
Como fazer amigos e 
influenciar pessoas. O 
tí tulo de um dos mais 

famosos best-sellers de auto-
ajuda, publicado na década de 
1930 nos EUA, pode resumir as 
necessidades de um usuário 
comum das redes sociais, mas 
precisa ser adaptado para o RH. 
Isso porque os profissionais 
dessa área podem encontrar 
nessa vast idão de rostos, perfis 
e opiniões um campo fértil para 
aprimorar o próprio trabalho, 
seja para contratar pessoas, 
seja para compartilhar 
conhecimento. 
Mais do que facilitar o trabalho 
da área de recrutamento ft 
seleção, algo já bem 
consolidado, o uso das mídias 
sociais, como Facebook, 
Twitter, Linkedln e Orkut, entre 
outras inúmeras que surgem a 
cada onda, pode ser uma 
maneira de enxergar o mercado 
de maneira ampla e, por que 
não, trazer da experiência 

compartilhada pelos amigos 
soluções e aprendizado para 
auxiliar no desenvolvimento 
profissional e pessoal. 
A questão é saber como utilizar 
essas ferramentas e atingir os 
pontos que interessam, 
conforme explica o diretor 
operacional da Desix, empresa 
de recrutamento ft seleção de 
profissionais de TI, André 
Assef. Segundo ele, assim como 
na vida "aqui fora", as pessoas 
que usam as redes sociais para 
relacionamentos precisam ter 
preparo e segurança para saber 
o que falar e como falar. "Não 
adianta, por exemplo, ter mil 
contatos no Linkedln se o 
profissional não sabe como 
aproveitá-los", afirma. 
Na visão de Assef, o 
profissional tem muito a 
aprender participando de 
grupos de discussão no 
Linkedln ou Orkut - desde que 
pertinentes aos interesses da 
carreira e com participantes de 

bom nível. "É interessante saber 
que cursos [os colegas] têm 
feito, que livros eles têm lido", 
aponta. Do mesmo modo, o 
Twitter pode ser fonte de 
aprendizado quando se está em 
contato, por exemplo, com um 
escritor da área de RH ou um 
consultor importante. "Isso 
pode criar outro grupo ao seu 
redor, em que você pode 
compartilhar links e dicas de 
leitura", afirma. 
Por outro lado, a coach Eliana 
Dutra, diretora-executiva da 
Pro-Fit Coaching Et 
Treinamento, reforça que os 
relacionamentos nas redes 
sociais não devem se resumir a 
"cartões de visita guardados 
numa caixa de sapatos". 
Segundo ela, o aprendizado 
surge quando há um interesse 
genu íno em fornecer e receber 
informações, especialmente 
quando se trata de dúvidas e 
dificuldades da carreira. "Para 
um executivo de RH, pedir 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ajuda pode ser algo complicado 
por envolver estratégias de 
negócios. Porém, mandar 
mensagens falando sobre 
temas genéricos ou pedir 
sugestões sobre literatura pode 
ajudar a fortalecer os vínculos 
frágeis da comunicação 
virtual", aconselha. 

Nova regra 
Independentemente da forma 
de usar, o fato é que nos dias 
atuais é essencial participar do 
mundo virtual , como reforça o 
professor de marketing e mídias 
sociais da Fundação Dom 
Cabral, Roberto Sagot. Para ele, 
as redes sociais vão além de 
uma simples ferramenta -
trata-se de uma realidade na 
qual o executivo de hoje não 
tem a escolha de não conhecer. 
"Você pode se expor mais ou 
menos, mas não pode abrir mão 
de participar. É a nova regra do 
jogo", ressalta. Sagot conta que 
recentemente liderou um 

treinamento de incentivo ao 
uso de redes sociais dentro de 
um programa para altos 
executivos, no qual ensinou o 
bê-á-bá de redes como Twitter e 
Facebook. "Depois que 
venceram a barreira inicial de 
cadastro, upload de fotos etc, 
foi um grande sucesso. Eles 
começaram a encontrar filhos, 
netos e amigos que já estavam 
nas redes", lembra. 
De acordo com o professor, as 
redes sociais, hoje, oferecem um 

