
Redes sociais podem ajudar ou atrapalhar a vida profissional 
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Recrutadoras dizem que avaliar perfil de candidatos no Orkut, por exemplo, já é comum. 
 
A medida que ganham cada vez mais usuários, as redes sociais ganham também mais 
importância. E, no que diz respeito ao mercado de trabalho, elas já estão sendo usadas até 
como parte dos processos de recrutamento e seleção. Um estudo feito nos Estados Unidos pela 
consultoria Jobvite, com 400 empresas, indica que 80% delas já usa ou pretende usar as redes 
sociais para buscar candidatos para suas vagas. No Brasil, não ha estados que informem 
quantas empresas adotam a pratica. De acordo com o que apontaram os especialistas ouvidos 
pelo Estado, porém, ela já é presente e tende a se tornar mais constante. 
 
No entanto, ainda que isso se apresente como tendência, a forma de usar e avaliar as 
informações que um candidato a uma vaga de trabalho coloca em seus perfis do Orkut, 
Facebook ou Twitter, entre outros, ainda divide as opiniões das empresas de seleção. A 
diretora-presidente do Grupo DM, Sofia Esteves, condena o ato de entrar no Orkut de um 
candidato. "Ainda que essas informações estejam a disposição de qualquer um, e preciso 
respeitar o direito a privacidade. Ele e quem deve escolher que informações sobre si mesmo 
quer passar ao seleciona-dor", diz. Ela ainda menciona o possível julgamento que os 
selecionadores podem fazer em relação as comunidades as quais o candidato pertence. "E 
hipocrisia presumir que se o candidato esta na comunidade 'Eu odeio segunda-feira' seja 
preguiçoso ou improdutivo, porque ainda que, sabendo das possibilidades profissionais que 
uma rede pode envolver, e preciso levar em conta seu uso recreativo. 
 
Comunidades como 'Odeio que mandem em mim' podem atrapalhar 
 
AVANÇOS 
 
Para Sofia, o grande avanço das redes sociais em relação aos processes de recrutamento esta 
na possibilidade de usar o espaço para divulgar vagas ou incentivando que os candidates 
participem de discussões propostas dentro desses espaços, por meio de blogs. A presidente do 
Grupo Foco, Eline Kullock, mostra-se menos avessa à idéia de olhar o perfil de um candidato 
no Orkut. "Mesmo descontando o fato de que a participação de alguém em determinada 
comunidade se dá por brincadeira, creio que ela demonstra certa identificação da pessoa com 
a questão." Ela lista comunidades relacionadas ao ambiente de trabalho, como 'Odeio 
trabalhar', ‘Já fui bêbado para o trabalho’, 'Odeio que mandem em mim', 'Odeio admitir que 
estava errado', entra outras impossíveis de mencionar. Para ela, a participação do candidato 
numa comunidade dessas pode desaboná-lo e prejudicá-lo no processo de seleção. "Isso 
reflete falta de maturidade. Afinal, a pessoa tem consciência de que aquele conteúdo esta 
exposto e a disposição de qualquer um." 
 
Eline frisa, no entanto, que a avaliação dos perfis de um candidato nas redes sociais não é a 
fase mais importante de um processo de seleção. Uma ficha engraçadinha, porém, pode, sim, 
jogar contra o candidato. 
 
A gerente de Novos Negócios e Relacionamento da Career Center, Priscila D'Addio, também 
julga normal verificar o perfil de um candidate na internet, porém defende que essa pesquisa 
foque não a busca de comunidades inadequadas, mas sim as que demonstram possíveis 
afinidades que o candidato possa ter com a empresa. "Tudo depende do contexto. O 
envolvimento de alguém em uma comunidade diferente, ou irreverente, pode ser considerado 
inadequado se a empresa for um banco de investimentos. Mas, por outro lado, pode ser vista 
com bons olhos se o contratante e uma empresa mais descolada, como uma agência de 
publicidade." 
 
Ainda que achem adequada ou inadequada a avaliação do comportamento dos profissionais na 
rede social como recurso de seleção, as especialistas recomendam evitar os excessos. Fotos 
comprometedoras e comunidades que fazem alusão a atividades ilícitas são dois desses, alerta 



Sofia. "O ideal e tentar ter um 'ficha limpa'. Se e para se envolver em causas ou discussões, 
que seja de forma construtiva", acrescenta Eline. 
 
A estudante de publicidade Liliane Fonseca usa e abusa das redes sociais. Tem perfis no Orkut, 
Facebook, Twitter, LinkedIn e ainda mantém um blog que fala sobre processos de trainees. Ela 
diz que enxerga algumas dessas redes como de uso pessoal, como e o caso do Orkut. 
 
BOA IMAGEM 
 
Mas admite tomar cuidado para não postar nada que a comprometa profissional-mente. "Hoje 
em dia a coisa mais fácil e encontrar informações sobre alguém. Evito tudo o que possa 
transmitir uma imagem que não é a minha", diz ela, que usa as redes sociais, principalmente 
seu blog, para difundir sua imagem para o mercado de trabalho e assim conseguir uma vaga 
de trainee no ano que vem. Do outro lado, o especialista em Marketing de Produtos Rafael 
Marfim tem postura menos preocupada. Ele se diz ciente das oportunidades profissionais que 
podem surgir por meio das redes, e mantém seu perfil no LinkedIn, rede com finalidade 
profissional, sempre atualizado. Diz, porem, não ter a mesma preocupação em relação ao 
Orkut, por exemplo, do qual faz uso totalmente recreativo. "Tenho ciência de que qualquer 
recrutador pode avaliar o que esta ali, mas nem por isso vou deixar de participar das 
comunidades de que gosto." Ele frisa que esta em varias sobre games, gibis e desenhos e não 
acha que pode ser julgado infantil por isso. "0 recrutador que faz isso esta discriminando o 
gosto alheio, o que e um desrespeito."  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo 23 ago. 2009, Empregos, p. Ce 2. 
 


