
PROCESSOS SELETIVOS • Pesquisa aponta que metade das empresas possui perfil 
nos principais sites de relacionamentos. 'Enchente de currículos'é o maior risco 

Redes sociais: mais rapidez 
e menor custo para recrutar 
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BIANCA MELLO 

A
s redes sociais se 
consolidaram co-
mo alternativa uti-
lizada pelas em-
presas para pes-

quisar profissionais e divulgar 
processos seletivos. Estudo 
realizado este ano pela empre-
sa de relações públicas Euro-
com Worldwide revelou que 
51% das empresas possui pá-
gina no Facebook, 46% tem 
twitter corporativo e 43% es-
tão no Linkedln. Dentre os en-
trevistados, 26% postam no 
Twitter e 21% atualizam seu 
Facebook diariamente. Parti-
ciparam da pesquisa 664 orga-
nizações entre os meses de ja-
neiro e fevereiro. 

A gerente de Recursos Hu-
manos da consultoria LAB SSJ, 
Cecília Pinaffi, explicou que a 
rede social pode ser utilizada 
para divulgar a vaga ou para 
buscar diretamente os profis-
sionais. "A abordagem direta é 
mais eficaz na medida em que 
abordamos quem tem o perfil 
que precisamos. Desta forma, 
temos maior assertividade. 
Em termos de quantidade, 
quando divulgamos uma vaga 
na internet, temos um volume 
de aplicações muito grande e 
conseguimos, inclusive, apro-
veitar pessoas para outras va-
gas", opinou Cecília. 

Segundo consultores, a 
maior vantagem deste tipo de 
recrutamento é a resposta rá-
pida. "De repente, você está 
falando com pessoas que nun-
ca imaginou alcançar e come-
ça a receber currículos de lu-
gares que nem sabia que exis-
tiam no mapa. Como o retor-
no é rápido, o nosso tempo pa-
ra uma decisão acaba sendo 
mais enxuto e otimizado", afir-
mou o sócio-fundador da con-
sultoria IPrime Tecnologia, 
Carlos Tellini. 

"Existem vantagens para to-
dos, inclusive para os candida-
tos, que podem encontrar 
oportunidades até no exterior, 
por exemplo. Para as empre-

Ibsen Fernando, da Navigators: método tem vantagens para todos 

sas, que divulgam suas vagas, 
o baixo custo, a grande quanti-
dade de pessoas impactadas e 
o acesso rápido a informações 
do candidato são os destaques 
e acabam contribuindo para 
uma escolha mais assertiva. 
Não acho que há desvanta-
gens, mas é preciso ter certos 
cuidados", completou o geren-
te de Projetos da agência de 
conteúdo digital Navigators, 
Ibsen Fernando. 

O lado negativo, segundo 
Cecília, é o volume muito 
grande de currículos que che-
gam até eles. "Às vezes, recebo 
mil currículos para uma só va-
ga e o aproveitamento é muito 
pequeno. Eu tenho que ter um 
time com maior disponibilida-
de para fazer uma triagem 
mais cuidadosa", observou Ce-
cília. "Muitas pessoas que não 
tem o perfil que pedimos, se 
aventuram. Nessa hora senti-
mos uma certa frustração por 
ver a falta de mão-de-obra 
qualificada. São muitas pes-
soas despreparadas buscando 
emprego", concluiu Tellini. 

Estar nas redes sociais re-
quer planejamento. É preciso 
estabelecer comunicação, seja 
respondendo a tempo às dúvi-
das dos candidatos ou divul-
gando conteúdos que auxiliem 

o fortalecimento da marca e 
ampliem as chances de atrair 
bons profissionais. "Quanto 
mais diversificada e consisten-
te for a comunicação, melhor. 
Estou falando de fotos, vídeos 
e uma programação semanal 
de posts. Um vídeo chat é um 
ótimo exemplo, pois em tem-
po real o entrevistador faz a 
ponte entre as dúvidas dos in-
ternautas e os executivos da 
empresa. É importante citar 
que tudo isso pode (e deve) ser 
mensurado e muitas vezes as 
dúvidas servem de pauta para 
que as empresas fiquem aten-
tas aos interesses do público", 
observou Fernando. 

