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Você já imaginou que aquela co-
munidade virtual da qual você
faz parte pode reduzir as suas
chances de ser contratado por
alguma empresa? Ou então que
deixar de se conectar a uma rede
virtual pode rotulá-lo como
profissional avesso à tecnologia?
Cerca de 30% das contratações
acontecem atualmente no mun-
do on-line, diz Karin Parodi, di-
retora da Career Center, empre-
sa de gestão estratégica e carrei-
ra. Por isso, é importante tomar
cuidado com o que se publica em
sites como Orkut, Facebook,
LinkedIn e outros.

De acordo com Nelson
Moschetti, diretor da empresa
de auditoria e consultoria
Crowe Horwath RCS, não são
todos os selecionadores que
vasculham a internet para co-
nhecer mais o candidato. “Isso
é vantajoso para quem expôs
pontos negativos pela rede. De
qualquer forma, não dá para
contar com a sorte”, afirma.
Por pontos negativos, enten-
de-se fotos com gestos obsce-
nos ou frases preconceituosas
(veja texto ao lado). “Obvia-
mente, é um espaço para di-
versão e descontração, mas
acaba revelando muito da ati-
tude do profissional também.
Mas isso não dispensa as en-
trevistas pessoais, quando o
candidato tem a chance de
mostrar-se diferente do que se
imaginava”, diz Karin.

Pesquisa detalhada
Apesar de mais da metade das
empresas ainda contratarem por
meios convencionais, a consulta
on-line está muito presente em
companhias mais ligadas à tec-
nologia e à criatividade. Na Wun-
derman, agência de marketing
de relacionamento e internet, do
grupo Newcomm, 99% das con-
tratações passam por avaliação
de perfis em comunidades vir-
tuais. “Consulto bastante Twit-
ter, LinkedIn, Orkut, Facebook”,

conta Solange Ruiz, gerente de
Recursos Humanos da agência.
Ela diz que se acostumou com o
uso da ferramenta e que, em
poucos minutos, consegue des-
cobrir muito de um candidato.
“Pelas comunidades e ‘seguido-
res’ é possível saber se a pessoa é
querida, carismática, tranquila,
se gosta de esporte, se é agressi-
va, enfim, que tipo de relaciona-
mento com clientes e com os co-
legas ela pode ter”, afirma.

Neste primeiro trimestre,
Solange conta que convocou,
até o momento, cerca de 50
profissionais para entrevistas.
Em média, 85% deles confir-
mam as percepções iniciais que
ela teve durante sua vistoria
pela web. “Para mim é um
grande filtro inicial. Hoje mes-
mo recebi um currículo e logo
entrei na rede para conhecer
mais o candidato”, afirma. “Se
a pessoa mentiu em seu perfil
para conseguir atrair um em-
pregador, podemos perceber
na entrevista”. Solange diz que
pequenas atitudes como man-
ter as fotos restritas apenas a
amigos ou a abrangência da
descrição do perfil dizem mui-
to sobre a personalidade.

Bom senso
Moschetti destaca que não há
receita sobre como usar a rede.
O importante é aplicar o bom
senso. “Ninguém quer contratar
uma pessoa que se diz preguiço-
sa. Por isso ao manifestar tal ca-
racterística em uma comunida-
de, deve ficar claro que esse sen-
timento é momentâneo”, diz.

Fazer parte de uma rede vir-
tual para se comunicar com a
família e amigos não precisa,
necessariamente, ser prejudi-
cial. Segundo Karin, é reco-
mendável que os profissionais
usem as comunidades virtuais
para atualizar e manter seu
networking. “O profissional
deve lembrar que está numa
vitrine por onde transmite
uma imagem a seus pares, seus
subordinados e superiores”,
diz a consultora. ■

Redes virtuais
podem ajudar
na contratação?
Especialistas afirmam que há riscos e vantagens de manter
perfis em sites de relacionamento on-line. Moderação é essencial

“O profissional deve lembrar
que está numa vitrine
por onde transmite uma
imagem a seus pares, seus
subordinados e superiores”

Karin Parodi
Diretora da
Career Center

Divulgação

O que fazer

O profissional deve ter metas e
montar um perfil virtual baseado
nos seus interesses. “Ele ou ela
pode fazer parte de comunidades
de gestão ou de marketing,
por exemplo”, diz Karin Parodi,
da Career Center.
Outra ação é usar a descrição
de perfil. “Destaque aquilo em
que é bom e o que está fazendo
para desenvolver aqueles pontos
em que ele não está tão apto”,
diz Nelson Moschetti, da RCS.

