Histórias como esta são cada vez mais comuns, principalmente no mercado de tecnologia, early adopter por excelência
de novas formas de comunicação. Fenômeno da web 2.0, as redes sociais deixaram de ser apenas uma maneira para se distrair ou encontrar os amigos do colégio: elas podem mudar o
destino de sua carreira profissional, para o bem ou para o mal.
Eis um território onde não existe divisão entre horário comercial e de lazer. Se um perfil bem feito e com informações
relevantes rende um convite de entrevista, entrar em uma comunidade polêmica ou ter uma foto indiscreta no orkut pode
fechar as portas para o candidato - ou até causar sua demissão.
O que você diz, os erros de grafia e o conteúdo que publica nos
fóruns pode ser usado contra você, até prova em contrário.
Como acontece com todo fenômeno novo, as empresas
estão aprendendo a conviver com as redes sociais e descobrindo a melhor maneira de explorá-las. É um tema polêmico: até que ponto elas têm o direito de investigar perfis pessoais? É invasão de privacidade? Não existe um manual de
conduta, e as políticas variam de acordo com cada empregador. Mas em tempos de exposição massiva o velho bom senso deve estar mais em alta do que nunca. Numa produtora de
cinema, com horários mais flexíveis, participar de uma comunidade como Odeio Acordar Cedo pode até ser visto como
algo criativo, mas jamais num banco.

Pelado na foto, não!
As redes sociais, profissionais e pessoais, vivem hoje uma grande efervescência, tanto do lado dos usuários como dos negócios que geram. Só o orkut, de longe o endereço mais freqüen-

tado entre os brasileiros, reúne 60 milhões de perfis, entre eles
possivelmente o de seu chefe ou o de seu futuro empregador
(sim, eles podem estar vasculhando o seu perfil agora mesmo).
O Linkedln, uma rede social que crava em seu DNA a palavra
carreira, tem 22 milhões de usuários e negocia um investimento
que pode chegar a l bilhão de dólares. O Plaxo, uma agenda
intrometida que virou uma boa rede de contatos profissionais,
por sua vez, foi comprado no mês passado pela operadora
americana Comcast por 175 milhões de dólares. Não são apenas
os investimentos externos que colocam investimento no caixa
dessas empresas. A consultoria e Marketer estima que em 2008
serão gastos US$ 2,02 bilhões em anúncios em sites de redes
sociais. Depois que o magnata Rupert Murdoch arrebatou o
MySpace para o conglomerado News Corporation por US$ 580
milhões em 2005, as redes começaram também um movimento para padronizar e compartilhar perfis.
Escolher a rede social ideal para garimpar empregados depende do que a empresa procura. Para encontrar um universitário bem relacionado e com centenas de amigos, o orkut é um
bom caminho. Foi o que fez em 2005 a agência Decidindo Marketing de Relacionamento, de São Paulo, que trabalha com promoções de produtos para Levi's, Motorola e Vivo. "Precisávamos de gente no Brasil inteiro, então usamoso orkut. Recebemos
8 mil currículos", afirma Rodrigo Clemente, sócio-fundador.
Na primeira peneira, a Decidindo selecionou 1200 candidatos e analisou o perfil deles no orkut, com critérios como número de amigos, capacidade de comunicação e comunidades. Algumas características eram fatais: palavras agressivas em
scraps, comunidades e imagens comprometedoras. "Pelado na
foto, bebendo ou fumando, não dá", diz Clemente. Duzentos foram chamados para entrevistas pessoais e 120 foram contratados. O orkut não é a única rede de relacionamento adotada pela
empresa. "Uso o Linkedln para procurar gerentes. Os trend setters encontro no Live Spaces e no orkut."

