estudo dos currículos e sua construção, gerando a proposta para a criação da 

área de Trajetologia Científica.  

Este termo foi cunhado pelo autor do texto para definir a nova área de estudo sobre 

currículos. O termo Curriculum Vitae deve ser traduzido do Latim como trajetória de 

vida, desta forma o com a união de 2 termos Trajetória = Currículum e Logia = Estudo, 

temos que Trajetologia é o estudo de currículo. Por se tratar de uma visão científica do 

tema, foi gerado o complemento. 

Entretanto uma nova pergunta surgiu no caminho de nossa pesquisa: A resposta dada ao 

questionário corresponde com a verdade? 
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2. JUSTIFICATIVA 

Antes de partirmos para a comprovação de qualquer hipótese foi  

necessário testar quantitativamente a premissa norteadora da pesquisa  

que gerou este artigo. Dessa maneira foi questionado: “Você acha que  

faltam bons currículos no mercado hoje? E a resposta foi: 

 

O gráfico demonstra uma porcentagem considerável de pessoas insatisfeitas com a 

qualidade dos currículos que lhes chegam às mãos. Um detalhe importante deste dado é que 

esta porcentagem se refere a todas as pessoas pesquisadas, independentemente de sua 

posição organizacional. Mas se fizermos um corte para avaliarmos as respostas dos 

Empregadores (Donos/Diretores) o percentual sobre para: 

 

Tal resultado demonstra que, quanto mais avançamos nossa pesquisa para o topo da 

pirâmide organizacional, ou seja, quanto mais nos aproximamos dos cargos decisórios, 

mais insatisfeitos estamos com os currículos que nos chegam. 
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Outra preocupação foi avaliar se essa “falta de bons currículos”,  

associada a uma visão de que são altos os custos para selecionar  

colaboradores, pode ter impacto no interesse das empresas contratarem,  

gerando dificuldade de colocação no mercado, aumentos do desemprego e  

da informalidade. Assim, partimos para avaliar que os custos de contratação são 

avaliados como caros pelos empresários. 

Desta forma, fizemos a seguinte pergunta para todo universo pesquisado: “Você acha 

que os custos de seleção são altos?” E os dados obtidos foram os seguintes: 
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É possível percebermos que as porcentagens são muito semelhantes e  

expressivas no que se refere ao custo, posto que 2/3 dos entrevistados  

acreditam ser caro selecionar pessoas. 

Unificando as duas perguntas fica demonstrado que: a contratação de  

colaboradores é vista como um alto custo para mais 66% dos profissionais de mercado e que 

existe uma carência por bons currículos (89.4%), demonstrando a importância de aumentar 

a assertividade nos currículos, seja para diminuir o tempo gasto com análise de currículos 

fora de um padrão mínimo exigido, mitigar os riscos de erros nos processo de contratação 

gerando redução no desperdício de recursos em treinamentos ou para aumentar a justiça e 

as chances dos aspirantes a colaboradores.   

A falta de ciência no processo de confecção dos currículos se reflete em uma falta de 

ciência na avaliação dos currículos (leia-se padronização metodológica). Mas a carência 

de pesquisas de cunho científicos faz surgir a demanda pela criação do arcabouço teórico 

científico da área de Trajetologia Científica. 

Sabemos que a ciência só tem valor quando comprovada na prática, desta forma era 

necessário testar se as respostas do questionário se faziam verdadeiras em um teste 

prático. 

3. HIPÓTESE 

Num primeiro cenário, ao depararmos os 3 nichos avaliados 

(Empresários/Gerentes/Colaboradores) a um mesmo Currículo, suas atenções se 

voltariam exatamente para as áreas que eles declararam em suas pesquisas como as 

mais importantes. E que o número de ocorrências disso seriam semelhantes aos dados 

da pesquisa. 

A segunda hipótese é que, Currículos com elementos diferenciados podem distrair o avaliador 

gerando um processo falso de atração para o currículo, mas que se transformarão em 

direcionamento para áreas menos nobres dos documentos avaliados.  
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A hipótese final deste trabalho é que podemos avaliar e desenvolver  

um modelo padrão baseado na neurociência para a confecção de um  

currículo.  

4. METODOLOGIA 

Nesta etapa do projeto utilizamos pesquisas de campo, usando ferramentas de 

rastreamento de íris (eye-tracking) fornecido por uma empresa privada, que por motivos 

de segredo industrial não iremos revelar o nome.  

As etapas da pesquisa foram: 

• Definição da amostra da pesquisa: Visando respeitar a proporcionalidade da 

pesquisa optamos por utilizar 5% da amostra de cada um dos 3 nichos. Então 

avaliamos 8 Diretores, 25 Gerentes ou Supervisores, 38 colaboradores.  

• Preparamos os mesmos 5 currículos fictícios para que cada um dos entrevistados 

observasse (Currículos anexos). 

• Tecnologia: optamos por usar uma ferramenta de rastreamento de olhos (Eye-

tracking) acoplada à câmera on-board de um notebook MacBook Pro. Desta 

forma o evento seria filmado sem que o avaliado soubesse.  

• Entrevista: somente após o teste lhes foi explicada a natureza da pesquisa e as 

ferramentas utilizadas. O objeto da pesquisa assinou um consentimento 

informando sobre a participação na pesquisa. 

• Mapas: Os dados eram avaliados e sobrepostos, gerando uma mancha térmica 

das áreas onde as pessoas mais fixavam sua visão, criando um mapa de atenção. 
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5. DEFINIÇÕES BÁSICAS 

5.1. Neurociência 

Partindo do pressuposto que nosso enfoque é apenas definir de forma  

ampla o termo neurociência vamos optar por definições mais simples, porém mais 

ilustrativas visando a transmissão dos conhecimentos básicos para o entendimento do 

artigo, posto que não temos a intenção de nos tornarmos uma referência em 

Neurociência, mas sim na aplicação de suas ferramentas na construção de um melhor 

currículo: Trajetologia científica. 

De acordo com MERRIAM-WEBSTER Medical Dictionay (2010) a Neurociência é o estudo 

científico do sistema nervoso. Na visão de ALEXANDER, SELESNICK e SHELDON (1968, 

p. 38) a neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso que, por sua vez, é 

constituído pelo cérebro e sistema nervoso central e periférico.  

Para o pesquisador brasileiro ROBERTO LENT (2004), temos que acompanhar, em 

princípio, os distintos níveis anatômicos-funcionais que a biologia utiliza para o estudo 

dos seres vivos. Estabelecendo então: Neurociência molecular; Neurociência celular 

como níveis de análise equivalentes as bem estabelecidas disciplinas da bioquímica e 

citologia; A Neurociência sistêmica orientada pelos princípios histológicos, estruturais e 

funcionais dos aparelhos e sistemas orgânicos; A Neurociência comportamental em 

princípio acompanha os níveis de organização básica do indivíduo ou seu 

comportamento equivalendo aos estudos da Psicobiologia ou Psicofisiologia; e 

finalmente a Neurociência cognitiva, ou estudo das capacidades mentais mais 

complexas, típicas do animal humano como a linguagem, autoconsciência etc. que 

também pode ser chamada de Neuropsicologia. Esta última é o enfoque de nosso 

trabalho. Avaliar qual é a linguagem visual mais atrativa para o selecionador de currículo 

e avaliar se os resultados são diferentes de acordo com o nível hierárquico na empresa.   

GAZZANIGA e HEATHERTON (2005, p. 55): “A base desse campo e ́ que o cérebro 

possibilita a mente e permite atividades cognitivas como o pensamento, a linguagem e a 

memória.” Outra definição que utilizamos como base foi que a Neurociência cognitiva é  
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“Uma combinação de métodos de uma variedade de campos – biologia  

celular, neurociências de sistemas, neuroimagem, psicologia cognitiva,  

neurologia comportamental e ciência computacional – deram origem a  

uma abordagem funcional do encéfalo denominada neurociência cognitiva.” 

 (KANDEL e COLS, 2003, p. 382). 

5.2. Eye-Tracking 

No estudo da Universidade Nova de Lisboa, capitaneado pela doutoranda Ana Margarida 

Barreto em 2012 temos a seguinte definição:  

O conceito de eye-tracking refere-se a um conjunto de tecnologias 

que permite medir e registar os movimentos oculares de um 

indivíduo perante a amostragem de um esti ́mulo em ambiente real ou 

controlado, determinando, deste modo, em que áreas fixa a sua 

atenção (volume de fixações visuais gerado), por quanto tempo e que 

ordem segue na sua exploração visual (existência de eventuais 

padrões de comportamento visual). A pertinência de estudar os 

movimentos oculares tem como base a hipótese “strong eye-mind”, 

segundo a qual o que uma pessoa visualiza é assumido como 

indicador do pensamento actual/prevalente nos processos cognitivos 

(Just, Carpenter, 1976a e 1976b). Tal significa que a gravação dos 

movimentos oculares fornece um traçado dinâmico onde está dirigida 

a atenção num determinado campo visual. A medição de outros 

aspectos associados aos movimentos oculares, como as fixações 

(momentos em que os olhos estão relativamente fixos, assimilando ou 

"codificando" as informações), poderá igualmente revelar a 

quantidade de processamentos aplicados a objetos visualizados. 

Em texto publicado por Rui Pedro Costa Rodrigues (RODRIGUES, et. Al. 2010), temos: 

Antes de se abordar a utilização do eye tracking é pertinente perceber 

os mecanismos dos movimentos oculares e a forma como estes 

movimentos se orientam num determinado campo visual. Assim sendo, 

um dos conceitos associados aos movimentos oculares é o conceito de  
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saccades [10], que representam os saltos e  

movimentos rápidos, de um ponto para outro,  

realizado pelos olhos (Hoffman & Subramaniam,  

1995). Pode-se então considerar que os movimentos  

oculares são divididos entre saccades e fixações, isto é,  

após um saccade existe um momento em que os olhos se fixam num 

determinado ponto. Essa fixação não é propriamente estática uma vez 

que os olhos realizam movimentos quase imperceptíveis, movimentos 

esses que têm um tempo de duração entre 200 e 600 milissegundos 

(Jacob, 1994). A partir destas noções, a tecnologia de eye tracking, mais 

especificamente os sistemas de eye tracker, têm como função fazer o 

registo dos movimentos oculares perante os estímulos visuais e/ou 

auditivos exibidos por parte do utilizador. Como referido no período 

anterior, os movimentos oculares são divididos entre saccades e 

fixações, sendo que é no momento das fixações, que um determinado 

elemento é visualizado e processado, sendo nesse instante adquirida a 

grande maioria das informações que se pretende obter por parte do 

utilizador (Rhodes, 2009). 

6. A TECNOLOGIA 

Existem 3 diferentes sistemas capazes de medir o movimento ocular, agrupados de 

acordo com suas características: 

• Sistemas Mecânicos: aplicação de dispositivos semelhantes a uma lente de contato 

especial, com um espelho integrado (ou um sensor magnético) – Exemplo: rolo 

magnético (scleral eye coil). A medição através deste tipo de lente fornece registos 

significativos do movimento ocular, sendo por essa razão um método regularmente 

utilizado em investigação laboratorial relacionada com o estudo da fisiologia do 

olho. Inevitavelmente, estes sistemas são muito desconfortáveis para os 

participantes do teste. 

• Sistemas Eletrônicos: utilização de potenciais elétricos, medidos a partir de eletrodos 

de contato, colocados perto do olho. Exemplo: EOG Eletro-Oculograma (EOG eletro-
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oculography). A variante mais comum é o  

eletro-oculograma (EOG) baseado no potencial elétrico  

permanente do olho, em que a córnea é positiva em relação à retina.  

Os sistemas EOG são os mais vocacionados para medir movimentos  

oculares rápidos e involuntários, sendo o método de pesquisa mais utilizado nos 

estudos relacionados ao sono. 

• Sistemas de Vídeo: esta tipologia de equipamento é largamente utilizada nos 

estudos de observação do olhar fixo pelo fato de não ser intrusiva. Os sistemas 

mais conhecidos são o Dual Purkinje e o Pupil Center Corneal Reflection. Neste 

tipo de sistema a informação é analisada a partir das alterações registadas nas 

reflexões oculares, com base na projeção de uma luz infravermelha no olho e a 

captação dos respectivos movimentos por meio de uma câmera de vídeo (ou por 

outro tipo de sensor óptico). 

7. OS RESULTADOS DA PESQUISA 

7.1. Visão do Colaborador sobre o Currículo 

Iniciou-se a coleta de dados pelo segmento de colaboradores, assim sendo, a pesquisa foi 

realizada de 12 de Abril a 22 de Abril de 2017. Desta forma tivemos como resultado médio 

todos os cenários de Eye-Tracking avaliados e os resultados replicados sobre os 

Currículos. Adotamos a seguinte escala de cor (abaixo em cada imagem) para avaliar o 

grau de importância. Assim tivemos: 
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Que no cenário 1, onde só Diretores/Empresários responderam à  

pesquisa, temos que a maior importância é dada (girando ao redor 3  

Segundos) para a Experiência profissional, depois para os dados básicos  

do currículo, seguido pela formação acadêmica e depois, muito próximo  

de 300 milissegundos tivemos formação de cursos complementares e informações 

extras. O mesmo ocorre com os outros Currículos como podemos ver abaixo.  
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Ao observamos um currículo com foto (denominado CV 2) surge a  

primeira divergência quando o colaborador gasta o mesmo tempo  

observando a experiência que a foto. 

