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RESUMO  

Atualmente a triagem de currículos por meio das redes sociais é cada vez mais 
comum, com essa ferramenta é possível recrutar um número grande de candidatos 
interessados nas vagas disponíveis da empresa, mas deve-se tomar cuidado com o 
que se diz no universo online, pois muitos recrutadores advertem que os aspectos 
negativos nas redes sociais seriam suficientes para desclassificar um candidato no 
processo de seleção, mesmo ele apresentando um ótimo currículo físico. Diante de 
todas as informações, o objetivo deste artigo é apresentar características 
pesquisadas pelos recrutadores nas redes sociais e como os perfis devem estar 
adequados para que favoreçam os candidatos. A metodologia consiste em uma 
pesquisa bibliográfica e descritiva. Como principais resultados apresenta-se um perfil 
padrão que deve ser utilizado, no tocante a informações publicadas, páginas e links 
que o candidato “curte” e também aos comentários por este realizados.  
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INTRODUÇÃO  

 

 

É de extrema importância dar uma atenção especial para área de 

recrutamento e seleção dentro da empresa e principalmente as ferramentas que 

serão usadas para este processo, pois é nesta fase que serão identificados 

possíveis potenciais que irão fazer a diferença, agregando valores e experiências 

novas ajudando no crescimento da empresa. 

Para inovar usando novas formas de recrutamento como as redes sociais, 

não se pode ter medo de assumir riscos, pois é um método que tem suas vantagens 

e desvantagens, para tanto é necessário um planejamento para que essa ferramenta 

online seja um diferencial positivo e traga um melhoramento no processo de 

recrutamento. 

Cada candidato apresenta personalidades diferentes, ou seja, opiniões e 

decisões distintas, isso muitas vezes prejudica na hora do recrutamento,  para que o 

candidato faça parte de uma organização, ele precisa  habituar-se a empresa e 

conhecer a cultura da mesma. 

O presente artigo tem como objetivo, desenvolver uma pesquisa exploratória 

e descritiva, de modo a apresentar algumas dicas de como elaborar um perfil público 

que valorize as características positivas do candidato, mostrando as maneiras mais 

adequadas de se portar nas redes sociais, pois o que é postado no meio online fica 

exposto para acesso de todos, inclusive dos recrutadores. 

 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 

A área de Recursos Humanos tem utilizado as redes sociais para identificar 

e atrair talentos para as empresas. Expandir o conhecimento sobre o assunto e 

identificar as principais implicações no trabalho dos recrutadores é de suma 
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importância, bem como compreender o que realmente significa uma rede social ou 

mídia social, pois são conceitos que ainda confundem no dia a dia. 

Ambos os conceitos já existiam antes da internet, mas não eram usados 

como atualmente, segundo Altermann (2010). Com o avanço da tecnologia no dia-a-

dia, a web é uma ferramenta muito importante para os recrutadores. Por se tratar de 

um meio prático de analisar o perfil das pessoas.  

Para compreendermos melhor os termos, os conceitos serão apontados, 

segundo a visão de alguns autores. De acordo com Altermann (2010) “uma rede 

social é um grupo de pessoas que tem algum nível de relação ou interesse mútuo.” 

Na internet é o que conhecemos por sites de relacionamento, mas que hoje é 

popularmente conhecido como rede social.  

 

 
“O uso das ferramentas das redes sociais virtuais como fonte de informação 
para as empresas, servindo de base para a área de Recursos Humanos em 
suas estratégias de Recrutamento e Seleção, ao explicitar características 
sociais, pessoais e psicológicas, baseados nos estilos de vida e interesses 
dos usuários destas redes”. (Gomes, Scherer e Lobler, 2012).  
 

 

Na visão de Capelli (2001), podem-se disponibilizar as vagas no site da 

organização ou a própria empresa pode captar pessoas (profissionais) que não 

estão procurando emprego, através de visitas a salas de bate-papo e ingressos em 

comunidades virtuais. 

Afonso (2009), completa ressaltando que as empresas que realizam o 

recrutamento por meio de redes sociais virtuais, além da visualização dos currículos 

disponíveis, conseguem rastrear a veracidade do conteúdo de acordo com as 

informações postadas. 

