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REAL WORLD. REAL LEARNING
®

Leslie Kwoh
 The Wall Street Journal

Fotos de bebedeiras em fes-
tas. Piadas grosseiras. Lingua-
gem chula. Qualquer emprega-
dor que utilize as redes sociais 
para pesquisar candidatos a um 
cargo já deve estar acostumado 
a dar de cara com indiscrições 
desse tipo.

 A internet oferece às empre-
sas uma mina de ouro de 
informações sobre possíveis 
contratados — e muitas delas 
não contribuem para uma boa 
primeira impressão. Mas como 
as redes sociais são cada vez 
mais populares, o desafio para 
o empregador é decidir quais 
gafes são aceitáveis e quais são 
decisivas para riscar um candi-
dato da lista.

 Embora as empresas tenham 
mostrado cautela ao recorrer 
à internet como ferramenta de 
pesquisa, um estudo recente 
da CareerBuilder concluiu que 
duas em cada cinco empresas já 
usam sites de redes sociais como 
LinkedIn, Facebook, MySpace e 
Twitter para selecionar candi-
datos. A maioria procura ver se 
o candidato parece profissional 
e se vai se adaptar bem à cultura 
da empresa, segundo a pesquisa, 
que entrevistou 2.000 gerentes 
de contratação e profissionais 
de recursos humanos.

 O hábito de verificar os ante-
cedentes do candidato nas 
redes sociais já gerou toda uma 
série de novos impedimentos às 
contratações, segundo especia-
listas em carreira. Antigamente, 
os erros de ortografia e gramáti-
ca no currículo podiam excluir 
o candidato; agora os recru-
tadores podem perdoar um 
erro de digitação muito mais 
facilmente do que, digamos, 
falar mal de um empregador 
no Facebook, diz Donna Weiss, 
diretora administrativa da Cor-
porate Executive Board, firma 
de pesquisas e consultoria.

 De fato, 44% dos recrutado-
res disseram que falar mal de 
um empregador em uma rede 
social já basta para botar o 
currículo do candidato na lata 
do lixo, segundo um estudo 
da Corporate Executive Board 
feito com 215 recrutadores 
no início do ano. Apenas 26% 
disseram que sentem a mesma 
rejeição quanto a um erro de 
digitação no currículo. A lin-
guagem inadequada foi con-

siderada imperdoável por 30% 
dos entrevistados; 17% julga-
vam indesculpável o excesso de 
informações pessoais.

 As empresas também estão 
usando as redes sociais para 
perceber pistas mais sutis 
sobre o estilo de trabalho dos 
candidatos e usando essas 
informações para definir se um 
candidato vai se encaixar bem 
na empresa. Pete Maulik, dire-
tor de estratégia na Fahrenheit 
212, consultoria nova-iorquina 
de inovação, diz que no ano 
passado estava perto de con-
tratar um candidato “excelen-
te”, quando decidiu verificar o 
perfil dele no LinkedIn como 
precaução final. Foi quando 
percebeu que o candidato pro-
vavelmente não trabalhava 

bem em equipe, diz ele.
 “Ele se atribuía o crédito por 

tudo no mundo, excetuando 
a cisão do átomo”, diz Maulik. 
“Tudo no currículo era na base 
do ‘Eu fiz isso’. Parecia um tipo 
de lobo solitário. Fazia tudo 
sozinho.”

 Outro candidato promissor 
usou sua conta no Twitter para 
depreciar todas as inovações 
no mercado, recorda ele. “Uma 
tendência preocupante foi apa-
recendo”, diz ele. “Ficou claro 
que ele se sentia muito mais à 
vontade criticando do que cola-
borando de forma criativa”, 
disse Maulik.

 A empresa não contratou 
nenhum dos dois candidatos, 
diz ele.

 Também a ProProfs, firma 

da Califórnia especializada em 
ferramentas on-line para tes-
tes, estava quase contratando 
um redator freelance quan-
do uma pesquisa no LinkedIn 
mostrou que o candidato já 

fazia trabalhos freelance para 
outra empresa, diz o diretor-
presidente Sameer Bhatia. 
Quando confrontado, o can-
didato confessou que havia 
omitido esse detalhe, dizendo 
que o empregador atual exigia 
exclusividade.