Desta forma, é possível avaliarmos que boa parte do CV passou desapercebido,  

inclusive elementos importantes como o Objetivo e a Formação Complementar. Também 

vale ressaltar que, elementos importantes como Dados Pessoais foram negligenciados a 

menos de 50 milissegundos. Na observação de um currículo mais simples (CV 3) temos 

que a estrutura se mantém intacta, assim fizemos um teste: currículo simples, currículo 

com foto, currículo simples para avaliar se mudaria o padrão de análise e não mudou.  
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 70 

Entretanto foi possível perceber uma outra nuance: quando o currículo  

é longo o tempo de observação dele cai sensivelmente pois que somente  

a primeira linha azul foi usada.  

Podemos perceber novamente que o Colaborador não dá atenção para o  

objetivo do currículo. Acreditamos que isso gera currículos bons, mas sem alvos.  

Na observação do próximo currículo (chamado de CV 4) temos um CV muito fora dos 

padrões normais, algo mais artístico, e o resultado foi impressionante. Descobrimos que 

em currículo, menos é mais. As pessoas podem até pegar seu Currículo “estiloso” dentre 

vários, mas ele não atrai a atenção para você, mas sim para ele (o currículo) sendo então 

um tomador de atenção, mas apenas nas visões dos Diretores.  

O Currículo abaixo apresenta uma visão mais artística do processo.  

É fato que os avaliadores de todos os níveis demoraram mais tempo nele, entretanto 

como poderemos avaliar a seguir o tempo dedicado a cada uma das partes foi 

consideravelmente menor. Algo na base de 29,3% menor o que diminui as chances de 

sucesso do seu currículo. 
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No CV04 percebemos que o excesso de elementos tornou confusa a 

avaliação. Mas que segue o mesmo padrão normal para os 

colaboradores.  

Entretanto devemos ter em mente que informações importantes foram 

deixas para segundo plano, como Línguas, tendo menos tempo de 

observação que o termo “CV” no topo da página. 

Também podemos perceber que o gráfico de barras utilizadas nas habilidades confundiu 

o leitor fazendo com que fosse dedicado a ela o menor tempo de análise de todo o 

currículo.  

7.2. Visão do Gestor de Pessoas sobre o Currículo 

O período de coleta de dados para segmento de Gestores de Pessoas foi realizado de 23 

de abril a 26 de abril de 2017. Desta forma, tivemos como resultado médio odos os 

cenários de Eye-Tracking avaliados e os resultados replicados sobre os Currículos. 

Adotamos a seguinte escala de cor (abaixo em cada imagem) para avaliar o grau de 

importância. Assim tivemos: 
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Que o ponto de maior atenção dos gestores foi a Formação Acadêmica, 

seguida da Experiência e basicamente empatados em terceiro lugar os 

Dados Pessoais e o Objetivo do pretendente, deixando Qualificações Extras 

com pouco tempo de observação.  

Podemos perceber que, por se tratarem de profissionais com formação elevada (mais 

96% tinha mais que formação superior), trazem isso para seu processo de avaliação de 

currículo. Algo que não é tão enfatizado pelos donos de empresas como veremos a 

frente. 

Os outros currículos seguiram a mesma lógica, com pequenas variações como 

poderemos avaliar a seguir: 
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O CV 2 (com foto) segue os mesmos padrões, entretanto, a foto usurpa um 

tempo considerável que acaba por fragilizar a experiência, que no caso 

apresentado é muito grande e conta várias experiências diferentes, 

tornando-se cansativa ao leitor.  

Novamente fizemos o teste do retorno para o currículo sem foto (CV 03) e 

nada ocorreu. 

Assim, podemos perceber que o CV 03 segue os padrões normais  apresentados em nossa 

pesquisa até agora. E novamente apresentamos aos nossos gestores de pessoas o 

currículo com enfoque artístico e novamente ele foi sucintamente rejeitado dado que a 

Foto e o termo “CV” no cabeçalho tiveram mais tempo dedicados a eles do que os dados 

pessoais e as línguas faladas.  
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Todavia, podemos perceber que o padrão comportamental dos 

avaliadores foi o mesmo, salvo a atenção a uma foto e a uma 

logomarca, determinando que são formas interessantes de se 

comunicar, se soubermos como utilizar. 

7.3. Visão do Diretor/Empresário sobre o Currículo 

O período de coleta de dados para segmento de Gestores de Pessoas foi realizado de 27 

de abril a 29 de abril de 2017. Desta forma tivemos como resultado médio todos os 

cenários de Eye-Tracking avaliados e os resultados replicados sobre os Currículos. 

Adotamos a seguinte escala de cor (abaixo em cada imagem) para avaliar o grau de 

importância. Assim tivemos: 
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A visão dos Empresários e Diretores flui pela tela de forma 

diferenciada. Elementos como Experiência e Dados Pessoais tem o 

mesmo peso.  

Quando indagamos eles sobre isto, há respostas como: “tenho que avaliar  

se o colaborador pode viajar pela empresa, e se ele for casado com filhos novos fica mais 

complexo”, “Quero saber se ele mora perto da empresa, caso eu precise”, “Quero saber a 

idade para avaliar se já está viciado ou podemos modelar”. Respostas como estas 

demonstram a importância de uma área negligenciada por colaboradores e Gestores de 

Pessoas. 

Novamente inserimos o currículo com foto para avaliarmos o impacto da foto na 

avaliação. Obtivemos como resposta que a importância demonstrada pelos Gestores e 

pelos Colaboradores a esse elemento não tem respaldo na visão dos donos e Diretores de 

empresa. 
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Assim, podemos avaliar que a estrutura de importância continua a 

mesma, mas que a foto se tornou a parte menos importante (ou seja, 

com menos tempo dedicado a ela).  

Como realizado anteriormente avaliamos um outro currículo simples 

(sem foto). 

Ao observamos o CV 03, que foi escolhido por ser o mais repleto de informações, foi 

percebido que, também para o Diretor/Empresário o excesso de informação é tão ruim 

quando a sua falta. Desta forma, o excesso de atividades de formação extra fez com que o 

avaliador só observasse (em sua grande maioria) os dados iniciais desta etapa. 
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Novamente inserimos o currículo mais moderno e artístico para 

avaliação dos Diretores e novamente percebemos que o tempo 

destinado aos elementos ilustrativos/decorativos do currículo 

atrapalharam a análise do conteúdo. Como podemos perceber abaixo, 

grande quantidade de tempo foi dedicado à padronagem da moldura, 

ao título “CV” no topo da página e à foto da pessoa. Elementos como 

contatos, línguas e habilidades foram relegadas a segundo plano.  

Foi questionado aos Diretores/Empresários qual parte mais chamou a atenção neste 

currículo e a resposta foi: O campo Habilidades que 5 dos 8 entrevistados disseram não 

entender se: “era muito ou pouca habilidade.” 
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7.4. Comparando Percepções 

Após avaliarmos separadamente as percepções dos nichos avaliados 

foi necessário compará-los diretamente e, para tanto, preparamos os 

seguintes quadros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim podemos perceber que, na análise de um currículo simples (sem foto) temos na 

ordem COLABORADOR – GESTOR DE PESSOAS – DIRETOR com suas devidas diferenças.  

Ao observamos um Currículo com uma foto e muita informação temos, também seguindo 

a ordem COLABORADOR – GESTOR DE PESSOAS – DIRETOR, algumas diferenças. 
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Desta forma, podemos avaliar que o excesso de informação é ruim 

para qualquer tipo de avaliador e que foto é muito menos importante 

para o Diretor/Empresário do que pensam os Colaboradores e os 

Gestores de Pessoas. 

Ao avaliarmos um currículo mais artísticos temos que os resultados representaram que o 

excesso de cuidado com a forma, muitas vezes atrapalha o conteúdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, pode-se perceber que as margens coloridas ocupam um tempo grande dos 

Diretores/Empresários, é percebido pelo Gestor de Pessoas e passa quase invisível para o 

colaborador, mas as fotos realmente direcionam a visão ofuscando elementos como 

Línguas. Também ficou comprovado pelos questionamentos dos entrevistados que o 

campo habilidade não esclarecia de forma contundem quais eram as habilidades e seu 

grau de proficiência.  
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8. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Visando tornar mais suave a leitura desde material optamos por finalizar 

mais brevemente o documento, mas deixando algumas reflexões para 

novos estudos. Partamos das premissas basilares deste texto:  

• “É possível tornar mais atrativo meu currículo para os contratantes?” Sim, 

definitivamente fica comprovado que os contratantes tem preferências em 

relação ao conteúdo, forma e qualidade da apresentação dos currículos como 

demonstrados pela discrepância dos dados apresentados na pesquisa 

tecnológica e na diferença dos gráficos de cores.  

• “Existem currículos diferentes para pessoas diferentes?” Sim, os dados da 

pesquisa com Eye-Tracking demonstram isso.  

• “Colaboradores, Gestores de Pessoas e Diretores avaliam currículos de forma 

diferente?” Sim, todos nós fazemos análises e tomamos decisões de formas 

particulares, entretanto este estudo demonstrou que existe um padrão e que 

podemos fazer diferentes cortes metodológicos. Este estudo optou pelo cargo na 

empresa, mas nada impede que avaliemos idade, gênero, escolaridade...   

• “Se os 3 Nichos avaliados são diferentes para quem devo direcionar a construção 

do meu Currículo?” A pesquisa nos mostrou que somente 93,5% dos 

Diretores/Empresários são os responsáveis pelas contratações. Este número cai 

para 88,8% entre Gerentes/ Profissionais de Gestão com pessoas e para 21,5% no 

caso dos Colaboradores. Assim sendo, prepare o Currículo para os Diretores e 

Profissionais de Gestão com Pessoas, mas principalmente para os 

Diretores/Empresários.  
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Assim também buscamos a comprovação das hipóteses manifestadas 

nesse texto, a saber:  

a. Ao depararmos os 3 nichos avaliados (Empresários / 

Gerentes / Colaboradores) a um mesmo Currículo, suas 

atenções se voltariam exatamente para as áreas que eles 

declararam em suas pesquisas como as mais importantes e 

que estas partes seriam diferentes, demonstrando a 

importância de avaliarmos o alvo de nosso Currículo antes de 

o enviar.  

b. A segunda hipótese é que Currículos com elementos diferenciados podem 

distrair o avaliador gerando um processo falso de atração para o currículo, mas 

que se transformará em direcionamento para áreas menos nobres dos 

documentos avaliados. O que ficou comprovado pelo tempo destinado às fotos 

e molduras, mas que não se caracterizou em mais tempos para outras áreas do 

currículo. Assim foi plausível avaliar que estes detalhes “roubaram” tempo da 

avaliação do conteúdo do documento.  

c. A hipótese derradeira deste trabalho é que podemos avaliar e desenvolver um 

modelo padrão baseado na neurociência para a confecção de um currículo.  E 

assim surgiram os modelos abaixo para Colaborador, Gestores de Pessoas e 

Diretores respectivamente:  
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CAPÍTULO 4 

NOVAS DESCOBERTAS E PESQUISAS SOBRE  
O PERFIL DO FAZEDORES DE CURRÍCULO 

Este artigo compõe a obra Trajetologia Científica e é seu 4° capítulo. Nele avaliamos 

dados colaterais da pesquisa original, propondo estudos futuros sobre o tema e 

questionando sobre os seguintes aspectos: 

1. Qual o Grau de Engajamento dos Recolocantes nos sites de cadastro de currículo, 

qual sua confiabilidade e se esses valores variam de acordo com a posição dentro 

da empresa? 

2. A experiência Profissional é um ativo importante em um Currículo, mas será que 

está sendo avaliada como positiva pela percepção de quem contrata? 

3. O domínio de Língua estrangeira é um fator diferencial? Qual é a percepção dos 

contratantes sobre esse critério nos currículos que chegam até eles? Qual é o 

resultado prático observado quando avaliamos a real aptidão dos profissionais 

que se dizem fluentes em outros idiomas?  

4. O custo de Impostos realmente impacta nas contratações? Isso é percebido na 

mesma proporção pelas partes gerando um entendimento sobre o custo de 

contratar?  

5. Existe uma falta de vagas no mercado ou faltam profissionais qualificados para 

as vagas existentes? Não havendo profissionais qualificados as empresas 

contratam o que há no mercado ou capacitam? Será que o grau de exigência das 

empresas está elevado demais gerando frustração nas 3 partes (Colaborador, 

Gestor de Pessoas e Diretor)?  

6. O conceito de MEI é de conhecimento do público desta pesquisa? É um assunto 

abordado por Diretores na mesma medida que entre Gestores de Pessoas e  
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Colaboradores? Será que o desconhecimento deste conceito 

pode trazer atraso na competitividade brasileira?  