O amigo do amigo
Em um mundo movido pela capacidade de relacionar-se, o sucesso das redes está diretamente ligado à quantidade e, principalmente, à qualidade de seus integrantes. As redes sociais
que pendem mais para o lado recreativo, como orkut, Flickr,
MySpace, Facebook, Live Spaces e HÍ5, são mais famosas e divertidas que as profissionais, caso do Linkedln, Plaxo, Namyz,
Via6, Xing e Unyk. Mas são justamente as redes especializadas
que trazem melhores resultados a quem procura emprego (veja
matérias nas págs. 48 e 49). Saber explorar a diferença entre os
dois tipos de sites não é um exercício de dupla personalidade. É
parte inexorável da nova era da tecnologia da informação.
Marcelo Rezende, vice-presidente para a América Latina da
Enterasys Networks, é um exemplo disso. Tem 600 contatos no
Linkedln, com foto de terno e gravata. No orkut, reúne 40 amigos e familiares e aparece na foto de camisa, mas sem gravata.
"Uso bastante o Linkedln porque reduz o trabalho de pré-seleção de candidatos", diz. Em abril, Rezende anunciou no site
uma vaga para consultor de pré-vendas sênior de equipamentos de rede. Em 30 dias, recebeu 42 currículos que atendem aos
pré-requisitos e dispensou as consultas ao orkut. "Procuro não
olhar porque quero me concentrar só nas características profis-

Formado em computação na
californiana Stanford e em filosofia
na britânica Oxford, o americano
Reid Hoff man já podia fazer parte
da história da internet por ter
ajudado a vender o Paypal para o
eBay. Mas ganhou um lugar de
honra no hall da fama da web 2.0
como fundador do Linkedln, a maior
rede social com foco profissional da
rede, com 22 milhões de membros.
Ele é hoje um dos mais ativos
investidores de risco de empresas
tech do vale do Silício, como
Facebook, Digg, Flickr, Technorati
e Tagged. Veja o que Hoff man, 40
anos, contou a INFO:
"Depois do PayPal eu estava
bem relaxado, mas acreditava que
ainda havia muitas oportunidades de
usar a internet para melhorar e mudar
a vida das pessoas. Decidi focar o lado
profissional porque a carreira tem um
impacto direto na qualidade de vida.
Não há nada de novo no networking.
As pessoas apresentam os amigos a
outros amigos, mas é difícil saber
quem são os amigos dos amigos. No
Linkedln você pode ter acesso a isso
e se apresentar a eles."

procurando emprego tem de estar
certo de que está mostrando a
melhor imagem possível de si
mesmo. Então é preciso ter bom
senso. No Linkedln, só permitimos
participações com intenções claras
de negócios. Você pode carregar uma
foto 3x4, mas não uma foto sua com
os amigos em uma festa. Nós
escaneamos as fotos dos perfis para
ter certeza de que são apropriadas.

sionais", diz Rezende. Na fase final, sobraram quatro finalistas
na disputa pela vaga - três deles vindos pelo Linkedln.
Não são apenas as redes sociais específicas para carreira
que ajudam a encontrar empregos. Que o diga o administrador
de empresas Bruno Padredi, que aos 25 anos deixou um emprego em uma empresa que organiza eventos de tecnologia. Na
época, em 2005, o orkut começava a bombar entre os brasileiros, e Padredi arriscou: espalhou pela rede que procurava emprego. Mandou mensagens detalhadas por e-email é scraps.
Cinco dias depois do primeiro recado, o telefone tocou.
- "Bruno, aqui é o Pierre Schürmann. Um amigo meu recebeu de um amigo a mensagem que você mandou e eu preciso
de um gerente administrativo". Os dois marcaram um almoço, e
Schürmann (um dos integrantes da família Schürmann, de navegadores) apresentou Padredi a seus sócios na agência de marketing Experience Media. Cinco dias e algumas entrevistas depois, ele estava contratado. "Foi muito rápido", diz. Hoje, ele é
executivo de contas da área comercial da agência.
Há um ano e meio, Padredi cometeu o que se chama de
orkuticídio (isso mesmo: o suicídio no orkut, ou seja, deletar o
perfil), quando tinha 198 contatos. O que pegou? "O site perdeu
o foco e me desagradou. Pessoas que você não conhece querem ser amigos, há muito spam e eu não tinha mais tempo para
atualizar o perfil", diz. Dois meses atrás, ele entrou no Linkedln
e está gostando da experiência. "Será a minha ferramenta de
contatos de negócios e de envio de propostas."
Schürmann, que navega com desenvoltura pelos sete mares
e pe|as ondas da tecnologia, também fez a troca de rede. Ele