 “Vimos isso como um sinal de 
desonestidade e falta de lealda-
de”, disse Bhatia, acrescentando 
que a empresa terminou não 
contratando o redator.

 Se alguns empregadores 
podem estar dispostos a igno-
rar uma foto mostrando um 
momento de farra com amigos, 
ou um tweet com linguagem 
vulgar, é evidente que qualquer 
informação na rede vinculando 
o candidato a atividades ilíci-
tas, como dirigir alcoolizado ou 
usar drogas ilegais, ou ainda ter 
um comportamento racista ou 
sexista, não vai cair nada bem.

 Mas o surpreende é que 
alguns candidatos a emprego 
ainda não assimilaram essa 
mensagem, dizem os recruta-
dores.

 Max Drucker, diretor-pre-
sidente da Social Intelligence 
Corp, firma que faz averigua-
ções de candidatos para clien-
tes corporativos, estima que 
de 5% a 10% das verificações 
na internet revelam sinais de 
perigo, embora cada candidato 
deva dar o seu consentimento 
antes que essa pesquisa seja 
feita. “Não dá para acreditar 
nas coisas que nós vemos”, diz 
ele. “É incrível a quantidade de 
pessoas que ainda mantêm seus 
perfis no Facebook visíveis para 
todo o público.” 

 Os jovens na faixa dos 20 e 
30 anos, em particular, são vul-
neráveis a esses erros, porque 
têm uma presença maior nas 
redes sociais e cresceram com-
partilhando seus pensamentos 
e sentimentos on-line. 

Muitos podem estar dispos-
tos a adicionar seus superiores 
e colegas como amigos no Face-
book, mas não têm experiên-
cia de trabalho suficiente para 
compreender que certos com-
portamentos são inadequados 
para o público profissional, diz 
Brendan Wallace, diretor-presi-
dente da Identified, site de rela-
cionamento social para jovens 
trabalhadores.

 “A identidade que eles elabo-
raram nas redes sociais nunca 
foi criada tendo em mente um 
emprego como objetivo final”, 
diz Wallace.

 E algumas empresas relutam 
em fazer pesquisas nas redes 
sociais como parte do proces-
so de contratação, acreditando 
que os aspectos negativos supe-
ram os positivos. 

“É muito difícil nos defender 
quando rejeitamos um candi-
dato”, diz Neil Sims, diretor-
gerente da Boyden, firma de 
recrutamento de executivos.

 Certamente, ao pesquisar 
na internet o empregador se 
expõe a todo tipo de informa-
ções que não podem ser levadas 
em conta, legalmente, no pro-
cesso de contratação, tais como 
religião, raça, sexo e estado de 
saúde, diz Drucker, da Social 
Intelligence. Alguns fatores 
poderiam influenciar a deci-
são do empregador, mesmo 
que apenas inconscientemente. 
Pode ser difícil contratar uma 
mulher grávida, por exemplo, 
sabendo que ela, sem dúvida, 
vai pedir em breve uma licença 
maternidade, diz ele.

 Mesmo assim, com tantas 
informações disponíveis on-
line nos dias de hoje, quando 
se trata de pesquisar os candi-
datos nas redes sociais, não há 
muita saída. “Os empregadores 
acabam frustrados quer verifi-
quem, quer não”, diz Drucker.
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Está buscando emprego? Porte-se bem on-line

Empresas

Como manter a classe na Web e não pôr em risco o trabalho

Mentir no currículo

Fornecer referências falsas 

Exigências salariais 
não realistas
Pouca animação em relação 
ao emprego/empresa

Falar mal de empregadores 
em redes sociais

Pouco conhecimento 
sobre o emprego

Aparência de falta 
de higiene pessoal

Atraso ou cancelamento 
de entrevista

Linguagem vulgar 
nas redes sociais

Erros gramaticais 
no currículo

Excesso de informação 
privada nas redes sociais
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Razões para não contratar em % Dicas para quem procura emprego

Recomendável
Ajustar as configurações de privacidade do Facebook 
para potenciais empregadores não vejam fotos de festas.