1. A SITUAÇÃO PROBLEMA 

Como já citado no artigo anterior, Trajetologia Científica: um estudo científico sobre o 

currículo. Um dos problemas mais presentes no imaginário dos profissionais que 

procuram colocações e recolocações no mercado de trabalho é: como tornar meu 

currículo mais atrativo para os contratantes? Todavia, onde devemos procurar 

informações científicas e embasadas sobre o tema para evitarmos erros? 

Na pesquisa anterior nossa atenção foi demandada pela falta de uma visão científica no 

que tange o estudo dos currículos e sua construção, gerando a proposta para a criação da 

área de Trajetologia Científica.  

Este termo foi cunhado pelo autor do texto para definir a nova área de estudo sobre 

currículos. O termo Curriculum Vitae deve ser traduzido do Latim como trajetória de 

vida, desta forma o com a união de 2 termos Trajetória = Currículum e Logia = Estudo, 

temos que Trajetologia é o estudo de currículo. Por se tratar de uma visão científica do 

tema foi gerado o complemento. 

2. JUSTIFICATIVA 

Antes de partirmos para comprovação de qualquer hipótese, foi necessário testar 

quantitativamente a premissa norteadora da pesquisa que gerou esse artigo. Desta 

maneira, foi questionado sobre perguntas gerais:   
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Em um corte pela perspectiva do Colaborador temos: 
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Pelo prisma dos Gestores Pessoas os números são:  
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Pelo viés dos Diretores o cenário se altera para: 
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Assim, podemos definir que a falta de ciência no processo de 

confecção dos currículos se reflete em uma falta de ciência (leia-se 

padronização metodológica) na avaliação dos currículos, mas a 

carência de pesquisas de cunho científicos faz surgir a demanda pela 

criação do arcabouço teórico científico da área de Trajetologia 

Científica. 

3. HIPÓTESE 

Um estudo de proporções nacionais gera por si mesmo novas áreas de conhecimento e, 

portanto, novas áreas de desconhecimento. Assim temos como hipótese deste estudo 

que novas áreas de pesquisa podem ser abordadas a partir desse momento.  

4. METODOLOGIA 

Visando desenvolver novas opções e abrir campo de estudo para os que virão após esta 

pesquisa, fizemos grupos focais com profissionais que estão no corpo de pesquisadores 

do IBPG – Instituto Brasileiro de Pesquisa Gerencial para avaliar quais seriam os 

possíveis desdobramentos desta pesquisa. 

Fizemos relatórios em ata de todas as reuniões e consolidamos os tópicos abordados 

nesse documento com o auxílio de uma revisão bibliográfica.  

5. PROPOSTAS DE ESTUDOS FUTUROS 

Este artigo teve como função abrir novas linhas de pesquisa na Trajetologia Científica, 

buscando, para isso, propor novos estudos em um futuro próximo, reforçando a 

cientifização do Currículo e logo sua maior eficiência. Assim propusemos as ideias 

abaixo: 
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5.1. Grau de Engajamento dos Recolocantes aos sites de  

cadastro de currículo 

Umas das preocupações colaterais desta pesquisa foi avaliar a 

confiabilidade de sites de recolocação, onde as pessoas inserem seus 

currículos. E percebemos através da Pergunta: “Você já cadastrou seu 

currículo em um site para conseguir emprego?” e 75,9% das pessoas 

entrevistas já cadastrou em sites, sendo que em um corte focado nas áreas 

da empresa temos que Operacional (Colaborador, Estagiário e Buscando 

recolocação) temos 82,1%, para Gestores temos 77,4% e para 

Diretores/Empresários cai para 51,9%.  

Tais dados podem ser fruto de vários aspectos: Ser uma tecnologia mais moderna, ser 

mais utilizado por pessoas que procuram recolocação (logo não Diretores/Empresários), 

é possível que os processos de recolocação mais Táticos e Estratégicos façam mais uso de 

Network ou que os Colaboradores acreditam mais que os Diretores nessas ferramentas. 

Assim, sugerimos que seja feita uma pesquisa listando dos 100 maiores sites desta 

natureza, uma criação de critérios de confiabilidade e uma pergunta para os grupos 

avaliados sobre a confiabilidade do mercado criando assim um GERSR – Grau de 

Engajamento dos Recolocantes aos Serviços de Recolocação.  

5.2. O peso do Fator Experiência  

Uma percepção que nos era familiar é o peso do Fator Experiência em um Currículo, 

posto que Colaboradores acreditam muito neste elemento com diferencial competitivo. 

Assim resolvemos avaliar qual é a percepção de qualidade das experiências profissionais 

relatadas nos currículos recebidos pelos profissionais de Gestão com Pessoas e 

Diretores/Empresários. Para os Gestores, 83,9% dos currículos padece de uma formação 

profissional adequada, número que cresce entre Diretores/Empresários para 88,7%. 

Desta forma, por mais que os Colaboradores achem importante as experiências 

profissionais, eles não conseguem transmitir a qualidade de suas vivências em seus  
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currículos, gerando entrevistas em excesso e demanda desnecessária 

de tempo, encarecendo o processo de seleção. 

Um estudo futuro poderia abordar qual é a melhor forma de demonstrar 

seu potencial no que se refere à carreira profissional, avaliando como 

melhor o impacto desta informação no Currículo.  

Pensando em lançar essa semente, nossa pesquisa propôs a avaliação de 2 currículos da 

mesma pessoa para 60 avaliadores (número pequeno em função da amostra) sendo um 

desses currículos com a experiência relatada com foco nas tarefas que essa pessoa 

executou em um cargo e outro com foco nos resultados alcançados e 58 dos avaliadores 

optaram pelo currículo focado nos resultados, propondo que mais que uma Meritocracia 

há uma Resultadocracia. 

5.3. Você acha que faltam pessoas fluentes em língua estrangeira?  

Ficou no imaginário do profissional brasileiro que falar inglês é uma vantagem 

competitiva. Infelizmente no Brasil é, pois no mundo já é obrigatório. Consultores de 

gestão com pessoas são enfáticos ao responder qual é o principal ponto fraco dos 

brasileiros: o baixo domínio do inglês. De acordo com uma pesquisa da Catho, site de 

busca de empregos, o domínio de um idioma estrangeiro pode engordar o contracheque 

em até 52%. Mas, no Brasil, apenas 5% da população fala uma segunda língua e menos 

de 3% têm fluência em inglês. Ao contrário do que muita gente imagina, o problema não 

está só em pessoas de cargos mais baixos. Em pesquisa sobre o domínio do inglês foi 

verificado que o Brasil ocupa a 41ª colocação de um ranking de 70 países desenvolvido 

pela EF Education First.  

Assim, resolvemos avaliar qual é a percepção dos Gestores e dos Diretores sobre os 

profissionais que informam falar inglês com a pergunta: “Faltam profissionais que 

dominam uma língua estrangeira?” e 88,9% disse que sim. “Os que informam ter 

domínio de um outro idioma, quando testados, qual é seu resultado?” 83,1% informa que 

abaixo do suficiente. Assim, seria interessante desenvolver uma pesquisa para avaliar a 

qualidade dos cursos de idiomas existentes no Brasil.  
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5.4. O Impacto do Custo Brasil nas contratações. 

Uma informação que surgiu neste estudo, e que é um alento para a relação 

de trabalho, é o fato da percepção quase uníssona de Colaboradores, 

Gestores e Diretores sobre o impacto dos impostos na geração de emprego.  

Fizemos a seguinte pergunta: “Você acha que os altos impostos dificultam a contratação?” e 

os percentuais de respostas afirmativas variaram de 78,7% dos colaboradores para 78,0% 

por parte dos Gestores e 87,7% para Diretores/Empresários. Entretanto nos causou 

estranheza o fato de o Colaborador perceber com maior força que o Gestor de Pessoas. 

Um estudo interessante no futuro seria avaliar o impacto total do custo de uma demissão 

até o momento que o novo colaborador estiver realizando adequadamente a função. 

Desligamento, impostos, impacto no clima organizacional, seleção, contratação, 

acolhimento, treinamento, ambientação, aprendizagem... até estar pronto para executar 

integralmente a função. 

5.5. O Mito da Falta de Vagas 

Povoa o imaginário do profissional que o mercado está se especializando e aumentando a 

concorrência. Para avaliar isto, questionamos aos entrevistados se: “Você acha que faltam 

pessoas com perfis adequados para as vagas?” e as respostas foram que Colaboradores (84,3%), 

Gestores (89,1%) e Diretores (88,7%) afirmam que faltam perfis adequados para as vagas 

existentes, nos levantando algumas interrogações:  

• Será que as empresas não estão buscando perfis ideais de profissionais, que pelo 

simples fato de serem ideais, não podem ser alcançados, portanto, gerando 

frustrações em ambas as partes e complicando a relação profissional, afinal o 

perfil ideal não erra, não se desmotiva, não passa mal, o filho não fica doente... 

Não seria interessante criarmos uma ferramenta para avaliarmos se o perfil 

ideal é possível, aproximando a Expectativa da Percepção? 

• Será que profissionais não estão investindo esforço e tempo em formações que 

não lhes aproximarão do “perfil ideal”? Não deveriam estes focar esforços em 

criar algo único? 
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• Será que esta busca pelo perfil ideal não encarece o processo 

de seleção, coloca em cheque as estratégias de atração e 

seleção e cria uma busca imaginária que frustra também o 

profissional de Gestão com Pessoas? 

• Será que nossas escolas estão formando para o Mercado ou ficaram paradas no 

tempo, criando um círculo infinito de alunos-profissionais que vivem em uma 

ciranda acadêmica que não lhe aproxima do perfil ideal, enchendo paredes de 

diplomas sem impacto profissional?  

• Qual seria o perfil ideal de Colaborador? 

5.6. Brasil o país da submissão 

Aproveitamos a pesquisa para avaliar o grau de conhecimento dos entrevistados sobre o 

conceito de Micro Empreendedor Individual, modalidade definida no portal do 

empreendedor, ferramenta governamental como pequeno empresário individual que 

atende às seguintes condições: Tenha faturamento limitado a R$ 81.000,00 por ano; Que 

não participe como sócio, administrador ou titular de outra empresa; contrate no 

máximo um empregado; Exerça uma das atividades econômicas previstas no Anexo XI, 

da Resolução CGSN nº 140, de 2018, o qual relaciona todas as atividades permitidas ao 

MEI. Ou seja, uma nova visão que pode aproveitada pelas empresas para desonerar suas 

folhas de pagamento. 

O número de empresas que flexibilizam suas relações trabalhistas utilizando as MEI 

cresce, entretanto não temos esse número, e seria interessante perceber como essa 

nova regra impacta no mercado de trabalho.  

Fizemos a seguinte pergunta: “Você conhece o conceito de M.E.I. (microempreendedor 

individual)?” Pudemos perceber que para os Diretores este assunto é conhecido por 

83,6% dos pesquisados, número que cai para 66,9% dos Gestores de Pessoas e que cai 

para 63,9% dentre os Colaboradores. Assim algumas perguntas aparecem: 

• Se é um assunto frequente entre os Diretores, quanto tempo demorará para se 

tornar uma política comum? 
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• Sendo um assunto estratégico para redução de custos trabalhistas 

das empresas não deveria ser do conhecimento geral dos 

Profissionais de Gestão com Pessoas? Será que as Escolas de 

Negócio estão formando Gestores de Pessoas focados mais no 

colaborador e menos na estratégia das empresas? 

• Será que estamos formando profissionais para conseguir empregos ao invés de 

clientes? Será que nossa formação em empreendedorismo está falha? 

6. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Visando tornar mais suave a leitura deste material, optamos por finalizar mais 

brevemente o documento, mas deixando algumas reflexões para novos estudos. 

Partamos das premissas basilares deste texto: 

Qual o Grau de Engajamento dos Recolocantes aos sites de cadastro de currículo, qual sua 

confiabilidade e se esses valores variam de acordo com a posição dentro da empresa e 

demonstram que os Colaboradores acreditam mais que as pessoas que buscam esses sites 

como fonte de bons currículos, assim podemos ter um desequilíbrio. (Eu mexeria neste 

parágrafo todo e nos seguintes – não parecem premissas). 

A experiência Profissional é um ativo realmente importante em um Currículo, mas será 

que está sendo avaliada como algo positivo pela percepção de quem contrata? Em não 

sendo alcançada, temos uma fraqueza identificada nos currículos enviados, podendo ser 

este um dos motivos para não contratações. Assim, devemos minimizar o C.H.A. e focar 

no C.H.A.V.E. (Competências, Habilidades, Atitudes, Valores e Experiências). 

O domínio de língua estrangeira é um fator diferencial, porém, poucos apresentam este 

diferencial e os que se dizem habilitados tem resultados práticos pífios, gerando 

desconfiança em quem contrata. 

É ponto pacífico que o custo de Impostos realmente impacta nas contratações, 

entretanto este impacto é percebido de forma diferente pelas partes gerando posto que  
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preocupa mais quem contrata do que quem é contratado, 

demonstrando que ambos não estão na mesma página. 

Não faltam vagas, faltam profissionais qualificados para as vagas existentes. 