papel de "curadoria" 
desenvolvida por alguns 
usuários, que compartilham 
links e informações - de certo 
modo privilegiadas -
diretamente para os amigos ou 
seguidores. "Cada vez mais as 
escolas de negócio estão com 
perfis na rede e distribuindo 
conteúdo", lembra. 
Mas os benefícios não param 
por aí. A internet t ambém 
proporcionou atalhos para 
estabelecer uma rede de 
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contatos mais efetiva - mas 
nem por isso mais fácil. Para 
Assef, da Desix, é muito mais 
cômodo hoje chegar a um 
diretor ou alto executivo sem 
passar por todo o processo 
"off-line": telefonista, recado 
com secretária, agendamento 
etc. Por outro lado, o 
comportamento exige o mesmo 
profissionalismo do que seria 
aceitável fora das redes. 
"0 uso pelo uso é até 
depreciativo. No Linkedln, por 
exemplo, você deve se 
apresentar ao mandar um 
convite, dizer quem você é. Não 
dá para mandar convite com 
uma mensagem padrão só para 
ter mil relacionamentos", 
ressalta Assef. 
Quem compartilha desse 
pensamento é a coach Eliana. 
Na visão dela, é preciso 

valorizar os relacionamentos 
virtuais da mesma maneira que 
fazemos com as relações fora 
da rede. "Para você pode até 
não ser, mas para algumas 
pessoas, receber uma 
mensagem no dia do 
aniversário é muito 
importante", diz. 

Entrevista continua 
Apesar dessa abertura de 
possibilidades, o principal 
atrativo das redes sociais para 
os profissionais de RH continua 
sendo mesmo a facilidade em 
divulgar vagas e obter retorno 
de maneira rápida e 
praticamente a custo zero. É 
cada vez mais comum topar 
com anúncios de vagas 
compartilhadas 
espontaneamente no Facebook 
ou retuitadas no Twitter para 

cargos que vão desde estagiário 
até engenheiro com formação 
específica. Com isso, até o 
trabalho de headhunters passa 
a ser poupado e perde espaço 
para uma visita ao Linkedln do 
candidato. "Diante da carência 
de talentos, as redes sociais 
podem ajudar a encontrar 
mão de obra qualificada", 
diz Eliana Dutra. 
Porém, Sagot, da Fundação 
Dom Cabral, lembra que, até 
mesmo pelo grande alcance de 
uma vaga divulgada na rede, 
encontrar um perfil atraente na 
web 2.0 não pode jamais 
eliminar uma entrevista 
benfeita e a checagem de 
referências à moda antiga. 
"Costumo dizer que no 
Facebook todo mundo é bonito 
e no Linkedln todo mundo é 
bem-sucedido", brinca. 
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Usamos as 
redes sociais para 
divulgação de 
vagas. Nos dias de 
hoje, trata-se de 
uma ferramenta 
fundamental 
para isso. Mas 
não as usamos 
para checar 
informações dos 
profissionais, pois nada substitui 
um bom processo de recrutamento, 
com entrevistas pessoais. Temos, 
aqui na Totvs, uma rede social 
corporativa, chamada By you, 
na qual os funcionários podem 
colaborar, buscar e gerar negócios, 
compartilhando informações. Um 
dos objetivos da rede, que possui 
uma comunidade voltada para 
a área de RH, é que as pessoas 
compartilhem seus conhecimentos, 
colaborem com ideias, falem sobre 
a sua área de atuação profissional e 
explorem suas competências. 

ATIVIT utiliza com bastante 
sucesso algumas redes sociais 
para auxiliarem processos 
de contratações. O Linkedln é 
uma das mais usadas, já que 
permite a divulgação em grupos 
específicos de conhecimento ou 
função, como programadores 
Java e Cobol, e gerentes de 
projetos, e por possuir grupos de 
RH e de atuação segmentada, 
inclusive divididos por região -
o que facilita nossa procura já 
que precisamos de profissionais 
com um perfil bem particular. 
Usamos também 
o RHTI, rede 
voltada ao 
RH, na qual 
executivos 
de recursos 
humanos trocam 
informações 
e buscam 
profissionais para 
a área de Tl. 
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A Brasilprev ainda está 
em processo de estudo 
sobre sua inserção nas redes 
sociais. A área de gestão 
de pessoas possui parceria 
com um site de recrutamento on-line e, 
por enquanto, é por lá que divulgamos as 
vagas internas e buscamos os candidatos. 
Utilizamos apenas o Linkedln, já que a 
ferramenta proporciona mais facilidade de 
pesquisa de contatos e consulta ao perfil e 
histórico profissional do candidato. 

Utilizamos principalmente o Linkedln, 
que é a melhor delas para o trabalho de 
R&S, além de ser bastante interessante para 
mapear o mercado. Já o Twitter e o Facebook 
são mais para divulgação da marca. Há seis 
anos, dependíamos muito de anúncio para 
preencher uma vaga e do trabalho de um 
headhunter. Hoje, o Linkedln melhorou meu 
trabalho em 100%, passo o dia todo com 
ele aberto. Como atuo numa área muito 
técnica, consigo ter acesso a vagas de outras 
empresas, ver o que está acontecendo no 
mercado. Vemos e somos vistos. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 19, n. 285, p. 124-129, ago. 2011.