Em uma análise mais profunda através de estudos feitos por Kluemper e 

Rosen (2009), podem-se avaliar traços de personalidade, inteligência e desempenho 

no perfil das redes sociais dos candidatos, pois nessas avaliações obtém-se uma 

ampla gama de informações pessoais que são o reflexo de comportamentos e 

interações com outros usuários das redes, e podem fornecer certas informações que 

não são encontradas com outros métodos de seleção. 
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Para o uso das redes sociais no recrutamento, contemos vantagens e 

desvantagens. Vantagem: pode-se fazer o recrutamento on-line, que é um processo 

barato e fácil de contratar empregados experientes. Desvantagens: Segundo 

Gomes, Scherer e Lobler (2012), o uso das Redes Sociais Virtuais na seleção, pode 

ocasionar risco de um pré-julgamento de um profissional pelo seu perfil pessoal na 

rede. O que é visto nas redes sociais não pode ser considerado uma verdade 

absoluta. Temos que levar em consideração que a análise de um perfil não pode ser 

feita de maneira isolada, fora de um contexto, pois podem ocorrer rotulações e até 

interpretações erradas. Outra desvantagem observada é que nem todas as pessoas 

fazem parte de redes sociais, não sendo possível a comparação com outros 

candidatos. 

Apesar de sua eficiência, a utilização da internet para fins de seleção 

encontra ainda muita resistência por parte das empresas. Alguns profissionais 

afirmam que sua utilização tornaria a seleção um processo mecânico por sua 

incapacidade de substituir a inteligência e a intuição humana, necessária ao 

processo (Gil, 2012). 

Para Macucci e Matias (2002, p. 399), “só a tecnologia não basta. A 

tecnologia pode facilitar a vida das pessoas, mas dificilmente poderá substituir o 

contato humano”. 

 

 

DIFERENCIANDO O PERFIL PESSOAL DO PERFIL PROFISSIONAL 

 

 

 É fundamental distinguir o tipo de perfil utilizado nas redes sociais: pessoal 

ou profissional. 

Antes de a empresa fazer a seleção, recorre a redes sociais de candidatos, 

para assim analisar o comportamento, pesquisar referências, amigos de contato, 

postagens, perfil e ortografia. 

Ao adicionar um colega de trabalho, por exemplo, deve-se ter muito cuidado 

nos horários de postagens em redes sociais, principalmente em horário de 
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expediente, deve-se evitar. Lembrando que se trata de horário de expediente, e não 

de laser. 

 

 

DICAS PARA MANTER O PERFIL 

 

 

Logo abaixo, constam alguns passos para manter perfil em redes sociais: 

 

 Aceitando ou recusando solicitação de amizade: 

É muito importante obter em redes sociais apenas pessoas conhecidas, pois 

se tratando do mundo virtual devemos ter restrições e cuidados para exposição em 

excesso a vida pessoal para manter a privacidade da rede social e não ser vítima de 

indivíduos com intenções maldosas. 

 

 Segurança no meio virtual: 

É recomendável que sempre ocorra à manutenção de senhas e postagens 

para que sempre mantenha segurança. 

 

  Ortografia: 

A rede social deve servir como aliada para a carreira profissional, portanto 

evite uso de gírias, palavrões e escritas incorretas, seja mais discreto. 

 

 Credibilidade na rede: 

É necessário que se tenha um equilíbrio em todas as postagens, pois as 

redes sociais podem ser usadas como finalidade pessoal e profissional. Seja 

compreensível nos comentários; compartilhe apenas informações verídicas; evite 

debater publicamente assuntos polêmicos.  
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VISÃO DO RECRUTADOR 

 

 

Existem diversas redes sociais, que são utilizadas para finalidades diversas, 

mas é fundamental que se tenha cautela e discrição na utilização das mesmas. 

Os profissionais de Recrutamento e seleção aproveitam todas as 

informações que podem ser retiradas desses meios para buscar o profissional mais 

adequado e ser assertivo na escolha. 

