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Chegar todo engomadinho na empresa, com um currículo na mão
e o cabelo bem arrumado parecia ser suficiente na hora de
procurar um emprego. O lance de “a primeira impressão é a que

fica” sempre esteve na mente de todos. Mas com a imersão do mundo
na internet e - consequentemente - nas redes sociais, a boa impressão
inicial já não é a principal arma na hora da contratação. Falar demais e
sem papas na língua tá ficando decisivo pra definir seu futuro em uma
empresa.

Frases como: Meu chefe não presta, tem que sair invadindo o
campus da universidade mesmo, o mundo que se &%$#@!23* e eu
odeio trabalhar, parecem legais de se dizer e compartilhar, podem gerar
polêmica ou até mesmo uma discussão interminável, mas isso pode
acabar te colocando em maus lençóis. Ponderar o que você publica em
redes com o Orkut, Facebook e Twitter parecia exagero, mas não hoje.

Empresas do Brasil começaram a abrir os olhos para a
internet e viram nela uma boa forma de divulgar seu

nome e mediar quem vai ou fica na empresa.

Tudo o que disser poderá ser
usado contra você - Aqui no Estado,

quem faz isso e leva a sério a análise dos
perfis das redes sociais dos candidatos é a

TOTVS. A empresa, que atua na área de
tecnologia da informação, realiza vários
processos seletivos que, além de
testarem as habilidades do possível
funcionário, analisam seu perfil nas
páginas do Facebook, Orkut, etc.
Parece brincadeira, mas esta etapa
faz parte da seleção e é considerada
pela empresa como decisiva. Sair

publicando baboseira a esmo ou curtindo
páginas ou posts que incitam a violência, o

preconceito e intolerância podem deixar você
de fora do mercado de trabalho.

Olhos bem abertos - Além de avaliarem sua criatividade, boa
comunicação, escrita, referências e currículo, a TOTVS toma como
importante verificar quais comunidades o candidato faz parte (no caso, do
Orkut), o que é compartilhado pelo usuário no Facebook e os comentários

postados no Twitter. Enquanto você abre o
coração e despenca um caminhão de lixo nas
redes sociais, seus possíveis chefes estão

de olhos bem abertos e prontos pra te dar
um belo de um não na entrada da empresa.

E boca bem fechada - Quem corre
esse risco, de se comprometer por falar (ou

melhor, escrever) demais, não são apenas
aqueles que ainda buscam por um
emprego. Gente que já tá do lado de
dentro pode acabar pulando. Falar mal
do chefe, criticar a empresa, os
colegas de trabalho e a estrutura do

ambiente não te dão nem um pouco de
moral. Esse lance de abrir o bocão, de

“xingar muito no Twitter”, já colocou
muita gente na sarjeta e você não tá ileso.

Quem já rasgou o verbo e se prejudicou
muito foi o editor da revista de prestígio

National Geographic. Felipe Milanez publicou um
comentário em sua página do Twitter (em maio de

2010) sobre uma matéria da Veja (pertencente a mesma
editora da National) que dizia o seguinte: “Veja vomita mais

ranso racista x índios, agora na Bolivia. Como pode ser tão
escrota depois desse século de holocausto?”. O comentário

infeliz não só gerou polêmica como também resultou na sua
demissão. Anos de dedicação foram jogados no lixo por não

conseguir controlar a língua e os dedos.

Falar o que não deve nas redes sociais
pode prejudicar a busca por um emprego

Enquanto tem gente papando
mosca por deixar a boca muita
aberta por falar asneira, existem

pessoas que já se ligaram no assunto e
por cuidado e respeito evitam publicar
coisas que podem soar preconceituosas
e prejudiciais. A dosagem de
comentários, compartilhamentos, e
postagem de fotos não é feita apenas
por medida de cautela profissional.
Evitar certas coisas também reflete um
sinal de respeito a todos, de maneira
geral.

Quem pensa assim é o publicitário
Guilherme Pirajá, 30, que revela:
“Sempre peso o que vou postar. Embora
o meu perfil seja mais cômico, procuro
nunca usar palavras de baixo calão e
coisas imorais que possam não só me
prejudicar mas também a minha imagem
dentro das redes”. 

Na hora de publicar seus trocadilhos
no Facebook ou Twitter, Guilherme
conta que também filtra tudo antes de
clicar em ok: “Tenho o hábito de pensar
antes e já deixei de postar alguns por
considerá-los desagradáveis. Mas
procuro ser inofensivo pra não me
prejudicar e também não ofender alguns
dos seguidores ou amigos”. Além de
assumir que as agências de publicidade
já andam de olho nos perfis dos
candidatos, ele afirma que esta análise
ajuda na contratação de cargos
específicos. “As agências já têm
adotado essa prática na hora de
contratar, principalmente para os cargos
de criação. Isso ajuda a definir o perfil
criativo do candidato”, conclui o
publicitário. 

Já o estudante de jornalismo da
UFMT, Renan Marcel, 21, procura ficar
na linha de compartilhamento de ideias.
Ao invés de publicar coisas ligadas a sua
vida pessoal, ele prefere disponibilizar
links de vídeos, notícias ou curiosidades.
“Costumo postar coisas que vejo na
internet e acho interessante. Raramente
coloco comentários pessoais, mas
quando os faço, eles estão dentro de um
contexto, que os meus amigos
entenderão”. O estudante revela que
pondera algumas possíveis publicações
que venham a ser negativas, relevando
também o respeito a todos: “Já cheguei
a escrever e deixar de publicar. Fiz isso
não por achar que alguma empresa
poderia estar de olho, mas por
considerar desnecessário”. (R.G.C)
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