Não havendo profissionais qualificados as empresas contratam o que há no  

mercado e os utilizam como tapa-buraco. Isto pode ser fruto do alto grau de exigência 

das empresas, mas tem como consequência frustração nas 3 partes (Colaborador, Gestor 

de Pessoas e Diretor)  

O conceito de MEI é pouco conhecido do público, mesmo sendo uma realidade e uma 

mudança prevista no mercado de trabalho (transformação de Carteiras de Trabalho e 

contratos via MEI), todavia é um assunto recorrente entre os Diretores, mas em menor 

proporção entre Gestores de Pessoas e Colaboradores, demonstrando que podemos estar 

focados no emprego e não na empresa. 
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CAPÍTULO 5 

COMO FAZER SEU CURRÍCULO BRILHAR 

O Currículo é uma radiografia de uma carreira profissional, portanto deve ser cultuado 

como uma obra de arte. Raciocinemos: quando você procura uma companhia agradável, 

seja por um tempo ou pela vida toda, o que lhe chama atenção? Em um primeiro 

momento são as diferenças, entretanto, como uma relação profissional deve ser um 

noivado e não um flerte, as similaridades são importantes para a manutenção das 

relações. Desta feita, questiono: se as empresas utilizam teorias e técnicas para 

gerenciar suas atividades, gerenciar conflitos, investir seus recursos e demonstrar suas 

habilidades (evidenciando pontos fortes e omitindo fraquezas), por que os profissionais 

não podem utilizar destas técnicas para gerenciar suas carreiras profissionais? 

Alterar o currículo deve se tornar um prazer para o profissional e isto ocorre quando o 

mesmo cria objetivos e metas para o desenvolvimento de seu currículo, algo que 

procuramos definir como: escultura profissional. 

1. SITUAÇÃO PROBLEMA  

A criação de objetivos para o currículo depende da construção de cenários futuros e da 

adequação de um perfil profissional desejado com a prospecção de tendências futuras. 

Neste momento uma boa dica é utilizar de empatia, colocando-se no lugar da empresa 

contratante, perguntando-se honestamente qual é o tipo de profissional desejado, quais 

os cursos que estão mais visíveis no mercado, qual o comportamento (inteligência 

emocional) preferido pelas organizações e assumindo fraquezas.  
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A estratégia preferencial para a determinação de parâmetros curriculares é a criação de 

um banco de currículos com ícones de cada área. Colecionei 10 currículos, entre eles 

existiam professores, profissionais de expressão no mercado e ícones de áreas 

correlatas, sempre respeitando a área de atuação e baseado nos meus objetivos. Ex.: Se 

quero ser professor, buscarei currículos referenciais na área acadêmica e não o de um 

desportista. Após tal processo, devem-se analisar os currículos, classificando-os por 

habilidades consideradas indispensáveis e a criação de um esboço de currículo ideal. 

Uma política que migrou das organizações para a vida profissional é a personalização dos 

produtos ofertados, conhecida como customização. Desta forma, para cada oportunidade  
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de emprego o currículo deve receber detalhes diferenciais que gerarão 

vantagem competitiva na busca por recolocação. O Currículo deve ter 

seu objetivo alterado de acordo com a empresa a qual será apresentado, 

para isso é necessária uma ‘análise mercadológica – Targeting’ visando 

conhecer a empresa na qual você pretende trabalhar. 

Fazer um perfil psicográfico do candidato é uma das técnicas utilizadas na seleção de 

talentos para organizações, sendo um sucesso comprovado. Desta forma, indago: por 

que não utilizar esta via como mão dupla, adotando tal procedimento como ferramenta 

de análise de eficiência do endomarketing? 

Busque levantar em homepages, notícias, documentos institucionais e análises 

mercadológicas informações relevantes sobre a empresa, utilizando o marketing para 

levantar demandas, desejos e sonhos deste cliente organizacional. Palavras como ética, foco 

nos resultados, inovação, criatividade, padrão, segurança, comprometimento, flexibilidade, 

dentre tantas outras, demonstram traços ‘psicológicos’ da empresa e deve-se ter atenção 

para que de maneira correta possam ser inseridos no currículo do pretendente. 

Nossa pesquisa apresentou alguns dados que devemos avaliar, são eles:  

  



 

 106 

Na visão Geral: 

  



 

 107 
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Pelo prisma do Colaborador temos que:  
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Na visão dos Gestores de Pessoas temos:  
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Pela perspectiva dos Diretores temos que:  
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Antes, acreditávamos que não havia receita sucesso, entretanto existem 

dicas para uma melhora nos resultados alcançados e algumas delas 

devem ser seguidas, todavia o perfil da vaga ofertada (ou da posição 

aspirada) determina quantas pitadas de criatividade ou de formalismo 

que o candidato deve utilizar. Algumas das dicas são as seguintes: 

DADOS PESSOAIS: devem ser a primeira parte de um currículo – nome, endereço, telefones de 

contato (residencial e celular), e-mails, idade e estado civil. Vide exemplo:  

Fulano da Silva  

Administrador de Empresas 

Rua Cel Beltrano da Costa, N° 1020, apto 101 – Bairro –  

 9999-999 – Município – Sigla Estado - (XX)9999-9999 

 fulanosilva@hotmail.com, Estado Civil, Idade, filhos  

 www.fulanodasilva.com.br 

Atenção: Evite usar abreviações do seu nome para não confundir com homônimos, salvo 

casos onde a pessoa tem nome de princesa: Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes. 

Atenção: Em nossa pesquisa perguntamos a 276 Selecionadores qual era a impressão que 

eles tinham sobre o mesmo currículo montado de formas diferentes. 

Currículo Tipo 1 Currículo Tipo 2 

Fulano da Silva  
Administrador de Empresas 

Rua Cel Beltrano da Costa, N° 1020, apto 101 – Bairro –  

CEP 9999-999 – Município – Sigla Estado - Cel:(XX)9999-

9999 
E-mail: fulano,silva@hotmail.com, Estado Civil, Idade + 

Filhos 
Site: www.fulanodasilva.com.br 

Fulano da Silva  
Administrador de Empresas 

Rua Cel Beltrano da Costa, N° 1020, apto 101 – Bairro –  

 9999-999 – Município – Sigla Estado - (XX)9999-9999 

 fulano,silva@hotmail.com, Estado Civil, Idade + Filhos 
 www.fulanodasilva.com.br 

Taxa de Contratação 32,8% Taxa de Contratação 67,2% 

Termos para Definir o CV: Prolixo, Redundante, 

Gastador, Enroladado 

Termo para Definir o CV: Direto, Limpo, Rápido. 

  

mailto:flaviocomex@hotmail.com
http://www.fulanodasilva.com.br/
mailto:flaviocomex@hotmail.com
http://www.fulanodasilva.com.br/
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Informe a sua profissão de formação, caso você tenha duas ou mais 

informe todas, pois isto direciona a visão do selecionador para o aproveitar 

em uma ou mais funções. Exemplo: Advogado e Administrador. 

Enfermeiro e Arquiteto. Técnico em Contabilidade e Advogado. 

Atenção: Cuidado com os e-mails pessoais colocados no currículo. Não são raras as vezes que 

recebo e-mails, digamos excêntricos, em currículos. Vide exemplo: 

fadinhadomal@blabla.com, fulalinhagostosa@blabla, saradolevado@blabla, tininha@blabla, 

suaestrela@... Isto é terrível e destrói as possibilidades de sucesso da iniciativa. 

Evite também e-mails religiosos, por mais que seja sua fé, ela é apenas sua. Não corra o 

risco! Tive problemas com uma ex-aluna, excelente profissional que utilizou o termo 

yeshua em seu e-mail e, por isso, arrecadava hostilidades. A fé é importante e linda, mas 

não deve se misturar com ambiente empresarial (desta forma). 

Outra armadilha comum é o e-mail gigante: 

marialuciarachelfigueiredoalexandretostadasilva@blabla.com, isso dificulta a assimilação 

e, portanto, afasta do seu alvo. Mais uma pegadinha é utilizar aquele sobrenome 

importado, cheio de consoantes e que ninguém acerta escrevendo para seu e-mail. 

Lembre-se que a função do e-mail é aproximar as pessoas de você, fazendo com que elas 

te achem e não o contrário. 

Evite também e-mails com datas de nascimento, pois ninguém precisa saber tal informação e 

no final das contas deixe que ela deduza quantos anos de vida você tem. 

DICA: E-mail padrão (nome.função@blabla.com) ou (nome.sobrenome@blabla.com 

(mais simples)) ou vice-versa. 

OBJETIVO: Apresentar um objetivo claro e direcionado para a realidade de cada empresa 

é uma vantagem, demonstrar aspectos como vontade de adquirir experiência, desejo de 

consolidar uma carreira e desenvolver competências profissionais e pessoais são 

aspectos que são bem vistos por algumas empresas. Vejamos o exemplo abaixo: 

  



 

 116 

Objetivo 

Atender novos mercados ampliando meu alcance 

para Brasil – América Latina – Mundo, atuando na 

Área de Gestão com pessoas em Empresas 

familiares, me dedicando principalmente a Seleção 

e Retenção de talentos. 

DICA: Seja objetivo, direto e focado, mas lembre-se que usar o mesmo objetivo para 

todas as empresas é como usar a mesma roupa todos os dias, falar as mesmas frases 

todas as horas e comer o mesmo prato, mesmo que seja o preferido, todos os dias. No 

início até parece fácil, mas cansa e perde o brilho.  

Tentem evitar objetivos muito amplos e evasivos, pois eles demonstram falta de foco e 

despreparo, seja ‘pé no chão’ para não parecer sonhador. 

Também é importante, no currículo como um todo, mas principalmente no objetivo, ser 

verdadeiro pois é a parte mais importante de um Currículo, afinal, é aqui que 

conhecemos os desejos do profissional e verificamos se ele está de acordo com os 

objetivos da empresa.  

RESUMO PROFISSIONAL: neste momento o candidato deve fazer um apanhado de 

características positivas que apresenta. Alguns profissionais optam por inserir 

características a serem trabalhadas para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, 

isto demonstra veracidade e poder de autoanálise crítica. Sempre subdivido o Resumo 

Profissional em duas áreas: 

• Perfil: Neste local o profissional poderá citar características positivas do seu 

trabalho e características que ele pretende melhorar durantes os próximos anos; 

Dica: Evite colocar na primeira pessoa, seja do singular ou do plural, pois demonstra 

arrogância no primeiro caso e no segundo demonstra falta de confiança fruto de uma 

dissociação do Eu-Sacro e do Escudo Performático. 
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Outra sugestão é evitar encher uma folha de características positivas e 

colocar apenas algumas características negativas, pois isso torna o 

currículo inverossímil e passa uma imagem de incapacidade de 

autoanálise, e ninguém gosta de trabalhar com pessoas que acham 

estar sempre certas, concorda? 

Costumo sugerir para meus clientes e amigos que guardem algumas características para 

a entrevista, sobre pena de decepcionar o Entrevistador.  

Atenção: Em muitos casos recebo currículos citando que o profissional é perfeccionista, 

detalhista e viciado em Trabalho (Work-a-holic). Cuidado com os defeitos ‘pré 

moldados’, posto que muitas vezes os candidatos a vagas enviam currículos citando 

defeitos que acham que os selecionadores se interessarão. 

Já tive o desprazer de trabalhar com uma pessoa perfeccionista e toda equipe foi 

prejudicada, pois os prazos nunca eram cumpridos e o trabalho nunca estava perfeito. 

Também tive problemas trabalhando com o detalhista, pois ele tende a corrigir as pessoas 

criando um clima organizacional insuportável, mas principalmente, nenhuma empresa 

gosta de ter entre seus funcionários um Work-a-holic, afinal, a vida útil deste profissional é 

curta e culmina com muitos custos médicos. 

Então, seja franco, apresente seus erros e acertos verdadeiros. Lembre-se do fato de que 

nenhuma empresa espera que você seja um super-herói, mas sim uma pessoa. E nada 

pior do que descobrirmos que você não é nada daquilo que escreveu no currículo quando 

você já faz parte da equipe, os problemas são sérios e irreversíveis.  Vejamos um 

exemplo de Perfil: 

Perfil 

Dinâmico, ético, agregador, comunicativo, responsável, comprometido com 

os objetivos da instituição e que necessita estar motivado para realizar um 

bom trabalho. 
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• Áreas de Interesse: Neste momento do seu Currículo você tem 

um espaço para dar mobilidade ao seu portfólio, portanto 

utilize esse espaço para citar quais áreas de interesse você 

tem. 

Dica: Não é feio, nem perda de foco, se interessar por várias áreas da empresa. Lembre-

se que ser um excelente profissional significa ter visão sistêmica, mas evite colocar 45 

áreas ou escrever ‘qualquer uma’, ‘todas’... isso demonstra falta de expectativas e de 

planejamento. 

Uma boa dica é falar de áreas correlatas as atividades da empresa e que você tenha real 

interesse. Nada pior do que trabalhar em uma área que não se gosta.  

Vejamos um exemplo positivo: 

 

Áreas de interesse 

Gestão, Projetos, Planejamento Estratégico, Marketing, 

Treinamento, RH, TGA, Empreendedorismo, Filosofia e 

Educação. 

