


m 1973, o professor de socio
logia de Stanford, Mark Grano-
vetter, demonstrou em seu tra

balho "Getting A Job" ("Conseguindo 
Um Trabalho", em tradução livre), 
que "nossos laços fracos de relaciona
mento são mais eficazes na hora de 
conseguirmos um trabalho". De acor
do com ele, as pessoas estão ligadas 
por laços fortes e fracos. Os primeiros 
seriam caracterizados pelas pessoas 
mais próximas: pai, mãe, parentes, 
amigos mais chegados. Já os laços fra
cos marcariam aquelas pessoas com as 
quais você não tem um contato 
rotineiro: antigos colegas de trabalho 
ou da escola, professores, vizinhos etc. 

Em suma, Granovetter concluiu 
que os contatos pessoais representam 
a forma mais fácil para se encontrar 
um emprego, além disso, os amigos 
ocasionais (laços fracos) são mais 
responsáveis pela conquista do tal 
emprego do que aqueles com os 
quais mantemos contato mais fre
quente (laços fortes). E, atualmente, o 
que nos faz manter um relacionamen
to mais direto com esses chamados 
"laços fracos"? Sem dúvida nenhuma 
as redes sociais têm um papel funda
mental como mantenedoras desses 
laços. "O que acontece é que as redes 
sociais deixam os nossos laços fracos 
mais disponíveis, porque estão lá, 
visíveis, então fica mais fácil para uma 
pessoa indicar emprego para a outra 
ou descobrir uma oportunidade a 
partir de outra pessoa", explica o 
especialista em mídias sociais e CEO 



da Elife, Alessandro Bar
bosa Lima. 

Hoje, cada vez mais, os 
profissionais das áreas de 
recrutamento e seleção 
têm usado as redes sociais 
como alternativa para re
crutar pessoas. A necessi
dade de um processo cada 
vez mais ágil e que atinja 
mais pessoas fez o seu uso 
crescer para essa f inal i 
dade. Um estudo realizado 
pela consultoria Jobvite in

titulado "Social Recruitment Survey" mostrou 
que 80% dos gestores de RH de empresas ameri
canas usaram as redes sociais em 2010 para atrair 
candidatos. Mais: 76% deles disseram que vão 
aumentar seus investimentos em recrutamento 
on-line e 72% afirmaram que irão diminuir os 
investimentos em processos tradicionais. 

Para a diretora da iDigo Núcleo de Inteli
gência Digital, Andrea Dunningham, a ferra
menta é "super válida". Ela afirma: "Para as em
presas, é uma oportunidade de reduzir custo e 
tempo de recrutamento, de ver currículos atuali
zados, de observar a postura de profissionais, de 
entender seus contatos e conexões, de interagir 
de maneira mais ágil e de encontrar candidatos 
já integrados por nichos específicos". 

Além disso, Dunningham comenta que as 
redes sociais ampliam "barbaramente" os seus 
canais de divulgação e trazem duas vantagens 
extras: a possibilidade de receber candidatos 
recomendados por terceiros, o que não existiria 
na empresa na mesma escala sem a internet; e a 
maior facilidade para alcançar bons profissio
nais que não estão, naquele momento, procu
rando emprego, mas podem ficar seduzidos 
por uma boa oferta. 

O CEO da Elife diz que utiliza as redes so
ciais em seus processos de recrutamento, pois 
elas atraem um público bem mais heterogêneo 

do que o dos sites de empregos. "Eu digo 'hete
rogêneo' no sentido não só de expertise e 
idades diferenciadas, mas inclusive de naciona
lidades. Hoje, nós temos estrangeiros que tra
balham na Elife por conta dessa questão de bus
car através das redes sociais, situação que os 
sites de empregos não permitem até por esta
rem apenas em português", coloca. 

Com relação à grande discussão sobre ser ou 
não invasão de privacidade olhar os perfis dos 
candidatos nas redes sociais, principalmente 
nas que têm um cunho mais pessoal, Lima 
acredita que as redes mudaram os paradigmas 
do que é público e do que é privado. Para ele, 
nas redes sociais não existe mais o âmbito priva
do. "Elas estimulam a revelação de dados priva
dos, fotos, textos, amigos, conexões, questões 
etnográficas, ou seja, quanto mais autêntico 
você é nas redes sociais mais divertidas elas se 
tornam. Por outro lado, quanto mais você revela 
as questões pessoais mais problemas você terá, 
inclusive com questões de privacidade e a im
pressão que as pessoas vão ter de você. 

