
uase 43 milhões de 
brasileiros usam as 
redes sociais. São 25 

milhões no Facebook, 13,9 
milhões no Twitter e 4 
milhões no Linkedln. Com um 
contingente como esse, as 
redes sociais tornaram-se um 
espaço mais do que ideal para 
a busca de profissionais, com 
usuários descrevendo seu 
perfil e habilidades, opinando 
sobre diversos assuntos e 
conectados por várias horas, 
diariamente. "Por meio delas, 
quebramos a barreira da 
distância entre candidatos e 
empresa e ampliamos a 
possibilidade de atrair cada 
vez mais pessoas, de 
diferentes lugares e culturas, 
com custo praticamente zero. 
Além disso, os recrutadores 
têm acesso imediato a uma 
série de informações acerca 
dos candidatos. São dados 
que facilitam a identificação 
do melhor perfil e 
fortalecem a comunicação 
entre empresa e profissionais 
no mercado. Tudo isso acaba 
agilizando o processo de 
recrutamento e seleção e faz 
com que a empresa tenha 
uma maior assertividade na 
contratação de um 
profissional", ressalta Glória 
Di Monaco, sócia-fundadora 
da Navigators, agência 
especializada em estratégias 
para mídias digitais, há 
11 anos no mercado. 
A Golden Cargo, empresa do 
Grupo Arex, especializada no 
gerenciamento e operação da 
cadeia logística de 
mercadorias especiais, como 
defensivos agrícolas e 
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produtos químicos embalados, 
está ampliando seus canais de 
relacionamento através das 
redes sociais. Por meio do 
Linkedln, a empresa passou a 
anunciar vagas e buscar 
candidatos para preenchê-las. 
Cada vez mais, essa rede vai 
ganhando espaço dentro da 
empresa, e é por meio dela 
que são feitas as buscas por 
profissionais qualificados 
para preencher as 
oportunidades disponíveis. 
"Hoje, podemos dizer que 30% 
do processo de captação de 
profissionais via web é feito 
pelo Linkedln. Com ele, é 
possível filtrar os perfis mais 
adequados e com isso ganhar 
tempo nos processos seletivos", 
conta Lilian Castro, gerente de 
RH da Golden Cargo. 
De acordo com ela, o processo 
seletivo nas redes sociais é 
realizado de forma parecida à de 
outros meios/sites de 
recrutamento, por meio de 
buscas com base no perfil do 
profissional procurado. "Se o 
candidato estiver no perfil que a 
empresa necessita, é feito um 
contato por meio de convite, 
dando inicio ao processo 
seletivo", explica. 
As redes sociais possibilitam ter 
acesso a outras informações do 
profissional que, na maioria das 
vezes, não constam em um 
currículo. No caso do Linkeln, 
conforme a executiva, é possível 
verificar, por exemplo, grupos e 
assuntos de interesse do 
profissional e indicações de 
antigas chefias ou colegas. 
"Essas informações podem ser 
somadas ao perfil do candidato 
resultando em maior 

assertividade na 
contratação", ressalta. 
A gerente de RH alerta que em 
mídias sociais com foco 
profissional como o Linkedln, o 
profissional deve agir com 
cuidado na exposição de 
comentários, informações e 
fotos, já que as conexões são 

informação e uma aceitação não 
só rápida, mas também 
estrondosa, que pegou a todos 
de surpresa. Porém, casos de 
sucesso provam que não é mais 
possível ignorá-las", afirma 
Fabio Favero, responsável pelo 
departamento de marketing da 
Golden Cargo. 

As redes sociais abrem caminho 
para ações proativas e permitem 
que os colaboradores aprimorem 
as formas de trabalhar 
profissionais. "No perfil, é 
indicado conter uma foto 
discreta e com roupa adequada. 
Informações e posts a respeito 
da vida pessoal também devem 
ser evitados. Outro fator 
importante é manter o 
cadastro com informações 
atualizadas", completa. 