tem no Linkedln seu principal local de garimpo de profissionais
para sua agência, e contratou assim um diretor de operações e
um consultor de negócios. "Quem está nessa rede é mais focado no negócio", diz Schürmann, que tem 500 contatos.

Empregos a perigo
Mesmo que o orkut seja usado como uma ferramenta para
buscar profissionais, isso não quer dizer que seu uso esteja
liberado no horário de trabalho. Ao contrário. A estudante de
administração Daniele T. Rodrigues, de 20 anos, é uma das 15
participantes da comunidade Fui Demitido por Causa do orkut.
"Ficava muito no site e achei que meu chefe não percebia", diz.
Enganou-se. Em abril, foi demitida e só descobriu durante o exame médico que o motivo era o orkut. "Não me arrependo, mas
eu podia ter diminuído o tempo que ficava conectada", diz.
O webdesigner Elmo Mello, 30 anos, do Clube de Regatas
Guanabara (Rio de Janeiro), criou essa comunidade depois de
ouvir de amigos casos de pessoas demitidas pelo uso exagerado do MSN e do orkut. Hoje ele faz parte do grupo que avalia a
instalação de ferramentas para bloquear sites do gênero. "Um
funcionário aqui esquecia suas tarefas, chaves e até a documentação da empresa porque parava para ver seus recados."
A supervisora administrativa Michele Hardt, 29 anos, de
Timbó (SC), usa o orkut para se comunicar com os colegas da
MTR Transportes em outros Estados - e também para aliviar o
estresse. "Entro duas vezes por dia, três minutos no máximo.
Mais do que isso, atrapalha", diz. Ela já usou o site para ajudar
na decisão de contratar dois funcionários. "Olhei o perfil por

curiosidade. Faria perguntas apenas se visse algo estranho."
Por sua vez, Rose Carla Severo, de 28 anos, vendedora da
Renner em Canoas (RS), quer ser demitida da empresa e diz que
não consegue. Formada em magistério e estudando curso técnico em química, ela se diz insatisfeita. Por isso entrou na comunidade "Quero ser demitida da Renner", por impulso, mas se
arrependeu. "Acredito que possa prejudicar minha imagem
para um próximo emprego", afirma.
Marcelo Marzola, 31 anos, fundador da consultoria de marketing digital Predicta, de São Paulo, não teria dúvidas em demitir
um funcionário presente em uma comunidade polêmica. "Se for
algo contra os valores da empresa, que depende muito do relacionamento do funcionário com os clientes, demito mesmo",
diz Marzola. "A questão é que nada garante que a pessoa seja
exatamente o que ela pensa que é e coloca em seu perfil."

Telefone sem fio
E o que pensam das redes sociais os headhunters, os profissionais contratados justamente para caçar candidatos? "As pessoas têm que tomar cuidado com sua imagem. Nunca se sabe
quem vai ler o seu perfil, e achar que você está se expondo demais", diz Patrícia Epperlein, sócia e diretora-geral da empresa
de headhunting Mariaca. "Qualquer assunto pode ser polêmico
para quem vai empregar e depor contra o candidato. É delicado
porque as pessoas fazem pré-julgamentos." Nesse caso, a regra
é: quanto mais alto o nível do cargo do profissional, maior é a
expectativa sobre sua conduta por parte da empresa. "Muitos
jovens se expõem no orkut. Até certa idade, isso não afeta muito. Eu não fico vasculhando, mas há headhunters que olham."
Marco Antônio Garcez, sócio-diretor da Garcez Recursos Humanos, diz não consultar as comunidades dos candidatos. "Pela
minha experiência, é melhor fazer um contato direto." Ele consulta o orkut apenas quando o cliente pede um perfil específico
de profissional que precisa ter uma boa capacidade de relacionamento. Às vezes, ele contata moderadores de comunidades
profissionais para se apresentar e anunciar uma vaga. "Para divulgar oportunidades, o orkut é uma beleza. O único perigo é a
informação se deturpar, como num telefone sem fio."