 

Atenção: Algumas vezes você acha que seus interesses não são correlatos e não tem nexo 

entre si, mas lembre-se de que o conhecimento é um conjunto de raízes comuns que 

podem ligar elementos completamente diferentes ao mesmo tempo. 

Cito o caso de uma colega de Universidade que fazia Odontologia em 1998 e anunciou 

entre os amigos que faria mestrado em Física. Virou motivo de piada entre os amigos, 

pois eles não conseguiam ver o nexo entre as áreas. Mas o diferencial do Gênio é esse, vê 

o que mais ninguém vê, o futuro da Odontologia é o laser, ela foi estudar o laser no curso 

de Física, se tornou a primeira especialista nisso no mundo. Vive de palestras 

internacionais hoje. 



 

 119 

ESCOLARIDADE ou FORMAÇÃO ACADÊMICA: o grau acadêmico é fator 

determinante na escolha de um profissional no mercado competitivo 

moderno, dado que amplia o interesse do selecionador pelo currículo 

aumentando também o tempo despendido para avaliar as outras 

características do pretendente. Apresentar os graus acadêmicos deve  

seguir um padrão que facilite a visualização dos dados. Desta forma, um modelo 

interessante é: nome da instituição, grau do curso, data de início e conclusão, nome do 

curso e título do trabalho de conclusão de curso. É importante observar que sempre se 

começa do grau mais elevado para o mais baixo.  

 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação Stricto Sensu: Mestrado em Educação, 

INSTITUIÇÃO, concluído em 200X. 

Pós-Graduação Lato Sensu: MBA em Gestão de Projetos, 

INSTITUIÇÃO (200X). 

Pós-Graduação Lato Sensu: Marketing Internacional, 

INSTITUIÇÃO, (200X). 

Graduação: Administração de Empresas com Habilitação em 

Comércio Exterior, INSTITUIÇÃO, concluído em 2002. 

Extensão: Human Memory and Learning (MIT 2009) - Strategic 

HR Management (MIT 2010) 

 

Atenção: Mesmo que você tenha curso superior cite seu curso técnico, posto que é uma 

formação importante. A não ser que seja na Mesma área (ex.: Técnico e Superior em 

Administração de Empresas). A mesma dica serve para Graduação. Alguns currículos que 

recebo só mostram pós-graduação do candidato e isso limita a capacidade de decisão do 

gestor. Muitas vezes temos, por exemplo, engenheiros como formação em gestão de 

pessoas. Assim como temos áreas correlatas e uma gama incrível de pós-graduações 

devemos nos preocupar em demonstrar qual nossa área básica de conhecimento. 
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Outra dúvida que sempre surge é quando temos pessoas com duas 

graduações, se deve citar ambas, e a resposta é SIM, devemos 

demonstrar tais conhecimentos, pois podem caracterizar um 

diferencial interessante. 

Atenção: MBA (Master Business of Administration) no Brasil é pós-lato sensu, feito fora 

do Brasil (principalmente nos USA) tem o nível de Mestrado. Não existe MBA em 

Pedagogia como vi uma instituição oferecendo.  

Mais um mito que devemos eliminar é o de que não devemos colocar no currículo 

formações abandonadas, trancadas ou em andamento. Acredito que seja importante 

demonstrar sua carreira acadêmica e isso são momentos dela, e, portanto devem ser 

vistos com orgulho. Aqui cabe lembrar quais são os graus acadêmicos de acordo com o 

MEC: 

 

Fonte: MEC – Ministério da Educação 
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: deve-se citar a bagagem profissional da 

mais recente experiência para a mais tardia, normalmente é 

aconselhável que sejam citados os últimos 3 empreendimentos. Uma 

forma simples e visualmente atrativa é a apresentação do nome da 

empresa, duração em meses, função de atuação, uma dica importante é um pequeno 

resumo das atividades da empresa. Outro aspecto que deve ser salientado é um resumo 

de atividades profissionais exercidas durante seu tempo de permanência na empresa. 

Neste momento devemos avaliar como estamos dividindo o espaço físico do currículo, 

caso você ainda tenha um espaço considerável da página única que deve ser seu 

currículo, utilizar o modelo 1 de descrição de experiência profissional, caso contrário 

utilize o modelo 2. 

O modelo 1 é mais completo e detalhado, tornando mais fácil para o avaliador conhecer 

suas experiências, bem como atividades e realizações. Vejamos abaixo: 

Empresa –Ramo (Sigla do estado)   

Set 2003 aos dias atuais 

Função – Pequeno descritivo da empresa (Empresa atuante nas 

áreas de Gestão de Projetos) www.empresa.com.br  

Resultados: redução no custo de Manutenção anual de 4%, 

criação de um novo protocolo de gestão de Pessoas, Responsável 

por aumentar em 34% o Marketing Share da unidade. 

O modelo 2 é simplificado e deixa muitas informações de fora, mas serve para poupar 

espaço em um Currículo muito abrangente. Também pode ser utilizado para pessoas que 

vivenciaram suas experiências em grandes empresas muito conhecidas no mercado 

como multinacionais e empresas de grande porte. Vejamos o exemplo: 

PMV - Prefeitura Municipal de Vitória (ES) 

Função Gestor de Pessoas  set 2003 a Nov 2007 

  

http://www.empresa.com.br/
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Entretanto cabe salientar que as informações deverão conter dados 

suficientes para serem validados pelos selecionadores. 

Atenção: Recebemos muitos currículos onde as pessoas colocam as 

atividades que executaram nas empresas, sabemos o que um auxiliar de 

departamento pessoal faz, mas contratamos pessoas por seus resultados. 

Para testar esta premissa fizemos um teste com 276 Selecionadores qual era a impressão 

que eles tinham sobre o mesmo currículo montado de formas diferentes: 

Currículo Tipo 1 Currículo Tipo 2 

Empresa –Ramo (Sigla do estado)      Set 2003 

aos dias atuais 

Função – Pequeno descritivo da empresa 

(Empresa atuante nas áreas de Gestão de 

Projetos) www.empresa.com.br  

Resultados: redução no custo de 

Manutenção anual de 4%, criação de um 

novo protocolo de gestão de Pessoas, 

Responsável por aumentar em 34% o 

Marketing Share da unidade. 

Empresa –Ramo (Sigla do estado)      Set 2003 

aos dias atuais 

Função – Pequeno descritivo da empresa 

(Empresa atuante nas áreas de Gestão de 

Projetos) www.empresa.com.br  

Atividade: Controle de pagamentos, 

agendamento de manutenção, ministrar 

treinamentos, ajudar a criar novos 

mercados na unidade. 

 

Taxa de Contratação 81,9% Taxa de Contratação 19,1% 

Termos para Definir o CV: focado, 

dinâmico, competente, metas e resultados 

Termo para Definir o CV: Trabalhador, 

correto, organizado e operacional 

Outra dúvida que sempre faz parte do imaginário profissional é: “Devo colocar referências?”. 

Se você tem pessoas que referenciem o seu trabalho anterior, peça a elas que assinem uma 

carta redigida por elas atestando isso, mas não cite no currículo, afinal não é usual e passa uma 

imagem que você tem algo a esconder. Todavia alguém algum dia pode pedir. No dia da 

entrevista leve a carta original para que o selecionador tenha conhecimento, caso você ache 

que tem espaço para isso na entrevista.  

  

http://www.empresa.com.br/
http://www.empresa.com.br/
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Atenção: Mesmo que o gerente seja seu amigo pessoal e tenha falado 

em algum momento de te dar uma carta de referência, não a cite se 

você não estiver de posse da mesma. Só devemos usar referências se 

tivermos certeza que as palavras serão positivas, afinal pessoas 

mudam e falam qualquer coisa na nossa frente. 

Cuidado também com os exageros nos elogios que supostamente tenham sido ditos pelos 

seus colegas do emprego anterior, nem sempre são verdadeiros, as vezes são parte de 

um pacote político para visar um bom clima organizacional, e lembre-se: se você era tão 

perfeito por que está fora daquela empresa? 

IDIOMAS: É inegável que dominar outra língua é fundamental para o mercado moderno, 

entretanto não apenas isso. Conhecer outras culturas se transforma em vantagem competitiva 

em um mercado globalizado. Assim, devemos apenas citar se escrevemos, lemos e falamos o 

idioma fluentemente, bem como apresentar possíveis experiências internacionais.  

Idiomas: Inglês – Leitura, escrita e fala.  

Espanhol – Leitura e escrita. 

Ninguém quer saber se você fez até o step 2 do curso tal no ano tal. Quer saber apenas se você, 

em uma situação de trabalho, consegue sobreviver e ajudar a empresa quando solicitado. 

Repetirei um dado, já apresentado nesse livro: resolvemos avaliar qual é a percepção dos 

Gestores e dos Diretores sobre os profissionais que informam falar inglês com a pergunta: 

“Faltam profissionais que dominam uma língua estrangeiras” e 88,9% disse que sim. “Os que 

informam ter domínio de um outro idioma quando testados qual é seu resultado?” 83,1% 

informa que abaixo do suficiente. Assim seria interessante desenvolver uma pesquisa para 

avaliar a qualidade dos cursos de idiomas existentes no Brasil.  

Atenção: Muitas vezes sou surpreendido por profissionais que colocam 

em seu currículo que são fluentes em inglês e resolvo fazer a 

entrevista toda em inglês. Esta é uma prática comum e faz com que 

vários destes pseudocandidatos caiam do cavalo. É fato que fluência 

em um idioma reduz conforme não o utilizamos, afinal tudo deve ser 
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treinado. Então se você é fluente em um idioma e fará uma entrevista, 

que tal se preparar para ela? 

Como se preparar: 

• Reveja os elementos do seu Currículo (Resumé) em inglês para que possa 

readaptar aos termos usados. 

• Utilize chats para readquirir pronuncia e sotaque. 

• Durma as noites anteriores com DVD de filmes em inglês ligados e repetindo. Por 

incrível que pareça isso faz adaptar mais facilmente ao idioma.  

Uma boa sugestão é informar se faz curso de idiomas em algum lugar, assim demonstrará 

a seu selecionador que, por motivação pessoal, você está investindo na sua formação e que 

logo poderá contar com mais esta habilidade para o desenvolvimento de sua empresa. Mas 

não acredite que o fato de estar estudando um idioma é uma vantagem competitiva, é 

apenas um sinal de interesse em aprender, não de que você domina o idioma. Ok? 

Também sou muito questionado por pessoas que tiveram uma experiência internacional 

qualquer, que não se refira diretamente à área de trabalho, do tipo work experience, 

intercâmbio ou até mesmo uma viagem de ‘mochilão’ mais longa. Toda essa bagagem é 

importantíssima e revela como você lida com desafios, com problemas, com a barreira 

cultural e com o trabalho individual. Então informe isto ao seu selecionador e ele saberá 

como aproveitar esta experiência de vida. 

INFORMÁTICA: É uma realidade, então, que citar cursos como word, excel, power point, 

internet... torna-se ‘encher linguiça’ assim devemos citar apenas cursos não tão básicos 

como Corel Draw, Ms project, Flash, etc.  

Atenção: Tenho recebido muitos currículos com as seguintes informações: “Usuário de 

Word, Power point, Excel...”. Caro leitor cuidado com informações que depreciam sua 

formação, sei que o Brasil ainda é um país atrasado no que tange a inclusão digital, mas 

isso não significa que para qualquer cargo tais informações se tornam importantes. A 

não ser que você seja o Papa do Excel, o novo Spielberg do PowerPoint, ai você coloca, 

afinal é uma vantagem competitiva. 
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Então opte pelo seguinte raciocínio: nas funções organizacionais (ou 

seja, realizadas dentro de uma empresa) o conhecimento de informática 

é imprescindível então não cite “Domino Word, Power point, Excel...” 

até mesmo pelo fato de que se você não sabe usar tais ferramentas você 

estará fora do mercado.  

Caso você esteja se candidatando para uma vaga mais próxima ao chão de fábrica (ou seja, 

nos patamares hierárquicos mais baixos) informe que você tem conhecimento das áreas, 

cite curso realizado na empresa tal, no ano tal... isto realmente é pouco importante, mas 

sim se você tem a habilidade, todavia, pode existir necessidade comprobatória. 

Neste momento cabe diferenciar Habilidade de Curso. Habilidade é aquilo que você sabe 

fazer, mas não fez nenhum treinamento teórico para aquilo e não tem certificação sobre 

esse conhecimento. Característica diferente do Curso que além de te ofertar uma 

habilidade ainda lhe confere um título (ou diploma). 

Outra dica importante é lembrar do termo DOMÍNIO, posto que dominar excel não significa 

saber criar uma planilha, mas sim trabalhar fórmulas, layouts, funções, rastreabilidade, teste 

de hipótese, banco de dados e uma gama de outros conhecimentos mais profundos. Então cabe 

uma sugestão cite apenas. Nível de Usuário em Excel. 

Vejamos um bom exemplo de como informar suas proficiências em informática: 

Informática: Nível usuário no pacote Office, habilidades com 

Corel Draw, Flash, CAD e curso de SQL-Server (2002), JAVA 

Script (2003) pela Oracle, XML (2004) pela Harvard. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA: Este aspecto por muitos pode ser negligenciado, mas atualmente 

as empresas também buscam bons professores para fazer circular o conhecimento em 

suas estruturas, desta feita, uma bagagem científica se torna necessária. 