Segundo ele, a única saída para quem gosta 
de se expor em demasia é criar nomes falsos 
para seus perfis, assim fica difícil que os recruta-
dores os identifiquem nessas redes, além disso, 
vale a pena evitar a associação de seu nome 
com o da empresa em que trabalha. "Cuidado 
com o que você está falando. Não revele dados 
e segredos profissionais. Às vezes, numa sim
ples atualização de perfil no Linkedin você pode 
estar entregando toda a estratégia da sua empre
sa para o concorrente. Você coloca lá: Tui con
tratado para cuidar da nova operação da empre
sa X na América Latina'. Pronto, acabou reve
lando essa informação aos concorrentes", alerta. 

Agora, do ponto de vista do recrutador, Lima 
diz que não vê nenhum problema ético e nem 
legal de olhar o perfil dos profissionais nas redes 
sociais. Porém, em sua concepção, caso essa 
análise faça parte do processo seletivo, isso de
ve ser avisado ao candidato. "Durante as nossas 



entrevistas, se o candida
to n ã o c o l o c o u em seu 
currículo o seu perfil do 
Twitter, L inkedin etc., a 
gente pergunta e, muitas 
vezes, abre lá na frente de
le. Se ele não quiser revelar, 
não tem problema algum. 
É apenas mais uma ferra
menta de análise, mas não 
é a condição essencial para 
a gente contratar", explica. 

Da mesma opinião 
compartilha Dunningham, 
pois, segundo ela, as pes

soas, caso queiram, têm recursos de privacidade 
nas redes. De acordo com a executiva, uma 
pesquisa realizada pelo CareerBuilder, em 2009, 
c o m 2.600 executivos de R H , nos Estados 
Unidos, revelou que 35% deles, ao perscrutar os 
perfis, encontram razões diversas que barram a 
contratação, por exemplo, conteúdo postado 
sobre uso de bebidas e drogas. 

Mas o que se observa nesses perfis? "Na ver
dade, se a pessoa é autêntica, a gente olha como 
ela se expressa na língua dela, quais associações 
que ela tem, seja com outras pessoas, marcas, 
comunidades e comportamentos. Então, por 
exemplo, você colocar uma frase ou estar numa 
comunidade que prega o ódio pode ser negati
vo para a composição do seu perfil, claro. E, 
obviamente, a gente olha muito a questão de 
como a pessoa se comporta em relação às asso
ciações , porque cada pessoa traça para si 
própria um perfil etnográfico. É claro que isso 
faz parte do processo seletivo, mas é natural, 
como forma de conhecer melhor aquela pes
soa", conta Lima. 

Como é cada pessoa que monta o seu perfil 
etnográfico, o CEO sugere ao RH tomar cuidado 
para não supervalorizar ou desvalorizar os can
didatos. Ele conta o caso de uma blogueira muito 
famosa que foi chamada por um de seus clientes 

para dar uma palestra porque, aparentemente, 
sabia tudo sobre redes sociais. "E chegou lá, a 
palestra foi um fiasco, porque a blogueira sabia 
frases de efeito, engraçadas, mas como pales
trante, para falar de um assunto que fizesse senti
do, não conseguia se expressar. E isso é uma 
coisa que acontece com mais frequência do que 
achamos; as empresas, às vezes, contratam pes
soas através de seus perfis de hiper especialistas 
em vários assuntos, quando, na verdade, aquela 
pessoa é especialista em publicar coisas nas 
redes sociais apenas", aponta. 

Há dois anos, a B o h m Tecnologia usa as 
redes sociais para recrutar pessoas. De acordo 
com a vice-presidente de relacionamento da 
empresa, Camila Bohm, a companhia divulga 
vagas de todos os setores. "Aderimos ao uso de 
mídias sociais como o Linkedln, Twitter, Face-
book, etc., porque a maioria dos profissionais 
de nossa área de atuação faz uso destes meios 
para expor seus currículos e especializações", 
comenta ela, mas ressalta: "Apenas na entrevista 
presencial é que analisamos o perfil pessoal do 
candidato". 