Endorsement
Endosso, ou
recomendação,
escrita por um
colega na rede
profissional
Linkedln. Eqüivale
ao depoimento no
orkut, mas com
objetivos mais
sérios e práticos.

O PODER
DOS FÓRUNS
Assim como as
redes sociais, os
fóruns podem
ser uma vitrine
para quem
trabalha com
tecnologia-ou
o contrário. Com
a circulação
intensa de
profissionais
da área, você
pode acabar
chamando a
atenção de
um futuro
empregador
por seus
conhecimentos
técnicos. Por
isso, participe
das salas que
realmente
importam na
sua área e que
têm alto nível
nas discussões.

As redes sociais facilitaram o trabalho de pesquisa dos headhunters, que sempre construíram valiosas redes de relacionamento para garimpar talentos e checar informações, usando o
contato pessoal e o telefone. "Encontramos muitos engenheiros e executivos da área de TI. Como há bom nível profissional,
o Linkedln virou uma fonte. Seria burrice não entrar nele", diz
Patrícia, da Mariaca.
Ela não confia muito nos endorsements, depoimentos que
colegas de trabalho fazem para recomendar alguém. "Acho que
a maioria é feita por amigos. Fico na dúvida sobre a legitimidade e não coloco a mão no fogo", diz. "O headhunter sério faz a
própria checagem e não baseia seu julgamento nos endossos."
Mais do que colecionar contatos e depoimentos, Hélio Rangel Terra, presidente da Manager Assessoria em RH, aconselha
a divulgar informações que atraiam os recrutadores. "Mencione
os projetos importantes que você participou." Dados numéricos como a taxa de sucesso de uma campanha de vendas ou a
descrição do papel exercido no projeto e as metas atingidas aumentam as chances de receber uma oferta de trabalho.
Para os profissionais mais acostumados às redes sociais, ser
pinçado por meio delas já virou rotina. Fábio Pereira Santos Filho, 32 anos, foi contratado como gerente de negócios para a
América Latina no escritório paulistano da britânica Cannonical, empresa que vende o software livre Ubuntu, após o contato
de um headhunter que o achou no Linkedln. "Não foi a primeira
vez que isso aconteceu. Antes, fui contratado por outra empresa londrina, especializada em sistemas para call center."
Formado em ciências da computação pela Universidade
Mackenzie, em administração pela FGV e atualmente cursando MBA na Business School São Paulo, Santos Filho acredita
que sua rede pessoal de contatos o ajudou na carreira. "A
extensão de sua rede mostra até onde você pode ir." Confira,
a seguir, os endereços para ir mais longe.

MySpace coisa de adolescente ou que jamais levaria
seu mouse para o Facebook. Mas aderir a uma rede
especializada, como o Linkedln ou o Plaxo Pulse, não
é questão de escolha ou gosto pessoal. É de oportunidade mesmo. Com ferramentas bem sacadas, essas
redes permitem montar uma versão incrementada
do seu currículo, com referências e depoimentos de
colegas de trabalho, além de um histórico profissional, de cursos e interesses. Elas funcionam como uma
vitrine online para você. Tem alguém querendo caçar
um emprego por ai?
As redes sociais especializadas também são úteis
para quem vai oferecer trabalho. Dão maior confiabilidade às informações prestadas pelo profissional
e permitem fazer buscas por pessoas com conhecimentos específicos. Para ambos os lados, as redes
sociais voltadas para o trabalho trazem diversos recursos úteis para tornar mais rápida a entrada e a
manutenção de dados. Quase todas permitem, por
exemplo, importar contatos de webmails ou aplicativos populares. Vários serviços também contam com
sincronia com agendas no micro, o que facilita o networking e a atualização dos dados dos contatos.
O INFOLAB testou-os recursos de três redes
profissionais: Linkedln, Plaxo Pulse e Naymz. Todas têm opções gratuitas de assinatura, permitindo testar o serviço antes de investir, se preciso,
em recursos mais avançados. A Escolha INFO fica
com o Linkedln, que reúne ferramentas eficazes,
uma ampla base de usuários e boa aceitação no
mundo dos negócios.