Faça parte de comunidades que
se relacionem com seus objetivos

O que não fazer

Não é vantajoso fazer parte de
várias redes, mas de poucas que
possam ser bem gerenciadas.
“Fotos sensuais, de biquíni ou
sem camisa não são bem vistas,
assim como fazendo careta e
sinais obscenos”, diz Solange Ruiz,
gerente de RH da Wunderman.
A dica é manter as fotos restritas
a amigos e evitar participação
em comunidades e listas de
discussões que possam gerar
uma imagem destrutiva.

Exposição excessiva é ponto
negativo no recrutamento
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Solange Ruiz, gerente de RH
da Wunderman, vasculha a

internet atrás de candidatos e
ainda fiscaliza a concorrência

Murillo Constantino

Intranet ainda não é bem aproveitada
Especialista diz que empresas
resistem à inovação

A intranet, rede interna de co-
municação corporativa, ainda é
um elefante branco para algu-
mas empresas. Mas, segundo
David Reck, diretor da agência
de comunicação digital Enken,
ela pode ser uma aliada no au-
mento de produtividade. “Uma

comunicação interna bem feita
gera satisfação e bem-estar aos
funcionários e, desta forma, au-
mento o rendimento”, diz Reck.

Para alcançar esse resultado,
ele diz que o importante é ino-
var. “Muitas companhias ainda
são resistentes quanto à utiliza-
ção de ferramentas lúdicas,
como jogos educativos e servi-
ços, e à abordagem de assuntos

que não são ligados ao negócio”,
diz. “Em geral, elas pensam a
intranet apenas como algo que
fale da empresa e não um meio
que acrescente e até evite o uso
de outros sites externos”.

Do início
Reck diz que fazer um projeto
de intranet apenas com o setor
de recursos humanos e de tec-

nologia não é suficiente. É pre-
ciso ouvir também a área de co-
municação e a financeira. “Deve
ser realizada uma análise para
saber a realidade da empresa, de
como será o trabalho de marke-
ting interno”. A recomendação
do diretor é que a intranet seja
descentralizada, em um modelo
em que diversos funcionários
podem atualizar. ■

Empresas ainda são
resistentes quanto
à utilização de
ferramentas lúdicas
e à abordagem de
assuntos que não são
ligados ao negócio

10 DICAS PARA UMA INTRANET EFICAZ

1
A rede interna precisa ser
facilmente usada. Uma interface
ruim pode inibir a participação.

6
Dispense a burocracia e dê
autonomia. A intranet tem de
ser atualizada em tempo real.

3
A empresa precisa oferecer áreas
de entretenimento, que atraiam a
atenção do funcionário.

8
É necessário preocupar-se com
a mensuração de resultados e
rastrear a navegação do usuário.

9
Gere um manual eficiente de
política de publicação e de
conteúdo para a rede interna.

2
Um bom sistema de busca é
fundamental para os usuários
encontrarem o que precisam.

7
O visual do site precisa de um
padrão claro. A falta disso passa
a sensação de desorganização.

4
A intranet precisa oferecer
serviços, como classificados
e até roteiros culturais.

5
Os projetos precisam ser
corporativos e necessitam de um
líder para que aconteçam.

10
Estabeleça normas de segurança
e um login único para facilitar
a navegação.

ESPIONAGEM

Comunidades
podem servir de lupa
à concorrência

Candidatos não são a única
ocupação de Solange Ruiz,
gerente de recursos humanos
da agência Wunderman, quando
ela entra em redes sociais.
A executiva aproveita o espaço
para conferir o que a
concorrência anda fazendo pela
internet. “Pelas comunidades
virtuais posso observar quais
profissionais as outras empresas
vêm buscando, quais são as
vagas ofertadas”, diz. Desta
forma, Solange conta que pode
tomar atitudes de prevenção
para não perder seus talentos.
“Precisamos ficar atentos,
pois as agências estão muito
digitalizadas. Nós investimos,
treinamos e não queremos perder
nossos profissionais”, afirma.

Santander Universidades oferece bolsas
No total, o programa oferece 200 vagas para cursos de curta duração
no exterior. Algumas delas arcam com os custos de matrícula,
manutenção e alojamento e outras ainda oferecem bolsa de € 2 mil
a cada estudante. As inscrições estão abertas e vão até o início de abril
para workshop na Universidade Harvard Law School; para ensino
de espanhol na Universidad de La Rioja; e para cursos na Brown
University, com temas sobre gestão, sustentabilidade e tecnologia.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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