Atualmente, mais do que em qualquer época, as empresas descobriram que aprender é uma 

habilidade que deve ser desenvolvida e que profissionais que tenham a capacidade de 

ensinar estão se tornando fundamentais para este processo.  
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Não podemos dissociar ciência da prática profissional e tal desafio 

torna empresas mais adaptadas às novas realidades que nascem no 

banco acadêmico. Se vivência acadêmica é uma vantagem que você 

possui, por que não utilizá-la? 

Sempre cito que um dos atrativos mais legais que vejo em currículos, principalmente pelo 

fato de além de empresário ser professor, é a participação em projetos de pesquisa, artigos 

publicados, palestras ministradas e até livros publicados. 

Raciocine comigo, em sua opinião, quem conhece mais sobre um tema: um especialista 

que fez um curso de 360 horas sobre a matéria ou um especialista que fez o mesmo curso, 

mas escreveu um livro sobre o tema e para tanto fez horas de pesquisa, adicionou sua 

experiência e transformou isto em um texto que ajudará a formar novos especialistas? 

Sempre informo aos meus selecionadores que já publiquei vários artigos científicos, que 

fui colunista de grandes sites da internet, que publiquei 5 livros (até o momento) e que 

tenho apresentado trabalhos de pesquisa pelo mundo todo.  

Engana-se quem pensa que o selecionador achará que você está acima da realidade de 

sua empresa, afinal queremos os melhores ou que você não terá tempo para dedicar a 

empresa, pois sabemos muito bem que pessoas com muitas tarefas gerenciam melhor o 

seu tempo e conseguem dar melhores resultados. 

Produção científica – artigos científicos de Gestão (80), Palestras 

(13), Livros Publicados (4). Maiores detalhes: 

www.seublog.com.br 

ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES: em um mundo cada vez mais focado na empresa, 

doenças comportamentais se tornaram um sério problema para as organizações. Assim 

demonstra que existe um Ser Humano por traz do Ser Organizacional transmitindo várias 

informações ao empregador, algo que convencionei chamar de PMPH – preceitos da 

macrovalorização do princípio humano. 

Então demonstre a empresa que você não é um workaholic citando no currículo atividades 

como   hobbies,   projetos   artísticos   e   serviços   voluntários.   É   interessante   ressaltar 

http://www.seublog.com.br/
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que ainda existe um preconceito no que tange opções sexuais e 

religiosas, portanto é preferível evitar tais embates. 

 

Atividades extras 

Fórum Estadual de Bioética – Membro fundador no ES 

Voluntário – Trabalhos realizados no Hospital Tal e membro da 

comunidade TAL e especialista do Riso. 

Livros Publicados: Título (2007), Título (2010),  

Título (2009), 

Palestrante – Temas técnicos e motivacionais  

(BR e mundo) 

Apresentador do programa “XYZ” – rádio TAL 

Projetos sociais – Projeto A (+ 90mil pessoas atendidas).’ 

ATENÇÃO: Cuidado para postar apenas informações verídicas e possíveis de verificação. 

Neste momento que percebemos as sutilezas que compõe o Ser. 

Recebi recentemente 3 currículos que me chamaram a atenção:  

• O primeiro para a vaga de vendedor externo onde a candidata informou ser atriz 

profissional com vários prêmios. Esse foi o diferencial dela, afinal vender é 

representar. 

• O segundo de um jovem que informou ser músico de uma Banda de Jazz, com 

formação clássica e que pleiteava uma vaga na área de finanças de uma empresa. 

E o diferencial foi exatamente esta informação pois sabia que o Diretor Financeiro 

da Empresa é um apaixonado por Jazz e, como músico que sou, percebo que a 

dedicação a um instrumento musical demonstra muito da capacidade de 

concentração e preparo do profissional. 
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• O terceiro foi o currículo de uma jovem que se identificou 

como modelo, com desfiles por vários países do mundo e 

formada no curso de pompoarismo. Tal informação não 

acrescentou em nada na sua busca, pelo contrário, como 

conhecia a diretora da empresa família e seu marido-sócio 

resolvi não criar esse problema para a empresa. 

PROJETOS FUTUROS: uma técnica que pode ser utilizada é a apresentação de metas 

futuras, recentes, no que tange cursos e atividades pessoais, para demonstrar o 

planejamento e o ordenamento, bem como uma visão de futuro. Esta medida facilita a 

tomada de decisões de contratação, visto que apresenta as perspectivas do candidato. 

ATENÇÃO: Seja focado e pé no chão, mas verdadeiro. Se seu plano de vida é mudar de país 

e viver como monge, informe isso o mais breve possível para seu selecionador, afinal se 

isso não tem relação com os objetivos da empresa nem adianta continuar a conversa. 

Projetos Futuros 

Pretendo fazer um MBA em Gestão de Projetos na FGV em 2019, 

fazer uma viagem nas férias para aperfeiçoar meu francês, criar 

um projeto social para atender crianças em 2020 e publicar um 

livro sobre Gestão de Pessoas em 2021. 

ASSINATURA: Assim como toda obra de arte, um currículo deve ser assinado e datado. 

Uma boa dica é usar um scanner para digitalizar uma assinatura em forma de Foto e 

adicionar ao Texto para dar validade. 

Até mesmo pelo simples fato de confirmar que você enviou o currículo, posto que 

recentemente vi um funcionário de uma empresa perder o emprego por ter, 

supostamente, enviado um currículo para uma concorrente direta. Todavia, sabemos 

que não foi ele quem enviou e sim um ‘colega’ de trabalho já sabendo das possíveis 

consequências deste ato. 
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CAPÍTULO 6 – COMO FAZER SEU CURRÍCULO  

CHAMAR ATENÇÃO POSITIVA 

O Currículo deve ser singular, se destacar dos demais, porém: sempre positivamente. 

Muitas vezes recebemos currículos “criativos”, muitos de mal gosto, eles até chamam a 

atenção, mas nem sempre positivamente.  

81,9% dos Currículos enviados e recebidos estão abaixo da qualidade esperada sendo 

caracterizados como ruins ou regulares, portanto devemos dar atenção a esse aspecto 

que chamamos de Elementos Estéticos dos Currículos 

Algumas atitudes devem estar atentos, são elas: 

USAR CORES DIFERENTES EM CURRÍCULOS – trata-se de uma ferramenta profissional e por 

isso deve primar pela seriedade e eficiência. A não ser que você seja um profissional que 

pleiteie uma vaga na área de Artes, Criação... nesse caso, o céu é o limite. Uma ferramenta 

visual mais interessante pode chamar a atenção positivamente, mas evite currículos 

multicoloridos pois desviam o foco da parte importante: sua formação acadêmica, 

profissional e pessoal. Afinal a pesquisa mostra que 97,5% dos avaliados acha que isso depõe 

contra a qualidade do Currículo. 

UTILIZAR FONTES LEGÍVEIS – Qual é a função do seu currículo? É que as pessoas o leiam. 

Então para que complicar com fontes de difícil leitura ou em tamanhos microscópicos. Utilize 

papel branco e tinta preta, nesta hora vale o lema da moda: “o menos é mais”. Cuidado com as 

letras do estilo gótico, pois você não é um poeta famoso. 

TAMANHO DO CURRÍCULO – Acredito que profissionais com muita experiência (digo 

mais de 15 anos no mercado) e uma vida produtiva muito atribulada (várias funções e 

projetos) possam se dar o luxo de ter um currículo com 2 laudas (1 folha), já profissionais 

em início de carreira não devem passar de 1 folha sob pena de tornarem-se redundantes 

e detalhistas, com isso diminuindo suas chances. Em nossa pesquisa o tempo de Análise 

primária (antes de uma segunda observação mais meticulosa) de um CV foi entre 24s e  
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27s, entretanto CVs com 2 páginas não ampliavam o tempo de análise, 

mas sim reduzia pela metade (24s/2). 

LINGUAGEM – Por se tratar de um documento, devem ser observadas 

as características da norma culta e, portanto, sem gírias, expressões e 

abreviações, sendo estas somente permitidas quando forem de 

consenso geral (exemplos: os meses do ano – Jan, Fev, Mar...). 

Sempre digo aos clientes que é importante ter um terno (linguagem formal) e uma sunga 

(linguagem informal). O problema é quando vamos de sunga para o casamento e de 

terno para a praia. Então saiba que no currículo, na entrevista e na empresa é Terno, já 

no barzinho e na internet é sunga. 

CUIDADO ORTOGRÁFICO - Erros de português não são perdoados, inviabilizando muitos 

processos de seleção. Cabe o cuidado de enviar o material para um corretor ortográfico. 

Caso isto não seja possível, use o Google para pesquisar a palavra desejada, caso não 

consiga, troque para uma que você tem certeza da grafia.  

ATENÇÃO: Seja neurótico com isso, não confie no corretor ortográfico de programas de 

computador, pois eles podem cometer muitos erros. Ourto aspceto a ser osbervdao é a 

incapciddae humana de crorigir seu próprio texto psoto que nosso cérbero vê o que 

queremos enxegarr e não o que está no papel.  

Também existem Mitos sobre o CV, mas que também comprometem como, por exemplo: 

enviar foto, informar a pretensão salarial e citar referenciais, afinal ninguém gosta de ser 

incomodado, mas para essas usaremos um capítulo posterior. 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

a. Diretores e Empresários acham que grande parte dos CVs que chegam a eles são 

ruins no que tange Forma e Conteúdo.  

b. Não há uma base científica confiável sobre o tema, por isto muitos não atingem 

seus objetivos.  
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c. Diretores/Empresários X Gestores de Pessoas X 

Colaboradores não falam a mesma língua, dando atenções 

diferenciadas para área diferentes do CV por isto não 

chamam a atenção.  

d. O tempo de Análise primária (antes de uma segunda observação mais meticulosa) de 

um CV foi entre 24s e 27s, entretanto CVs com 2 páginas não ampliavam o tempo de 

análise, mas sim reduziam pela metade (24s/2). 

e. CVs com estrutura mais científica aumentavam o tempo para 35 segundos de 

observação e ampliaram para 91,26% o número de vezes que foram selecionados 

para a segunda entrevista. 

f. Dados pessoais e Objetivo (são as partes mais importantes para os Diretores e 

Empresários) afinal são informações estratégicas para a tomada de decisão 

empresarial, principalmente em empresas pequenas. Formação profissional 

para os Profissionais de Gestão com pessoas, afinal o foco está na CHAVE 

(Competências, Habilidades, Atitudes, Valores e Experiências). Já o Colaborador 

acredita que a Experiência profissional e cursos complementares é a parte mais 

importante do CV pois demonstra o que ele já realizou. 

g. Informações desnecessárias (Brasileiro ou CPF) foram basicamente ignoradas 

pelos avaliadores, redundâncias como e-mail: fulano@fulano.com, quando todos 

sabem que aquilo é um e-mail demonstraram aos avaliadores uma imagem de 

prolixo. 
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CAPÍTULO 7 – MITOS SOBRE OS CURRÍCULOS 

Durante nossos 6 anos de pesquisa muitas perguntas surgiram, em 

todas as etapas, essas perguntas foram catalogadas e se 

transformaram nesse capítulo. Assim as dúvidas mais comuns serão 

sanadas, entretanto, se surgirem novas dúvidas, basta acessar 

www.flaviocavalcante.com e colocar sua pergunta. Teremos o maior 

prazer em responder.  

Mito 1 – “Quando eu precisar de um currículo eu imprimo um... dá tempo”. Isso é um engano 

muito comum. Faço um teste em todas as minhas turmas, solicito, sem aviso prévio, que as 

pessoas me disponibilizem um currículo naquele momento para eu endereçar a minha 

empresa e surpresa: 10 ou no máximo 20 discentes estavam de posse de seu currículo, em 

toda minha carreira com mais de 600 Mil ex-discentes. 

 

 

  

http://www.flaviocavalcante.com/
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Seu currículo é sua história, sua ferramenta de melhoria de vida. Cuide 

dele com todo carinho e tenha prazer em dividi-lo com as pessoas. 

Então sair de casa sem currículo na bolsa é como ir para um safári 

caçar e não levar munição, afinal você não sabe quando aquela grande 

chance surgirá. 

Mito 2 – “Mas eu tenho meu currículo no E-mail não serve?”. Claro que serve, se você tiver 

um computador a mão, uma conexão de internet e uma impressora naquele momento, pois 

as pessoas querem que você esteja preparado, antenado e prevendo possibilidades. Costumo 

dizer que sair sem seu CV é como ir caçar sem munição.  

Uma sugestão boa é criar um Blog para você. Nele coloque seu currículo resumido e mais 

detalhado, crie alguns textos interessantes, divulgue afinal quando lhe pedirem o 

currículo você pode argumentar: “Entre nesse site aqui, <nome do site> e veja, mas vou 

te mandar uma cópia assim que chegar em casa. Qual é seu e-mail?”. Não resolve o 

problema de estar sem o currículo mas já ajuda e também te divulga na web. 