Um dos precursores das redes
sociais com perfil de trabalho,
o Linkedln continua sendo o
carro-chefe da categoria. Traz os
melhores recursos e o principal
atrativo nesse tipo de serviço: uma
grande massa de usuários, que
passou de 22 milhões em maio.
Há contas pagas e gratuitas no
Linkedln. Para os profissionais, não
há vantagens em passar para uma
modalidade paga, já que os
recursos extras fazem mais sentido
para empresas em busca de
candidatos. As contas Linkedln
Business e Business Plus, com
preços desde 20 dólares ao mês,
permitem enviar e-mail a
profissionais com determinado
perfil (com conhecimentos de
programação numa linguagem, por
exemplo), mesmo que não estejam
na rede de contatos do usuário.
Para quem quer procurar
emprego ou fazer networking, o
Linkedln é o endereço certo para
não perder tempo e ir direto ao
ponto. A começar por sua interface,
simples e intuitiva. Basta se logar
para conferir de cara na home page

as atualizações da sua rede. A
ferramenta de busca funciona bem
e é o atalho mais rápido para levar
você à turma com quem já trabalhou
em outras empresas, com pesquisa
pelo nome da companhia. Quer
chegar até alguém que você não
conhece pessoalmente? Clique na
ferramenta Introductions para ver
quem de sua lista pode apresentá-lo.
O Linkedln também é famoso
pelos endorsements, as
recomendações, que indicam as
qualidades de uma pessoa e ajudam
a verificar sua competência,
especialmente se o texto veio de
uma fonte idônea e experiente.
Outro ponto forte do Linkedln é
oferecer uma URL curta, que pode
ser enviada como um adicional ao
currículo, trazendo informações
extras, contatos e as recomendações
recebidas. O serviço pode, ainda,
divulgar o perfil de seus usuários
nas buscas do Yahoo! e do Google,
apesar de isso ter uma eficácia
duvidosa. O ponto fraco do Linkedln
está no sistema de comunidades,
que fica atrás dos concorrentes em
recursos e em participação.

A vida acontece no Plaxo
O Plaxo mudou completamente de
reputação, passando de um serviço
mala, que enviava toneladas de
mensagens pedindo atualização de
dados, para uma rede social com
bons recursos e interface bem
bolada. O estilo do Plaxo é mais
despojado que o do Linkedln. Ele
se foca nas atividades na web dos
contatos, permitindo o cadastro de
blogs, sites de hospedagem de fotos
e qualquer outro tipo de serviço que
possa gerar informações em RSS.
Com isso, é possível ficar de olho nas
últimas produções de todos os

contatos, como fotos, vídeos, textos
ou outro tipo de conteúdo, por
meio da ferramenta Pulse. Outro
diferencial do Plaxo está nas
comunidades, mais ativas e
personalizáveis que as do Linkedln,
podendo receber vídeos, fotos e
enquetes, além de contar com uma
URL fácil de lembrar. Mas, em
termos profissionais, fica faltando
o recurso de recomendação do
Linkedln, além de opções mais
avançadas para busca, que
permitam delimitar o perfil
profissional desejado.

