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Empresas também utilizam
mensagens por celular
para contatar candidatos
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Luís Testa, diretor do Vagas.com,
um dos maiores do país em des-
envolvimento de software para
recrutamento de seleção, acre-
dita que as redes sociais são a
nova fronteira do segmento. Ele
explica que, por meio delas, as
empresas conseguem interagir
com os candidatos, melhorando
a seleção e descobrindo talentos.

Qual a principal mudança
no setor de recursos humanos

nos últimos anos?
A internet mudou muito a ma-
neira de selecionar candidatos
e também de oferecer vagas.
Hoje é possível fazer as princi-
pais etapas de um recrutamen-
to pela internet. É possível
também hierarquizar caracte-
rísticas dos candidatos pelos
programas que são desenvolvi-
dos. Com isso é feita uma sele-
ção criteriosa, onde só candi-
datos que apresentem os re-
quisitos básicos para aquela
vaga sejam escolhidos. O me-
lhor é que toda essa hierarqui-
zação e seleção demoram ape-
nas alguns segundos. Se isso
fosse feito por pessoas demo-
raria alguns dias.

Além da internet, algumas
empresas estão convocando
candidatos pelo celular.
Como isso funciona?
Esse é um sistema muito utiliza-
do por grandes empresas de va-
rejo e de alimentação. O McDo-
nald’s, por exemplo, costuma
utilizar mensagens de texto via
celular para avisar possíveis
candidatos de novas vagas. As
mensagens são encaminhadas
apenas para pessoas que já te-
nham feito algum cadastro com
interesse em vaga na compa-
nhia. Além disso, em algumas
situações é possível encaminhar
mensagens apenas para candi-
datos que morem perto da vaga
oferecida. Assim como nos si-

tes, é possível filtrar informa-
ções para obter um perfil mais
adequado do candidato.

Existe uma nova ferramenta
que está sendo utilizada
pelas empresas para
selecionar candidatos e até
para descobrir novos talentos?
Sim. As redes sociais são o novo
alvo. Toda grande empresa e até
pequenas e médias estão mon-
tando perfis nas redes sociais.
Além de divulgar vagas, elas
também interagem com os par-
ticipantes, oferecendo conteúdo
e trocando informações. Isso
possibilita que a empresa conhe-
ça melhor seus candidatos e até
descubra futuros talentos. ■

Rede social ajuda em processo de seleção
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Dreamstime

Uma nova arma na luta contra a gordura está a caminho: um aplicativo para celular que faz a contagem de calorias com base
na foto da comida que está no prato. Embora já existam aplicativos com esse objetivo, esses programas exigem que os usuários
digitem o tipo de alimento e as informações calóricas. Já o software desenvolvido pela operadora NTT Communications, do Japão,
avalia a cor e a forma dos alimentos e os compara a um banco de dados, calculando as calorias. Informações sobre cerca de 100 mil
alimentos diferentes estão armazenadas em um servidor operado pela empresa e que pode ser acessado via celular inteligente.
O aplicativo considera até mesmo o tamanho das porções e ajusta a contagem de calorias.
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“Hoje é
possível
fazer as
principais
etapas
de um
recrutamento
pela internet”

Antonio Milena

A pulseira ou a carteira
A evolução da tecnologia já permite dispensar a carteira para levar
dinheiro ou cartão de crédito. A japonesa Hashy desenvolveu as
pulseiras ao lado, que podem ser carregadas com créditos de até
US$ 600 e que podem ser usadas em lojas conveniadas. Para realizar
uma compra, o consumidor precisa apenas passar a pulseira em
um leitor específico instalado na loja. O apetrecho, que já é aceito
em milhares de estabelecimentos no Japão, custa US$ 36.
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