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Recrutamento garante
sucesso do LinkedIn
Mais da metade do faturamento de US$ 1 bilhão da empresa americana
vem da prestação de serviços para consultorias de ‘caça-talentos’

● Apesar do sucesso, nem tudo
são flores no LinkedIn. A empre-
sa teve problemas em junho,
quando enfrentou uma violação
do seu banco de dados e o roubo
de 6,5 milhões de senhas dos
membros. A companhia disse ter
resolvido o problema e aumenta-
do a segurança antes de os mem-
bros sofrerem prejuízo maior.

Para analistas, a maior amea-
ça ao futuro do LinkedIn é a pers-
pectiva de uma empresa maior,
como Facebook ou Google, lança-
rem um serviço concorrente.
Mas, à medida que a empresa
cresce, as rivais terão dificuldade
para convencer as pessoas a
transferirem seus currículos pa-
ra uma nova plataforma.

MIKE SEGAR/REUTERS

Rede social teve
problemas
com segurança

Brandon Bailey
THE NEW YORK TIMES

Uma das mais bem sucedidas
empresas dedicada às redes
sociais no Vale do Silício re-
gistrou um tremendo cresci-
mento no ano passado, princi-
palmente porque não se trata
de um espaço para postar fo-
tos de férias, classificar res-
taurantes ou jogar online
com os amigos.

Enquanto o Facebook e ou-
tras redes sociais registraram
um desempenho instável das
suas ações e outros desafios em
2012, o LinkedIn viu sua recei-
ta, lucros e preços das ações su-
birem 80%, graças à adesão de
200 milhões de profissionais e
empregadores em potencial
que pagam para acessá-los.

“O principal produto do Lin-
kedIn é vender o acesso a talen-
tos”, explicou Michael Pachter,
analista de empresas de Inter-
net na Wedbush Securities. E,
segundo os especialistas, o web-
site virou o mundo do recruta-
mento de cabeça para baixo. À
medida que mais pessoas pos-
tam seus currículos no Link-
dIn, os caça-talentos corporati-
vos vêm utilizando cada vez
mais o site para buscar candida-
tos potenciais a um emprego
em vez de esperar que elas se
candidatem.

“Isso mudou totalmente a
maneira como fazemos as coi-
sas”, disse Martin Millington, vi-
ce-presidente sênior de recur-
sos humanos na Quantros, uma
empresa de tecnologia. Em vez
de postar vagas abertas e espe-
rar uma resposta, os recrutado-
res usam o LinkedIn para procu-
rar candidatos que atendem
aos seus critérios, examinam
suas relações profissionais e até
os contatam discretamente.

O LinkedIn, que foi fundado
há 10 anos e abriu seu capital
em 2011, é promovido como
uma rede online para pessoas
que desejam postar seus currí-
culos e manter contatos profis-
sionais num formato mais
orientado para os negócios do
que o Facebook e outros sites.

Parte da receita auferida pela
empresa vem dos anúncios exi-
bidos e da venda de recursos
premium para os membros. No
entanto, mais da metade dos
seus quase US$ 1 bilhão de recei-
ta anual vem dos empregadores
e recrutadores que pagam pelo
que o LinkedIn chama de “solu-
ções em talentos”, incluindo lis-
ta de empregos, páginas corpo-
rativas e software online que po-
de realizar buscas sofisticadas.

A empresa recentemente

aprimorou este software, acres-
centando algoritmos que “reco-
mendam” candidatos poten-
ciais a um emprego – com base
em fatores como experiência,
promoções recentes e até mes-
mo onde viveram.

As ferramentas de recruta-
mento são a chave do futuro da
companhia. “Nossas soluções
para esse segmento são as que
mais crescem”, disse Parker Bar-

rile, diretor de produto da em-
presa. Segundo ele, mais de 16
mil empresas usam a ferramen-
ta. “Temos ainda muito espaço
para reinventar a forma como
as pessoas contratam.”

Expansão. O LinkedIn fez algu-
mascontratações em 2012: a em-
presa contratou 1.340 funcioná-
rios, ampliando sua folha para
3.458 pessoas. O CEO Jeff Wei-

ner disse a analistas recente-
mente que a empresa também
está se expandindo em Hong
Kong, no Brasil e na Europa.

Weiner, ex-executivo do Ya-
hoo e recrutado em 2008 pelo
fundador da companhia Reid
Hoffman, também empurrou a
empresa para novas linhas de
negócios e fortaleceu seus servi-
ços para smartphones e tablets.

Recentemente, o LinkedIn

ofereceu um conteúdo adicio-
nal para seus membros, incluin-
do notícias comerciais e blogs
de especialistas. E está em fase
de experimentação de um servi-
ço de assinaturas para ajudar
vendedores a encontrar clien-
tes por meio dos seus contatos
em outras companhias. O servi-
ço está sendo lançado lenta-
mente para garantir que não se-
rá invasivo aos clientes nem in-

conveniente, dizem analistas.
Ao contrário do Facebook ou

do Twitter, muitas pessoas não
sentem necessidade de visitar o
website diariamente, observou
Patcher. Mas num mundo em
que nenhum emprego é garanti-
do para sempre, disse ele “mui-
ta gente acha que vale a pena
estar no LinkedIn, para o caso
de necessitar dele um dia”.
TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

Foco. LinkedIn, presidida por Weiner, quer crescer no Brasil

● Bom resultado

● Necessidade

200 milhões
de profissionais
pagam para acessar
o banco de dados do LinkedIn

80%
foi quanto cresceu o lucro
da empresa em 2012

“O principal produto do
LinkedIn é vender o acesso
a talentos. Muita gente acha
que vale a pena estar lá para
o caso de necessitar dele
um dia.”
Michael Pachter
ANALISTA NA WEDBUSH SECURITIES

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
. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B25.