Use Twitter e LinkedIn para promover seus interesses 
profissionais, publicando artigos e notícias relevantes. 

Compare seu currículo e perfil no LinkedIn para
certificar-se de que não há nenhuma discrepância.

Nunca fale mal de um empregador atual ou anterior,
colega ou empresa. 

Evite o uso de linguagem chula ou comentários negativos

Não publique qualquer coisa que possa ser interpretada 
como racista, sexista ou ilegal. 

Desaconselhável 

Fonte: Estudo “Candidate Rules of Engagement” de 2012, da Corporate Executive Board;
Reportagem do WSJ 
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Recursos humanos Empresas estudam comportamento de candidatos nas redes sociais antes de contratar

Vocabulário vulgar, sinais de preconceito e outros traços negativos da personalidade do candidato podem ser detectados 
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Melissa Korn
The Wall Street Journal

“Você está demitido!” 
O severo aviso de Donald 

Trump pode fazer sucesso em 
um programa de TV, mas não 
ganha pontos entre os profissio-
nais de recursos humanos como 
método de demitir alguém. Os 
especialistas recomendam man-
ter a calma, dar uma explicação 
para a decisão, e permitir que o 
empregado mantenha sua dig-
nidade ao conversar com ele 
apenas em particular.

Diga você mesmo... O princi-
pal portador da má notícia deve 
ser o supervisor direto do empre-
gado. Do contrário, este pode se 
perguntar se o supervisor apoiou 
ou não a decisão, o que poderia 
lançar dúvidas sobre o mérito da 
demissão, diz Maurice Fitzgerald, 
advogado trabalhista e sócio da 
Strazulo Fitzgerald LLP.

...Mas leve uma testemunha. 
A presença de outro gerente ou 
alguém do RH ajuda a evitar que 
a conversa seja relatada errada-
mente, caso o funcionário deci-
da revidar, processando a firma. 
Uma terceira pessoa também 
pode garantir que a conversa se 
mantenha profissional.

Informe por escrito. Logo 
depois de receber  a má notí-
cia, o funcionário tende a ficar 
confuso e pode não se lembrar 
de detalhes, tais como a forma 
de receber o último pagamen-
to. Tenha em mãos uma lista de 

informações por escrito. 
Seja breve... “Não é uma con-

versa, mas um aviso”, diz Halley 
Bock, diretora e presidente da 
empresa de desenvolvimento 
de liderança Fierce Inc. Muitos 
especialistas em RH sugerem 
terminar a reunião em 15 ou 20 
minutos.

...Mas seja específico. Nossa 
imaginação pode ser nossa pior 
inimiga; portanto, quanto mais 
o funcionário souber sobre os 
motivos da demissão, menor a 
probabilidade de atribuí-la a 
outras causas mais negativas, tais 
como discriminação por sexo ou 
idade. Esse é um bom momento 
para relembrar alguns proble-
mas já ocorridos com o funcio-
nário, tais como não atingir as 
quotas de vendas, diz Rebecca 
Regard, consultora de recursos 
humanos na G&A Partners.

Não peça desculpas. Dizer 

que você sente muito sugere 
que está decepcionado com 
a decisão, o que pode fazer o 
empregado se perguntar se a 
demissão foi justa. Fitzgerald 
diz que comentários como “No 
fundo, isso vai ser bom para 
você” também são inadequados, 
pois o gerente que está dizendo 
isso continua empregado.

Faça na sexta-feira. Ou na 
segunda. Ou na quarta. Não há 
consenso sobre o melhor dia para 
demitir alguém. A sexta-feira 
pode tornar a partida menos 
dramática, mas pode deixar o 
empregado se remoendo no fim 
de semana. A segunda-feira per-
mite que o funcionário saia logo 
em busca de emprego, mas põe 
em destaque que a agenda do 
empregado está vazia pelo resto 
da semana. A resposta? Não 
demore. Dê logo o aviso, assim 
que você tomar a decisão. 

A melhor maneira de
demitir um funcionário

Há como tornar uma dura conversa em um momento menos dramático 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Empresas, p. B11.