Mito 3 – “Currículo tem que ter título”. Apesar de 54,7% dos Colaboradores e 58,4% dos 

Gestores de Pessoas acharem correto colocar o Título de Currículo. Não devemos fazer 

isso, afinal todos sabem que aquilo é um Currículo, não precisa explicar. É perda de 

tempo e pode simbolizar desrespeito ao selecionador pois supõe que ele não saiba que 

aquilo é um currículo, além de passar a imagem que você é Prolixo. E isso se comprova 

pois a estatística dentre os Diretores/Empresários é de 34,1% 

Mito 4 – “Escrever Curriculum Vitae é mais chique”. Pelo amor de Deus, se você for usar 

latim tenha certeza que você sabe do que está falando. Vejo muitas pessoas 

pronunciarem Currículum Vitae como se escreve, mas isso é latim e a letra “i” era 

simbolizado pelo “Æ” que se lê como “i”, então mandamos “Currículum Vití”  

Mais um detalhe quando mandamos mais de um Curriculum Vitae, mandamos uma 

Currícula. Então para evitar problemas use o aportuguesado currículo-currículos. 
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Mito 5 – “Eu posso demorar a responder um e-mail com uma proposta 

de trabalho?” Não. A velocidade de resposta do e-mail demonstra a 

importância do contato. Sabemos que temos problemas, e todos os 

têm, mas devemos entender que se é de nosso interesse a velocidade 

significa disponibilidade, disposição e vontade. Então... para que 

esperar e dar sopa para o azar? 

Mito 6 – “Citar a idade no currículo é brega”. Pode até ser brega, mas ajuda muito o 

selecionador, afinal essa informação que usamos para avaliar se a bagagem de 

experiência e academia é muito ou pouco. Exemplo: um Doutor com 30 anos é muito 

bom. Um Graduado com 60 nem tanto.  

Tal informação também ajuda na alocação do perfil do avaliado. Para certas funções 

procuramos pessoas com maior e menor experiência. 

Mas lembre-se: nem sempre idade quer dizer experiência. Só será experiência quando 

vier somada a vivência, sabedoria e autoanálise. 

Mito 7 – “Não devemos indicar nosso estado civil, afinal isso é vida pessoal”. Doce 

engano! No momento que você faz parte de uma equipe de trabalho algumas nuances de 

sua vida pessoal também são de interesse do grupo. 

Informar o Estado Civil é ofertar um dado importante ao avaliador. Irá demonstrar sua 

disponibilidade para viagens e até para mudança da sede. 

Outra dica importante é evitar os termos enrolado, tico-tico-no-fubá, namorido, 

juntado... Lembre-se do Artigo1.723 do Código Civil. ”É reconhecida como entidade 

familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública 

contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 

Mais uma armadilha comum é a pessoa informar seu Estado Civil da seguinte maneira: 

Solteiro(a). É solteiro ou solteira, nunca solteiro(a), posto que você não está dando ao seu 

leitor a possibilidade de escolher isso. Salvo casos de pessoas transgênero, às quais sugiro  
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que informe sua situação de aparência para evitar o choque durante a 

entrevista e lá o assunto deve ser debatido, evitando que a 

documentação, após a contratação, diga a verdade.  

Mito 8 – “Devo anexar foto?” Nossa pesquisa demonstrou que há um conflito de  

opiniões nessa questão onde 60,7% dos Colaboradores acham ERRADO, bem como 57,6% dos 

Gestores de Pessoas, toda via entre os Diretores 58,6% acha CORRETO colocar foto. 

Desta forma, coloque somente se for solicitado e mesmo assim cuidado com as fotos que 

você irá enviar, evite trajes sensuais ou muito informais. Também evite fotos de corpo 

inteiro, afinal o que importa é mostrar quem você é, não o que você é, portanto prefira 

fotos 3X4. Jamais recorte fotografias retiradas de festas e eventos como 3X4. Nesses 

ambientes nossas expressões estão focadas em diversão e não profissão.  

A qualidade da foto deve ser pensada para demonstrar capricho e preocupação com a 

imagem, mas nada de obsessão, afinal fotos 3X4 dificilmente ficam bonitas. 

Mito 9 – “O que faço na vida pessoal não interfere no meu trabalho”. Cuidado! Muitas 

vezes, ao recebermos um currículo, fazemos uso de ferramentas de busca da internet 

para avaliar quem é realmente o candidato. Assim encontramos seu Instagram, 

Facebook, Twitter e toda gama de programas, inclusive fóruns na internet onde o 

candidato postou com seu e-mail opiniões. Opiniões essas que nos ajudarão a fazer um 

perfil deste candidato.  

Mito 10 – “Empresas avaliam o as Redes sociais das pessoas”. Isso é uma verdade. 

Sempre que possível, solicito que minha equipe verifique as redes sociais dos 

profissionais que pretendo contratar ou promover. Não é espionagem é zelo, afinal 

muitos mentem no currículo, na entrevista e até no período de experiência, portanto 

cuidado com as comunidades que você frequenta, elas dizem muito sobre você. Vide o 

exemplo do candidato que me disse que era ‘pau-para-toda-obra’, que adorava trabalhar, 

mas que fazia parte das seguintes comunidade no extinto Orkut: detesto segunda, adoro 

preguiça e “trabalhar tô fora”. 
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Mito 11 – “É sorte acertar o currículo para a empresa”. É fato que para 

cada empresa devemos criar um currículo, pois isso aumenta nossas 

chances de sucesso. Mas como fazer isso? Simples. Gaste 15 minutos 

do seu tempo visitando o site da empresa e conhecendo o seu negócio. 

Assim, você verá sua missão, visão, objetivos, filosofias e políticas. Tal material te 

servirá de base para que você encontre as palavras mais importantes do discurso da 

empresa e que você monte seu objetivo pessoal com suas ideias e as palavras da 

empresa. Essa tática aumenta muito suas possibilidades de sucesso. As empresas 

procuram sinergia e semelhança em seus funcionários. 

Mito 12 – “Eu preciso colocar Nacionalidade e Naturalidade no Currículo”. Apensar de 

ser uma prática vista como correta pelos profissionais avaliadores em 76,6% dos casos, 

prefiro que acreditemos que não. São informações que lhe dizem respeito e que não 

alteram em nada a visão da empresa sobre você, cite sua Nacionalidade apenas se você 

não for Brasileiro, afinal o comum é ter nascido no Brasil. Naturalidade é um dado que 

prefiro evitar, posto que pode existir algum tipo de preconceito a cerca deste tema, 

então evite. Mas a pesquisa mostrou algo diferente. Assim coloque. 

Mito 13 – “Devo citar RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS?” No quadro geral 65,3% e 

60,6% acham errado colocar RG e CPF, respectivamente. Número que caem para 56,3% e 

46,7% no corte apenas com diretores, demonstrando que é uma informação importante e 

que muitos gostariam de avaliar você via esses dados.  

Pela visão de segurança, evite pois você não sabe onde esse currículo irá parar e com tais 

documentos uma pessoa mal intencionada por abrir crediários, fazer empréstimos e 

uma gama de estelionatos que podem lhe prejudicar futuramente. 

Se a empresa lhe pedir mostre na entrevista, mas só mostre, não deixe tirar fotocópia e 

nem deixe na empresa, apenas se você for contratado, e mesmo assim, mediante a um 

protocolo assinado pela empresa que recebeu o documento.  
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Mito 14 – “Devo informar se tenho filhos?” Apenas 44,2% dos 

Colaboradores acham que é uma informação importante, 52,2% dos 

Gestores de Pessoas e 58,9% dos Diretores demonstrando o quão 

estratégica é essa informação, portanto, Sim!  

Essa informação é importante posto que algumas funções demandam uma dedicação que 

é incompatível com crianças recém-nascidas ou na primeira infância. Vide exemplo de 

empresas de representação internacional e marinha mercante. 

Mas não informe mais que isso, apenas a quantidade de filhos e a idade, afinal filhos de 

maior idade não precisam mais de tantos cuidados maternos e paternos.  

Informe também se você possui um dependente, por exemplo, uma mãe idosa que 

precisa da sua presença, pois algum dia você pode precisar dar maior atenção a ela e a 

empresa não se sentirá enganada. 

Mito 15 – “Análise de currículo não tem regra”. Mentira! Sempre digo a meus alunos que 

quando enviamos um currículo colecionamos sorrisos, pois dado ínfimo espaço de 

tempo dedicado a cada currículo percebo que cada vez que nosso avaliador se identifica 

com o avaliado, ele sorri. Cada sorriso aumenta a atenção sobre seu currículo e rende 

preciosos segundos a mais de leitura dele.  

Quando o currículo é todo lido, com atenção e com vários sorrisos posso te garantir que 

você está mais perto de ter sucesso no processo seletivo. 

Mito 16 – “Posso abreviar palavras em meu Currículo?” Sim. Espaço e tempo são 

importantes na avaliação de um bom currículo, entretanto, cuidado ao abreviar 

expressões e usar termos do jargão profissional, posto que muitas vezes os profissionais 

que avaliam são de áreas diferentes a sua. 

Mito 17 – “Experiência de Estágio conta para o currículo?” 90,1% dos Colaboradores 

acham importante, 81% dos Gestores concordam com essa visão e 84,4% dos Diretores. 

Desta forma: Sim! Afinal você aprendeu algo com ela. Então cite se for um dos 3 últimos 

trabalhos, se foi um dos mais importantes ou se tem a ver com o negócio da empresa na 

qual você busca a vaga. 
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Mito 18 – “E quanto a empresa muda de Razão Social o que devo informar?” 

Acredito que neste momento cabe o bom senso de verificar qual marca é 

mais forte e conhecida no mercado. Uma solução que proponho é utilizar o 

seguinte modelo: Nome antigo da empresa (novo nome).   

Mito 19 – “Devo citar referência de empregos anteriores?” 90,5% dos Colaboradores 

defendem que devemos citar, 88,5% dos Gestores de Pessoas concordam, entretanto é muito 

importante para os Diretores (93,5%) pois que é um aumento no grau de confiabilidade.  

Uma carta de referência pode ser uma boa solução, mas só se lhe for oferecida, nunca pedida. 

Também não deve ser entregue junto ao currículo, mas sim demonstrada na entrevista.   

Mito 20 – “Devo colocar o telefone comercial da empresa que trabalho no currículo para 

que eles possam me ligar durante o expediente?” Jamais devemos colocar telefone 

comercial, posto que se torne público, em momento que ainda não é propício à sua busca 

por recolocação. Utilize telefone profissional apenas para tratar assuntos daquela 

empresa e de maneira alguma assuntos pessoais, afinal isso pode comprometer seu 

trabalho atual e não é nada ético. 

Mito 21 – “Devo procurar outra empresa sem avisar a minha atual empregadora?” Isso é 

uma situação superdelicada e que deve ser avaliada caso a caso. Existem empresas que 

achariam isto normal, afinal, trata-se de um profissional querendo crescer na carreira, 

mas existem outras que tratariam isto como uma traição e puniriam o profissional. 

Entretanto a melhor hora de procurar um emprego é quando você está empregado.  

Sugestão: Se for fazer, faça a busca por novas vagas de casa e nunca da empresa, mas 

sugiro que converse antes com o seu empregado, demonstre sua insatisfação e sua 

necessidade de crescimento. Caso nada venha a ser feito, informe-o que irá se abrir para 

novas propostas. 
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Mito 22 – “Posso utilizar qualquer e-mail e colocar WhatsApp no 

Currículo?” Já evitei de utilizar free mails como Yahoo, Gmail e afins. 

Pois existem servidores que não aceitam tais remetentes de e-mails. Se 

for possível compre um domínio para seu e-mail, dá uma personalidade 

melhor ao contato e conota um maior profissionalismo. Mas em caso de 

não ser prioritário, pode usar seu e-mail normal. 

Eu particularmente utilizo WhatsApp (e até prefiro) e não vejo nenhum problema com 

isso, pois boa parte das entrevistas que faço utilizo a WebCam evitando assim ter que me 

deslocar. Entretanto por se tratar de uma nova tecnologia podemos ter alguma resistência. 

Mito 23 – “Podemos usar qualquer fonte no nosso currículo?” Mais de 98% dos entrevistados 

acha que não soa profissional usar letras coloridas, portanto sugiro que utilize o mais normal 

possível. Fontes como Arial e Times New Roman são clássicas e de fácil visualização. 

Também indico utilizar tamanho 10 ou 12 como padrão e para grifar algo utilize: 

• Negrito: grifar algo mais importante, como um título ou uma Pós-graduação. 

• Itálico: para marcar um título de obra ou função exercida. 

• Sublinhado: utilizado para marcar mudança de assunto.  

EVITE LETRAS EXAGERADAS E MAIÚSCULAS, AFIM DE AUMENTAR SEU CURRÍCULO, 

mas também não faça uso de letras de tamanho pequeno para otimizar espaço elas 

dificultam a leitura e não queremos isso. 

Mito 24 – “Qual o melhor modelo de currículo?” Qualquer um que siga os padrões citados 

nesse manual, realmente não importa muito o modelo, mas sim as informações contidas 

nesse material.  