Outra empresa que também utiliza as redes 
sociais para recrutar, mais precisamente o 
Linkedln, é a Multirede. Há cerca de três anos a 
organização usa a ferramenta e a vê como um 
instrumento de baixo custo, ágil e confiável. Se
gundo a analista de recursos humanos da com
panhia, Fernanda Domiciano, ela apenas usa o 
Linkedln porque acredita que o candidato tem 
essa sensação de segurança ao receber o con
vite para participar do processo seletivo. Segun
do ela, a rede transmite seriedade, além de per
mitir saber mais sobre a carreira do profissional 
e ter a sensação de que aquilo é verdadeiro. 
"Diferentemente de outras redes sociais no mer
cado", opina. 



Ela afirma que a agilidade do Linkedin está em poder uti
lizar filtros para encontrar o profissional que se deseja, ou 
através de palavras-chave sobre a função. A dica que ela dá 
ao usar esse meio: o recrutador deve estar atento à trajetória 
do profissional analisado e, claro, entender qual foi o resulta

do que ele alcançou por onde passou. "As pessoas acabam 
colocando sempre mais do que é, por isso, o RH tem que 
buscar o máximo de recursos para aproximar aquilo do real e 
da necessidade que ela tem, através de contatos com empre
sas que essa pessoa já trabalhou, por exemplo", explica. 



Outra dúvida é como 
esse recrutador deve apa
recer para o candidato. 
Tanto Domiciano, quanto 
os headhunters Sofia Este
ves, presidente do Grupo 
DM Recursos Humanos e 
Cia. de Talentos, e Roberto 
Britto, gerente da divisão 
de engenharia da Robert 
Half, aparecem como re-
crutadores de suas respec
tivas empresas e mostram 
aos candidatos também o 
seu perfil profissional. Para 
eles, tal postura mostra 

transparência e segurança para os profissionais 
a serem recrutados. 

Esses mesmos recrutadores também não são 
a favor de usarem essas redes para selecionar 

pessoas, apenas a utilizam para o recrutamento 
e o restante do processo é feito da maneira tradi
cional. Além disso, Britto e Domiciano apenas 
usam o Linkedln, pois segundo eles, é a única 
que traz um perfil mais completo do profissio
nal. Já Esteves acredita serem antiéticos os recru
tadores que olham o perfil pessoal dos can
didatos por acreditar ser invasão de privacidade. 
Porém, ela divulga oportunidades em quase 
todas as redes, e para isso ela conta com uma 
equipe responsável pela divulgação em mídias 
sociais. 

Segundo Domiciano, "vasculhar a vida dos 
candidatos em redes sociais voltadas para o lado 
pessoal já é uma prática do passado e é uma 
tendência finita". 

Apesar do Linkedln ser a rede mais usada 
pelos recrutadores ainda é difícil encontrar todos 
os níveis profissionais na rede. Roberto Britto o 
utiliza para posições gerenciais, onde está mais 



difundido, mas tudo depende da área de atua
ção. "Como estou mais voltado para a área técni
ca, de engenharia, eu acredito que é uma ferra
menta mais efetiva a partir do nível de coorde
nação. Para posições mais específicas já não é 
tão eficiente. Em níveis mais baixos eu até divul
go a vaga, mas o retorno não é tão bom", diz. 

Por isso, Esteves procura não se limitar ape
nas ao Linkedln. O seu processo de divulgação 
vai depender do perfil da vaga. Para vagas que 
exijam pessoas mais jovens, Orkut, Facebook e 
Twitter conseguem ajudar mais do que o 
Linkedln, que ainda não está tão difundido nes
sas faixas etárias. 

Britto explica: para tornar o recrutamento 
nas redes mais eficaz, o ideal é sempre contatar 
as pessoas que realmente interessam e tomar 
cuidado para não ser muito vago, para que o 
candidato não pense que você é só mais um ten
tando recrutá-lo. Dessa forma, sempre tratá-lo 

com respeito, ética, com transparência e não 
contatá-los apenas para fazer volume, assim, 
v o c ê poderá sempre contar com aquele 
profissional, e mesmo que ele não seja 
contratado naquele momento, pode 
ser um aliado na indicação de outras 
pessoas. 

Esteves também alerta para o fato 
de a mídia social ter um alcance muito 
grande e, ao divulgar as vagas, as 
caixas de e-mail do recrutador 
acabam entupidas. Por isso, 
ela indica: "É preciso ser o 
mais claro possível na divulga
ção para evitar essa sobrecar
ga, e se possível, indicar sem
pre um endereço eletrônico 
para a pessoa cadastrar os 
seus dados, em vez de enviar o 
currículo". 

Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 148, p. 40-47, out. 2010.




