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"Orkut não

é só lugar de
molecada",

diz o
estudante

recém-
contratado

Franco

Boas referências
Empresas agora investigam no site Orkut perfil
e comunidades de candidatos a empregos

N uma entrevista de emprego, um ra-
paz recebe elogios por seu currí-

culo caprichado. Tudo vai bem até ele
descobrir que, antes de concluir o pro-
cesso de seleção, seu perfil no site Orkut
será avaliado. Atônito, o candidato lem-
bra que integra as seguintes comuni-
dades: "Eu odeio trabalhar", "Faço se-
xo no trabalho" e "Gosto de trabalhar
chapado". Essa situação descrita nu-
ma charge que circulava na internet
agora deixou de ser piada. Algumas
empresas realmente já incluíram o Or-
kut nas etapas de escolha profissional.

"Ele serve para ver como as pessoas
se relacionam, quais são seus gostos,
amigos e, pelos recados, observar a ma-
neira como escrevem", conta Rodrigo
Clemente, sócio-fundador da agência
de marketing Decidindo. A empresa,

que faz campanhas para o Banco Real,
a Vivo e a Nestlé, contratou universi-
tários entre 18 e 25 anos com base no
que viu em suas páginas pessoais. Os
métodos tradicionais de seleção não fo-
ram descartados. Mas ganhou pontos
quem mostrou popularidade, com mui-
tos amigos e participação em comuni-
dades do meio acadêmico. É que os 104
escolhidos devem freqüentar eventos da
própria universidade e relatar as ten-
dências jovens, como "olheiros".

Os próprios candidatos também usa-
ram o site para traçar táticas no proces-
so seletivo. "Procurei as páginas das pro-
dutoras da agência que faziam o recru-
tamento para saber como me compor-
tar" , diz um dos escolhidos, o curitibano
Rodrigo Bueno, de 22 anos. "Se elas fos-
sem jovens, eu poderia ser mais infor-

mal ao mandar um e-mail." Outro contra-
tado, o carioca Franco Carrion, de 19 anos,
procura no Orkut cada pessoa nova que
conhece. Na parte de recados do site, há
até quem ofereça vagas de empregos.
"Sinal da queda do preconceito de que
lá é lugar só para a molecada", lembra.

O sócio-diretor da consultoria Ray &
Berndtson, Luiz Wezer, já checou no Or-
kut o perfil de candidatos. "É bom pa-
ra saber mais sobre determinada pes-
soa, estabelecer contato, embora não se-
ja ferramenta de avaliação", ressalta.
Ele admite, no entanto, a função do Or-
kut como vitrine. "Alguém de perfil es-
portista pode ser uma opção interessan-
te para uma empresa de marketing pa-
ra jovens", exemplifica.

A onda, porém, ainda não chegou
aos altos executivos. "Ele não pode
comprometer sua carreira nem se ex-
por sem saber quem está do outro la-
do", diz Antônio Carlos Martins, da
Perfil Consultores Executivos. Para ele,
quem se mostra sem reserva no Orkut
acaba passando a idéia de não estar
apto para funções de sigilo.

ELISA MARTINS

Páginas dos contratados também
têm espaço para bom humor

A inda não há motivo para pânico. Piadas
e brincadeiras foram levadas na espor-

tiva pela equipe de seleção da Decidindo, re-
velam as páginas dos contratados. O pau-
lista Rodrigo Nogueira, de 21 anos, foi con-
tratado, mesmo sendo membro da comuni-
dade "Sexo entre amigos é o que há".
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INOVAÇÃO
Apaixonado
pelo Orkut,

Clemente
usou o site

para contratar
novos

funcionários
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