Você ainda encara redes sociais como
o orkut, o Facebook, o MySpace e o Flickr como
mera diversão? Então, pare um minuto para dar uma
olhadinha em sua rede de contatos. É bem provável
que você encontre colegas com quem trabalhou e
amigos da faculdade bem colocados no mercado.
Entendeu o recado? Embora não tenham vocação
100% profissional, a eficácia dessas redes não fica
só nos contatos. Algumas empresas usam a rede
para monitorar candidatos e encontrar novos talentos. Um bom perfil nesses sites, aliado à participação
em comunidades com temas profissionais, pode
atrair boas oportunidades. Quem trabalha em áreas
mais artísticas da TI ainda pode usar os sites sociais
para divulgar trabalhos visuais ou musicais. Veja, a
seguir, como aumentar suas chances de conseguir
um trampo nos mais populares sites sociais - orkut,
Facebook, MySpace e Flickr. A Escolha INFO fica
com o orkut pela popularidade no Brasil e a abundância de comunidades ligadas à tecnologia.

O Facebook tem duas faces
Apesar de ser uma rede social
geral, não voltada especificamente
para o uso profissional, o Facebook
fica em algum lugar entre o orkut e
o Linkedln. Tem foco tanto na vida
acadêmica e de trabalho quanto na
diversão. As buscas no Facebook
são mais detalhadas que no orkut,
indicando o campo onde houve a
correspondência, o que ajuda a
limitar os resultados. Mas o recurso
mais bacana, de procurar
diretamente pessoas pela empresa
onde trabalharam ou o local onde
estudaram, não funciona bem para

os brasileiros, já que há poucas
organizações do Brasil cadastradas
no Facebook. Um ponto forte do
site está nos seus aplicativos. Eles
contam com opções interessantes
para fazer pesquisas entre os
contatos cadastrados e mantê-los
atualizados sobre suas atividades.
Há aplicativos inclusive para a
criação de testemunhos de colegas
de trabalho, que podem ser
uma ferramenta forte para dar
mais segurança a uma empresa
que visite seu perfil no Facebook
antes de contratá-lo.

Bastam alguns cliques no orkut
para acreditar que ele é uma criação
brasileira. Sobraram raríssimos
traços de seu DNA americano depois
que o site foi invadido por nós.
Segundo as estatísticas do orkut, os
brasileiros são 54% dos 60 milhões
de usuários. Mas a porcentagem real
é maior. Quantos amigos da sua lista
se dizem moradores de lugares
como Estônia, índia ou Groenlândia?
No lado das ferramentas, não há
muita coisa específica para uso na
carreira. Dá para preencher um
perfil profissional, mas faltam

recursos melhores para localizar
colegas do trabalho e da faculdade.
Para isso, o jeito é se cadastrar nas
comunidades e fuçar de página em
página, ou pesquisar por nome. É
nas comunidades que está a maior
força do orkut. Com um público forte
e presente nessas salas, é possível
mostrar o talento nas discussões
sobre temas relativos ao trabalho ou
selecionar um possível candidato
com base em suas contribuições.
Nas comunidades de tecnologia
também aparecem ofertas
ocasionais de estágio e de trabalho.

Sorria para o Flickr
Como usar o Flickr, o popular
serviço de hospedagem de fotos,
para trabalho? Para quem é
fotógrafo, ilustrador ou designer, por
exemplo, criar um portfólio no Flickr
pode ser uma ótima idéia. O Flickr
traz as principais vantagens das
redes sociais, como comunidades e
criação de perfil de usuário, além de
incluir recursos que facilitam a
divulgação de novidades, como o uso
de RSS para avisar quando há novas
fotos e imagens. O Flickr também
tem ferramentas para publicar
widgets que mostram as fotos num

blog ou página. As comunidades do
Flickr são básicas, mas podem
receber mensagens dos usuários
além de, claro, fotos. Mandar uma
imagem para o grupo é fácil e isso
pode ser feito automaticamente
durante o upload. A marcação
geográfica da imagem também pode
ser útil para o trabalho - quando
uma empresa precisa de um
fotógrafo naquela região, por
exemplo. Recentemente, a rede
passou a aceitar vídeos, mas existe
um boicote dos usuários para que
não vire uma espécie de YouTube.

Fonte: Info Exame, ano 22, n. 268, p. 41-53, jun. 2008.

