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Um número cada vez maior de empresas dos Estados Unidos está usando o Twitter para 
contratar pessoal. Como os sites de empregos andam lotados por causa da recessão, muitas 
grandes empresas, como a Microsoft Corp, a telefônica Verizon Communications Inc., a 
Raytheon Corp. e a MTV Networks, da Viacom Inc., agora colocam as ofertas de emprego no 
site de microblog. 
 
Para os empregadores, o Twitter oferece uma forma a mais de encontrar e atrair candidatos, e 
uma alternativa mais barata que os grandes sites de empregos. A ferramenta também ajuda 
as empresas a alcançar os caçadores de emprego familiarizados com a mídia social e a criar 
uma imagem de vanguarda. Para os que procuram trabalho, o Twitter oferece a oportunidade 
de interagir com recrutadores de empresas e pode ser mais conveniente que os sites de oferta 
de empregos. 
 
Os que buscam emprego podem se registrar para acompanhar as ofertas de determinada 
empresa no Twitter ou contratar serviços de monitoramento de ofertas. Em geral, eles 
precisam clicar num link no tweet para ter acesso à lista de empregos online, na qual também 
podem colocar seu currículo profissional ou se candidatar ao emprego. Eles também podem 
responder ao tweet com uma pergunta ou um comentário. Às vezes, os empregadores 
respondem com outro tweet. 
 
Alguns empregadores dizem gostar do fato de que o Twitter rende apenas o suficiente de 
resposta dos candidatos a emprego, sem excessos. Os sites de empregos "estão saturados", 
diz Mike Rickheim, vice-presidente global de aquisição de talentos da Newell Rubbermaid Inc., 
uma fabricante de produtos plásticos, ferramentas e suprimentos de escritório de Atlanta. 
"Com o Twitter, não precisamos encarar a montanha de currículos."  
 
Rickheim diz que a empresa usa o Twitter para preencher vagas que tendem a atrair toneladas 
de candidatos em sites de empregos, como cargos administrativos, e para compartilhar 
notícias. (Claro que, observam os recrutadores, quanto mais popular o Twitter fica, mais 
candidatos provavelmente atrairá.) 
 
As pessoas que respondem aos tweets de emprego têm, na maioria das vezes, familiaridade 
com a mídia social e alguns empregadores dizem que usam o serviço para alcançá-los. Em 
março, a MediaSource Inc., empresa de produção de vídeo e publicidade de Columbus, Ohio, 
anunciou uma vaga para um especialista em relações públicas apenas no Twitter, LinkedIn e 
dois sites de emprego em setores específicos, principalmente porque o trabalho exigia 
experiência em mídia social, diz Lisa Arledge Powell, diretora-geral da MediaSource. 
"Precisávamos de alguém que entendesse de mídia social, daí pensamos: 'Por que não ir 
aonde essas pessoas estão?", pergunta. 
 
Anrea Slesinski, que estava seguindo a empresa no Twitter, viu o anúncio e imediatamente 
respondeu manifestando seu interesse. Ela foi chamada para entrevista em uma semana e 
depois contratada. 
 
A imagem é a parte maior do apelo do Twitter para as empresas, porque o uso da ferramenta 
para fazer contato com os potenciais candidatos sugere que eles estão na vanguarda. "A 
Verizon é uma empresa de tecnologia e, por isso, precisamos estar lá", diz Asif Zulfigar, uma 
especialista em administração de talentos da telefônica de Nova York, que começou a anunciar 
empregos no Twitter em março.  
 
Mas a questão da imagem tem dois lados, enfatiza ele, e os que procuram emprego nem 
sempre prestam muita atenção à maneira como se apresentam às empresas no Twitter. 
Recentemente, uma pessoa que seguia os tweets de empregos da Verizon enviou mensagem à 
empresa mais ou menos no seguinte tom: "Ei, cara, você tem algum trabalho na Califórnia?", 
diz Zulfigar. 
 



O jeito informal do redator causou má impressão, diz ele. "Quero ver alguma coisa mais 
profissional", diz. "Um candidato deve mostrar o que tem de melhor." 
 
O custo é a uma grande atração para as empresas, que anunciam empregos em suas próprias 
páginas no Twitter de graça. Os serviços que distribuem ofertas de empregos para empresas 
no Twitter cobram tarifas, mas, de maneira geral, bem mais baixas do que a cobrada pela 
maioria dos sites de emprego. 
 
O InterContinental Hotels Group PLC, do Reino Unido, começou a anunciar empregos no 
Twitter em julho, através de um serviço de distribuição chamado TweetMyJobs, que cobra US$ 
0,99 para promover um cargo por um dia, e oferece descontos por volume. Francene Taylor, 
uma gerente de tecnologia de aquisição de talentos da InterContinental, diz que o serviço tem 
preço muito melhor que os sites de empregos e espera que isso ajude sua empresa a 
economizar dinheiro. 
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