Ferramenta de negócio 
A Golden Cargo foi uma das 
primeiras operadoras logísticas 
do setor de agronegócio a ter 
um perfil ativo no Twitter. 
Diariamente, são postadas no 
perfil da empresa notícias do 
setor e até cotações já foram 
iniciadas por esse canal. 0 
©goldencargo já ultrapassou a 
marca dos 200 seguidores, 
dentre os quais estão grandes 
companhias do setor de 
agrobusiness, veículos de 
comunicação, entidades de 
classe, entre outros. 
"0 avanço das redes sociais em 
atividades como colaboração, 
troca de informações e fonte de 
pesquisas agregou valor a 

Estudos apontam que 70°/o das 
empresas afirmam que utilizam 
ou monitoram as redes sociais. 
Destes, 40°/o são prestadores de 
serviço. Isso significa que, cada 
vez mais, os empresários estão 
utilizando esse canal direto 
com os clientes. Prova disso 
é que 60°/o dos perfis do 
Twitter são comerciais. 
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"Hoje, sem dúvida, 
afirmamos que o uso 
convergente da mídia 
está se mostrando a 
melhor prática do 
mercado. Usar as 
inovações das redes e 
se aproveitar da 
coletividade para gerar 
boas experiências é 
uma forma de manter 
a marca sempre em 
evidência, aprimorar 
os serviços e impactar 
os negócios", 
finaliza Fávero. 

Incorporar a filosofia 
Consultoria especializada em 
desenvolver relacionamentos em 
redes, A Viagem de Odiseo trata 
de como explorar todas as 
possibilidades ao ativar pessoas e 
engajar administração, 
colaboradores e público nessa 
empreitada. A consultoria 
acredita que mais do que 
entender como funcionam as 
ferramentas e quais as melhores 
práticas do ponto de vista de 
marketing, as organizações 
precisam incorporar a filosofia, 
os valores, a cultura da 
colaboração e do trabalho em 
rede. "As empresas que 
absorverem a cultura 
colaborativa serão mais 
competitivas por terem mais 
capacidade de construir e 
gerenciar seu capital social. A 
partir dele, poderão capturar o 
conhecimento presente dentro e 
fora da companhia para aplicá-lo 
ao negócio, fortalecer sua 
reputação e ações de marketing 
por meio da sua rede", afirma o 
diretor da operação brasileira da 
consultoria, Renato Dias. 
No ambiente social corporativo, as 
redes abrem caminho para ações 

proativas que podem 
contribuir em diversos 
aspectos dos negócios, 
seja com o público 
interno, em que os 
colaboradores podem 
aprimorar formas de 
trabalhar, ou com o 
externo, que não 
titubeia ao se 
manifestar com 
sugestões para produtos 
e serviços. E todos 
convergem para um 
novo valor, algo que vai 

além dos resultados financeiros. 
Ao se abrirem à colaboração com 
seus diferentes públicos, as 
empresas acabam por atender aos 
diversos interesses da sociedade, o 
que contribui para o processo de 
desenvolvimento sustentável. 
A mais nova corporação a 
reconhecer a importância de 
ativar a colaboração entre os 
funcionários é o Grupo Pão de 
Açúcar, que está reformulando 
sua intranet para disseminar 
esses valores, aumentar sua 
produtividade, fazer gestão do 
conhecimento e melhorar a 
comunicação entre as áreas. 
"Em um segmento tão dinâmico 
como o varejo, aproveitar o 
conhecimento de cada um de 
nossos colaboradores, em 
especial daqueles que possuem 
contato direto com nossos 
clientes, é fundamental para a 
inovação e melhoria contínua 
do nosso negócio", ressalta 
Andréa Dietrich, gerente de 
marketing digital do Grupo Pão 
de Açúcar, área responsável pela 
implementação do projeto. A ut
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Tecnologia, São Paulo, p. 6-8, 2011.