Além da necessidade de di-
vulgar conteúdo interessante, 
a empresa deve ter cuidado 
com as questões legais. Uma 
instituição não pode publicar 
informações de preferência de 
raça, idade ou aparência. Se-
gundo Cecília, o anúncio da 
vaga não pode ter nenhum ti-
po de segregação. "Fora a par-
te legal, outros cuidados que 
tomamos são colocar a descri-
ção clara do que buscamos, 
ser bastante específico nas in-
formações, tomar cuidado pa-
ra colocar os contatos e o pra-
zo limite para envio de currí-
culo. Além disso, tomamos 

cuidado com a língua portu-
guesa", acrescentou a gerente 
de RH do LAB SSJ. 

Para Marcus Andrade, só-
cio-fundador da rede social na 
área de entretenimento Gui-
du, a divulgação eficaz depen-
de muito da área de atuação 
da empresa e também do per-
fil da vaga que ela vai abrir. 
"Uma vaga na área de contabi-
lidade ou engenharia civil, que 
são áreas muito técnicas onde 
a princípio as pessoas não pre-
cisam ter como habilidade o 
uso das redes sociais, não 
acho que seja a melhor forma 
de divulgar. Por outro lado, se 
for uma vaga para comunica-
ção ou internet, acho que é 
fundamental que a divulgação 
seja feita nas redes sociais, o 
que já é uma forma de tria-
gem", analisou Andrade. 

O estudo realizado pela Eu-
rocom Worldwide revelou ain-
da que 38% das instituições 
acessam os perfis dos poten-
ciais funcionários nas redes 
sociais. De acordo com a pes-
quisa, a "espionagem" tende a 
verificar se o candidato se en-
quadra no que está sendo exi-
gido pela empresa. "Acho que 
é algo natural e, dependendo 
do perfil da vaga que vamos 
abrir, gostamos de ver que o 
que a pessoa posta. Vai muito 
mais no sentido de comple-
mentar o que sabemos do per-
fil do candidato. Ajudou uma 
vez em que surgiu uma dúvida 
entre duas pessoas e vimos 
que uma delas era mais ante-
nada e possuía um blog legal", 
exemplificou Andrade. 

"Já aconteceu pelo menos 
umas quatro situações em que 
entramos na página do Face-
book do candidato e vimos co-
mentários ou fotos que nos fi-
zeram pensar melhor e não 
querer arriscar contratando 
determinadas pessoas. As re-
des sociais nos ajudam neste 
sentido. Costumamos, tam-
bém, fazer perguntas a partir 
do perfil de cada um, para sair 
do previsível e ver se o candi-
dato tem jogo de cintura. Além 
das mídias sociais, também 
pesquisamos o nome da pes-
soa no Google", contou Tellini. 

"Eu não acho legal acessar 
páginas pessoais. É preciso ter 
muito cuidado com isso por-
que, às vezes, a pessoa acaba 
tendo um julgamento que não 
é pertinente ao processo. O 
que o candidato faz na vida 
pessoal, se não tiver nenhum 
tipo de interferência no profis-
sional, não nos interessa. Tam-
bém não acho correto que isso 
seja uma forma de exclusão de 
algum candidato", discordou 
Cecília Pinaffi. 

Na opinião dos consultores, 
o uso das redes sociais no am-
biente de trabalho é positivo. 
Na Iprime Tecnologia, por 
exemplo, elas são utilizadas co-
mo meio de comunicação en : 

tre gestores e subordinados. "É 
lógico que temos uma série de 
equipamentos e softwares para 
fazer uma gestão contra abu-
sos. Não utilizamos estas ferra-
mentas para controle da vida 
alheia, mas como dependemos 
de internet temos que zelar pe-
lo bom funcionamento da re-
de", afirmou o sócio-fundador 
da empresa, Carlos Tellini. 

"Aqui no LAB nós liberamos 
o acesso. O que sempre pedi-
mos é que as pessoas usem 
com cuidado e que haja crité-
rio, mas não restringimos na-
da. Usamos, inclusive, as redes 
sociais para grupos de discus-
são e para fazer convites de 
eventos da empresa. Entende-
mos que o uso dessas ferra-
mentas, se bem realizado, até 
alavanca e ajuda as pessoas a 
se conhecerem melhor", acres-
centou Cecília. 
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 nov. 2011, Seudinheiro, p. B12.




