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om a Tecnologia da Informação 
avançada, as empresas ganha
ram um aliado na busca por ta
lentos em potencial. Até pouco 

tempo atrás, o que era sabido do entrevis
tado estava escrito apenas no currículo. 
Hoje, há diferentes formas de procurar sa
ber se aquele candidato é o mais adequa
do à vaga. Além do grande mestre Google, 
empresários e headhunters contam com 
as mídias sociais na hora de analisar o 
pretendente ao cargo. É o que garan
te o Chief Operations Officer da DBM na 
América Latina, José Augusto Figueiredo. 
"As empresas procuram identificar talen
tos e a forma como as pessoas se expres
sam no mundo. Pessoas têm crenças e fa
zem afirmações sobre o que acreditam e 
essas não são verdades absolutas. Muitas 
vezes, uma determinada afirmação vai 
contra o que um potencial contratante 
busca", acredita ele. 

Saber que profissionais especializados 
estão de olho no seu perfil eletrônico não 
deve fazer com que você se distancie das 
mídias sociais, pelo contrário. Quem plei
teia uma vaga de emprego hoje em dia de
ve usar esse meio a seu favor. "Eu me per
gunto por que alguém que está à procura 
de emprego perde tempo preparando um 
currículo e deixa o perfil nas redes sociais 
desatualizado e com informações pobres 
sobre a sua vida profissional? Não faz sen
tido", salienta o diretor da Esperienza, 
Agência Web, Cassiano Antequeira. 

Vale lembrar que as mídias sociais po
dem ser usadas contra ou a favor do can
didato, mas sempre em conjunto com o 
currículo e a entrevista pessoal. "As fer
ramentas de recrutamento e seleção não 
podem ser utilizadas de forma isolada e 
a mídia social não foge à regra", ressalta a 
gerente de desenvolvimento humano da 
Accesstage, Maria José Lopes. 

PARA TODOS OS INTERESSES 
Há diferentes tipos de redes sociais, ca

da uma com as suas particularidades e o 
seu público dominante. Enquanto o po
pular Orkut e o Facebook são, muitas ve
zes, mais usados para manter contato com 
amigos e compartilhar fotos, o Twitter veio 
como meio-termo, já que há pessoas que 
fazem uso pessoal do microblog, com
partilham emoções e acontecimentos ro
tineiros, bem como pessoas que usam 
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para disponibilizar conteúdo do seu inte
resse, escrevem sobre a profissão e o dia a 
dia na carreira, até dicas e vagas na área. O 
Linkedln traz como princípio o uso profis
sional, nele, as pessoas dispõem os interes
ses profissionais, áreas de atuação, assim 
como os nomes das empresas pelos quais 
já passaram e o cargo ocupado. É possí
vel, ainda, manter contato com pessoas da 
mesma área por meio dos fóruns de dis
cussão e fazer network. 

Simone Momesso é um exemplo de 
quem usa a rede com intuito profissio
nal. Por meio de sua conta no Linkedln, 
ela encontrou trabalho. "Participo de 
um grupo de discussão no Linkedln, no 
qual, o moderador sempre incentiva a 
interação entre os membros com en
contros presenciais, em que as pessoas 
se conhecem e trocam cartões. Em um 
desses encontros, conheci o dono de 
empresa especializada em RH que co
mentou sobre vagas em aberto na mi
nha área. Ali mesmo, já conversamos e 
serviu de pré-seleção, depois fui enca
minhada à organização que estou tra
balhando atualmente", comenta a nova 
contratada. 

"O Twitter é um canal eficiente para a 
divulgação de posições de especialistas e 
médias lideranças, uma vez que essas va
gas são as mais procuradas por candida
tos jovens. Já o Linkedln é uma ferramen
ta de hunting, pois, por meio dela, conse
guimos identificar e abordar profissionais 
altamente qualificados que, muitas vezes, 
não têm os seus currículos disponíveis no 
mercado", afirma o consultor e diretor-co-
mercial da STAUTRH, Luiz Alencar. 

IDENTIDADE VIRTUAL 
Possuir um perfil em alguma rede so

cial implica assumir uma identidade. 
Seja por meio das comunidades as quais 
você faz parte ou aos comentários pos
tados, passando por fotos compartilha
das e interesses descritos. Existem pes
soas que buscam "intelectualizar" o seu 
perfil nas redes sociais citando grandes 
autores ou aderindo a comunidades de 
filósofos, por exemplo, ao passo que 
outros disponibilizam informações fal
sas por não levarem a sério a rede so
cial, como quem diz que é astronauta, 
nas ocupações, ou que preenche as in
formações de estudos com o título da 
Universidade de Harvard, por exemplo. 
"É preciso procurar estabelecer um per
fil profissional verdadeiro, aquilo que 
de fato a pessoa é", garante José Augusto 
Figueiredo, da DBM. 

Uma identidade virtual é construí
da com opinião, a forma como ela é da
da é que precisa de atenção. "O que se 
compartilha na rede não tem mais vol
ta. É o mesmo cuidado que temos que 
ter ao faiar de alguém ou expressar uma 

opinião na empresa ou na vida pessoal. 
Temos de nos atentar ao risco de que, 
ao escrever algo na rede social, estamos 
dando uma prova escrita daquilo que 
pensamos ou de como agimos", defen
de Antequeira, da Esperienza. 

"Participar de comunidades como 
'Odeio acordar cedo' ou 'Odeio meu 
chefe', fazer postagens com críticas a ex-
patrões, ex-colegas e outras empresas 
em que tenha trabalhado ou, ainda, que 
demonstrem ou incitem preconceitos 
de gênero ou raça são algumas caracte
rísticas que podem eliminar um candi
dato de um processo seletivo", enfatiza 
o coach do IBC, José Roberto Marques. 

ÉTICA 
A exposição de opinião e a falta de éti

ca podem ser cruciais na admissão ou 
demissão - por justa causa - de um fun
cionário. Para solucionar esse problema, 
boa parte das empresas está investindo 
na criação de um código interno de ética. 
"Muitas organizações estão criando os 
seus próprios códigos de conduta para 
o uso consciente e efetivo das redes so
ciais, deixando claro que comportamen
tos e comentários são considerados pre
judiciais à sua imagem e quais as conse
quências caso esses códigos sejam igno
rados", assegura o coach do IBC. 

"O funcionário é uma extensão da 
imagem da empresa, e saber respeitar 
os limites que a organização impõe é um 
fator fundamental, tanto para o bom an
damento como para o seu crescimento 
profissional", finaliza Marques. 
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Fonte: Gestão & Negócios, São Paulo, ano 6, n. 34, p. 76-78, ago. 2011.