Mito 25 – “Como entregar o meu currículo?” Esse dado foi muito interessante pois 

demonstram visões semelhantes entre as partes, pois os Diretores preferem 97,4% entregue 

em mãos, 92,8% cadastrado em Sites e 85% por e-mail. Já os Gestores de Pessoas 91,6% 

entregues em mãos, 95,4% cadastrados em Sites e 92,9% por e-mail. E os Colaboradores 

temos 96,4% - 96,4% - 91,9% respectivamente.  
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Prefiro fazer uso de um envelope pardo, que custa R$ 0,30, mas deixa meu 

currículo escondido, protegido e limpo. Afinal, trata-se da minha história 

de vida e não um papel de pão qualquer, assim a apresentação do 

currículo é também a do profissional. 

Evite colocar em ‘pastinhas’ coloridas pois todas irão para o lixo e isso não irá te 

proporcionar nenhum diferencial.  

Nunca use envelope de outra empresa para enviar seu currículo, pois é antiético e 

demonstrar despreocupação com seu antigo empregador. Caso você tenha uma pasta ou 

envelope pessoal personalizado pode utilizá-lo contando que não seja nada exagerado. 

Mito 26 – “Currículo tem capa?” Em média 87,5% dos Entrevistados na Pesquisa 

caracterizam com errado colocar capa no currículo, entre os Colaboradores o número é 

90,6%, Gestores de Pessoas 87,3% e Diretores 81,5%. Assim, mesmo reduzindo com a 

escalada hierárquica, não coloque, pois conota nas respostas dos grupos focais 

desperdício e desrespeito ao Meio Ambiente, pois é uma folha que vai para o Lixo. É 

perda de tempo, dinheiro e demonstra uma grande fragilidade, posto que conota uma 

‘técnica de encher linguiça’. 

Mito 27 – “Cito Pretensão salarial? Como faço para chegar a esse número?” Talvez seja 

essa a maior dúvida dos profissionais. E a pesquisa demonstrou que 48,2% dos 

Colaboradores acha correto, esse número sobe para 54,6% entre os Gestores de Pessoas 

e 68,4% entre os Diretores. 

Avalio que você deve informar, afinal, se estiver muito acima do valor proposto pela 

empresa devemos parar a seleção ali mesmo, poupando tempo e recursos, bem como 

esperanças de todas as partes envolvidas.  

Outra dica importante é lembrar que as empresas buscam profissionais que saibam seu 

valor de mercado. Lembre-se que você não está pedindo um favor, mas sim trocar mente-

de-obra qualificada por dinheiro. Também cabe ressaltar que delegar para a empresa a 

proposta salarial utilizando frases como: “Pague o que você achar justo” ou “Você decide”,  
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significa algo tão estranho quanto eu te perguntar agora: “Quanto você 

paga pelo que eu tenho e meu bolso nesse momento?” 

Como a empresa não conhece o profissional, ela não pode aferir valores 

para propostas salariais, ficando difícil acertar a negociação. Mais um ponto  

a ser refletido neste momento é que o acordo financeiro deve ser claro sob pena de uma 

das partes se sentir prejudicada e, perdendo a motivação, dificultar o processo de 

evolução, tanto da empresa quanto do funcionário. Muitos devem estar se perguntando 

como chegar a esse número. Seguem algumas dicas: 

1º passo – Pesquise no mercado o valor médio da função que você exerce, pergunte 

salário, visite o sindicato (se houver) para conhecer o piso salarial. Afinal não queremos 

viver de salário mínimo. 

2º passo – Use seu Network, quem sabe você não tem um amigo na empresa pretendida 

que lhe possa dar uma dica de valores. 

3º passo – Calcule o seu valor de mercado da seguinte maneira:  

Salário Bruto – Impostos = Salário Líquido  

Salário Líquido – Custo Operacional Mês (passagem para o trabalho, roupa para 

trabalhar, material de escritório, sapato, almoço, livros para melhoria do trabalho...) = 

Salário Real. 

Salário Real / 22 dias de trabalho = Valor Dia Trabalhado  

Valor Dia Trabalhado / 11 horas de trabalho dia (8h no ambiente de trabalho, 1 de 

condução ida, 1 de volta, 1 de pensamentos sobre o trabalho em casa) = Valor por Hora 

Faça esse cálculo e acrescente uma margem de lucro, por exemplo 10%. Desta forma é 

só seguir o raciocínio inverso para chegar ao seu novo salário. 

Por menor que pareça, um aumento de 10% é significativo no final do mês. Lembre-se 

também que cada troca de emprego deve te levar, na maioria dos casos e salvo raríssimas 

exceções, mais para cima em sua carreira e também na vida financeira. 
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Vejamos um Exemplo do Cálculo: João recebe de Salário Bruto R$ 

1.200,00 e tem R$ 200,00 de desconto de impostos, logo o salário 

líquido de João é R$ 1.000,00.  O Custo Operacional Mês de João é R$ 

150,00, assim temos que o Salário Real de João é R$ 850,00. Esse valor  

dividido por 22 (os dias trabalhados) dá a João um salário diário de R$ 38,63. Tendo como 

referência que sua jornada de trabalho é de 11 horas, João recebe R$ 3,51 por hora 

trabalhada. No raciocínio inverso para chegar ao salário pretendido com um aumento de 

10% temos um valor de salário de R$ 1.285,00 

Mito 28 – “Empresa olha SPC e Serasa antes de contratar um funcionário? Isso pode 

determinar minha contratação?” Apenas 27,7% dos Colaboradores acham correto fazer 

esta análise, 25,1% dos Gestores de Pessoas corroboram com essa ideia e 36,6% dos 

Diretores concordam com a afirmação. Assim dado que trata-se de um cadastro aberto, 

nada impede a empresa de olhar. Apesar de não soar ético. O que não pode ser feito é 

justificar a não contratação com argumentos dessa natureza. 

Vale salientar que o número de empresas fazem esse levantamento está crescendo, 

principalmente empresas que trabalham na área de finanças utilizam esse expediente 

com a justificativa de evitar problemas futuros de fraude e roubo. 

Mito 29 – “Trocar constantemente de emprego influencia o empregador na seleção de 

um currículo?” No grupo focal perguntamos: pessoas que trocaram muito de empresa 

nos últimos anos significa que...” e as respostas mais comuns foram: é um problema 

(38), tem algo errado(31), não dá valor a sua carreira (30) e não apresenta resultado (28). 

Portanto Sim! Mas pode influenciar negativa ou positivamente. Alguns gestores gostam 

de profissionais com experiência variada, outros acreditam que isso é ‘promiscuidade 

profissional’. Entretanto isso será mais avaliado na entrevista, posto que no bojo do 

currículo você citará apenas 3 experiências profissionais e creio que você não irá citar as 

menores. 
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Isso não significa que trocar de empregos constantemente não seja 

prejudicial. 69,2% dos Gestores e 88,3% dos Diretores dão valor às 

pessoas que começam e terminam seus ciclos em cada empresa, 

mesmo que esse ciclo seja curto.  

Mito 30 – “Devo colocar em meu currículo cursos feitos em outras áreas que não a 

pretendida para a vaga?” Sim, mas com ressalvas. De nada adianta encher seu currículo 

com informações desnecessárias. Cite apenas quais cursos, se o avaliador achar 

interessante irá perguntar sobre eles na entrevista. 

Não esconda seus talentos, mas não queria mostrá-los demais. Use o justo meio termo. 

Mito 31 – “Devo terminar meu currículo com Atenciosamente, Cordialmente ou 

Respeitosamente?” Nenhum dos três! Isso não é uma carta, não deve ser pessoal e por 

tanto evite tais tratamentos, mas caso você queira usar lembre-se: Atenciosamente 

utilizamos para pessoas subordinadas a nós, respeitosamente para pessoas mais velhas, 

de homens para mulheres e para nossos superiores hierárquicos e cordialmente para 

pessoas muito próximas que tem para conosco envolvimento afetivo, posto que cordial 

venha de corde (ou seja, coração). 

Evite tais expressões pois você não sabe quem vai ler seu currículo e você não gostaria de 

passar a imagem de esnobe (atenciosamente), submisso (respeitosamente) ou ‘forçando 

a amizade’ (cordialmente). 

Mito 32 – “Coloco o nome como cabeçalho do currículo em letras maiores”. Neste momento 

você pode usar uma letra MAIÚSCULA, em negrito, em itálico e até sublinhado, mas evite as 

letras enormes mostra fragilidade. Todavia também não use letras muito pequenas, pois 

dificultam a fixação da sua marca. Utilize um tamanho 24, e estará ótimo. 

Mito 33 – “Mas se o gestor deixar de observar meu currículo por causa desses detalhes é 

por que ele é um mau gestor e desse jeito prefiro não trabalhar com ele.” Calma lá! Não 

significa que se o cara segue padrões ele não prima pela qualidade.  
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Hoje um bom currículo é a base do processo de seleção. Mas também 

devemos entender que o excesso de concorrência aumenta o padrão de 

qualidade e para isso são inseridos padrões de currículo para facilitar e 

otimizar o trabalho de seleção.  

Sinceramente, quando chega em nossas mãos um currículo mal feito, assumimos o risco 

e entendemos que se o profissional não tem cuidado com o currículo dele, que é sua 

história, como terá com a história da minha empresa?  

Mito 34 – “Posso usar frente e verso no currículo?” Com pouca variação em nossa 

pesquisa (19,3% Colaboradores, 25,3% Gestores de Pessoas e 19,6% Diretores que acham 

CERTO) ficou comprovado que é malvisto pelos avaliadores. Portanto opte por não 

imprimir no verso. É Importante informar no rodapé da página que trata-se de mais de 

uma página para evitar que a segunda parte do seu currículo não seja avaliado. Exemplo 

de demonstração de 1/2 e na outra lauda 2/2. 

Mito 35 – “Posso mexer na margem do papel para poder ganhar alguns centímetros?” 

Sim, é possível o problema é que isso atrapalha a estética do currículo, mas lembre-se 

ficando um espaço para as anotações do avaliador, não existe problema quanto a isso. 

Evite apenas mexer muito na margem sob pena de dificultar a impressão quando o 

currículo é enviado pela internet, mas sugiro que seja enviado em PDF. 

Mito 36 – “Meu currículo é todo centralizado, isso é chique?” Não!!! Utilize o botão de 

justificar para todo texto, mas cuidado para não perder muito espaço. Isso ajuda ao 

leitor. Facilitando a percepção de qualidade do avaliador. 
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Mito 37 – “Não tem problema utilizar aquele currículo que compramos 

na papelaria e preenchamos à mão.” Em nossa pesquisa 92,7% dos 

Colaboradores, 94,1% dos Gestores de Pessoas e 95,4% dos Diretores 

acham errado fazer currículo à mão. Todavia, em último caso, se você 

estiver em um deserto, sem computadores e impressora, você pode 

fazer uso deste artifício, mas eu evitaria.  

A imagem que tal material passa é péssima, demonstra desleixo e despreocupação com 

qualidade. Sem contar as letras que são impossíveis de serem lidas. 

Mito 38 - “Vou ligar para saber se fui selecionado para entrevista.” Neste momento 

caímos novamente em uma saia justa. Geralmente não devemos ligar, afinal, não 

sabemos o tamanho da seleção que estamos enfrentando. 

Todavia tentei algumas vezes fazer isso e me saí bem na maioria das vezes, pois existe um 

ditado organizacional que diz: “Quem pede recebe, mas quem se desloca tem prioridade”.  

Então cabe do seu feeling ligar ou não, mas caso você ligue, não faça uso desta ligação 

para exigir um posicionamento. Seja sutil, utilize a seguinte argumentação, seja por 

telefone ou e-mail:  

“Sr. Fulano estou mandando o e-mail para pedir por favor que me acuse o 

recebimento do currículo que lhe enviei no dia tal. Entendo que o processo de 

seleção é algo que deve demorado para evitar falhas, mas como acredito na 

proposta da empresa resolvi me movimentar, afinal quem pede recebe, mas que 

se desloca tem prioridade. Sem mais, obrigado pela atenção... Beltrano”  

Mito 39 – “Vou ligar pedindo um feedback.” Acho isso interessante e demonstra vontade 

de crescer, mas não cobre isso. Retorno (feedback) é doação não obrigação. Tenho este 

hábito, mas sugiro, entretanto, uma postura extremamente humilde para solicitar tal 

feedback. Pergunte se o profissional pode atendê-lo, depois explique que é para sua 

melhoria pessoal e ouça. 
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Você não está ali para rever a decisão da empresa, mas sim para ouvir onde 

você errou, então evite contra argumentar, pois não irá adiantar e somente 

reduzirá suas chances no futuro. Aceite o que vier e aprenda com isso, 

mesmo que você não concorde. 

LEMBRE-SE: fazer uma marca demora 30 anos e queimá-la 30 segundos. 

Estas são apenas dicas práticas para um currículo interessante, entretanto, o que mais 

chama atenção em um profissional é competência, talento e comportamento, portanto, 

uma boa colocação começa por uma atitude positiva e muita vontade de crescer. 

Seguindo esses passos tudo irá dar certo. 
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ANEXO A – CURRÍCULOS ORIGINAIS  
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ANEXO B – CURRÍCULOS BASEADOS EM NEUROCÍÊNCIA PARA 

NICHOS 
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