As redes sociais ainda são aliadas para que os profissionais de recursos 

humanos se moldem e estejam sempre antenados sobre as mudanças e novas 

técnicas de recrutamento e seleção disponíveis para tornar esta e outras etapas 

mais rápidas e ainda podendo reduzir os custos. 

 

 

Figura 1 – Opinião dos Recurtadores 

fonte: Diário do Gaúcho (2015) 
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O QUE OS RECRUTADORES PROCURAM NAS REDES SOCIAIS 

 

 

É de suma importância conhecer os pontos alvos que o recrutador está 

buscando em um profissional nas redes sociais, qual o perfil ele deseja para atender 

as suas necessidades. Com esses conhecimentos se torna mais fácil montar um 

perfil campeão que ganhará destaque entre os demais. 

Personalidade: Partindo desse ponto o recrutador irá analisar se a 

personalidade do perfil do candidato se encaixa com a cultura da empresa. 

Imagem profissional: A maneira como o candidato se apresenta na rede 

social é a que fica exposto para todos, nesse ponto o recrutador analisa 

características profissionais e tenta identificá-lo com a organização. 

Identificação com a vaga: Os recrutadores sabem identificar candidatos 

potenciais para a vaga. Portanto o perfil do candidato deve conter informações que 

demonstrem interesse referente à vaga. 

Referências: As referências são ferramentas importantes, pois é através 

deste, que os recrutadores avaliam o desempenho em empregos anteriores. Em 

redes sociais, os recrutadores procuram informações de outros profissionais a seu 

respeito. É importante possuir recomendações de antigos empregadores, bem como 

estabelecer novas conexões. 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

 

Empresas começam a utilizar a internet para captação de candidatos ao 

processo de Recrutamento. É um modelo simples, de baixo custo e ampla 

divulgação, com a possibilidade de se obter uma maior quantidade de candidatos 

em um curto espaço de tempo e com um esforço muito menor do recrutador. Porém 

tem pontos negativos, sendo eles a possibilidade de fraudes em seu processo. 
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Hoje em dia o uso das redes sociais no processo de recrutamento dos 

candidatos é fundamental. Um ponto chave é a velocidade com que flui a 

informação, ainda antes do contato, existe a possibilidade de um prejulgamento do 

perfil. A rede social é acessada, sim, pelos profissionais de Recursos Humanos, e a 

pessoa deve saber que imagem quer passar para o mercado, desde fotos até 

manifestações políticas e pessoais, tudo pode ter um impacto.  

 

 

 

Figura 2 – Opinião dos Recurtadores 

Fonte: MONSTER CAREER SERVICE 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante de todas as informações contidas no presente artigo podemos 

finalizar que o uso de ferramentas online para recrutar novos talentos para as 
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organizações é uma moda que surgiu nos Estados Unidos, e tem a tendência de 

crescer cada vez mais possibilitando ao recrutador mais agilidade neste processo, 

não apenas utilizando sites de divulgação de oportunidades de trabalho, mas 

também utilizando as páginas particulares dos colaboradores da empresa para o 

mesmo fim. 

Todavia é importante ressaltar o comportamento negativo presente em 

alguns candidatos que se utilizam as redes sociais, tais como:  erros de digitação, 

sejam na ortografia ou mesmo na concordância ao postar uma ideia, a 

demonstração de tendências preconceituosas e ofensivas que possam denegrir a 

imagem de terceiros ou mesmo uma simples discussão em algum tópico de 

assuntos polêmicos como religião, futebol ou política. Esses comportamentos podem 

interferir e até mesmo decidir o futuro de um candidato em um processo de 

recrutamento e seleção.  

Portanto, é sempre necessário enfatizar para ter cautela e cuidado em tudo 

que envolva o meio online, pois um momento de diversão e brincadeiras entre 

amigos pode ser prejudicial perante a ótica um recrutador profissional, ele pode estar 

de olho no seu perfil para saber se você é adequado àquela vaga com a qual você 

sonha há anos. Cuidar e manter discrição nas postagens é tão necessário quanto 

construir um excelente currículo.  
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