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RESUMO 
 

Com o advento das redes sociais na atualidade, notou-se uma nova função para esta 

mídia, que antes era tida apenas como um meio de comunicação e entretenimento. 

Partindo deste pressuposto, este trabalho busca analisar a percepção por parte dos 

recrutadores referente ao uso das redes sociais como uma ferramenta de 

recrutamento e seleção e sua real influência neste processo. Através de entrevistas 

realizadas com oito profissionais atuantes no mercado e com vasta experiência na 

área, pode-se concluir que a utilização das redes sociais nos processos de 

recrutamento e seleção é expressiva, sendo esta prática adotada por todos os 

recrutadores pesquisados.  
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ABSTRACT 
 

With the advent of social networks nowadays, a new role was noticed for this media, 

which used to be only a means of communication and entertainment. Based on this 

assumption, this work seeks to analyze the perception on the part of recruiters 

regarding the use of social networks as a tool for recruitment and selection and their 

real influence in this process. Through interviews with eight professionals with 

extensive experience in the field, one can conclude that the use of social networks in 

the recruitment and selection processes is expressive, and this practice is adopted by 

all the recruiters surveyed. 

 

Keywords: social networks - recruitment and selection - influence. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O processo de recrutamento e seleção é essencial para as empresas se 

manterem competitivas no mercado. Uma das maneiras de buscar, atrair e selecionar 

pessoas que se identifiquem com a organização é utilizar a internet e suas ferramentas 

de comunicação e socialização, devido à oportunidade de candidatos e empresas se 

aproximarem - mesmo que distantes fisicamente. 

Por se tratar de um assunto atual, esta pesquisa representa um apoio inovador 

à sociedade em geral, que busca transmitir sua imagem pessoal e profissional afim 

de atrair os olhares de grandes recrutadores, garantindo, assim, os melhores 

empregos e, destarte, sucesso no mercado de trabalho. 

A partir de pesquisa aplicada à agências de emprego e demais recrutadores, o 

objetivo geral deste trabalho é identificar quanto as redes sociais influenciam no 

processo de recrutamento e seleção. 

Os objetivos específicos são: analisar a percepção dos gestores de recursos 

humanos quanto ao uso das redes sociais para recrutar e selecionar os candidatos; 

identificar quais as redes sociais mais utilizadas para este fim; observar o 

comportamento dos usuários nas redes sociais mais favoráveis ao processo de 

recrutamento e de seleção na visão dos recrutadores. 

A intenção é proporcionar uma leitura sobre as redes sociais e o processo de 

recrutamento e seleção, buscando analisar quanto estes novos instrumentos virtuais 

interferem e influenciam no momento em que o recrutador busca um novo funcionário. 

Na seção 2, foi discorrido sobre o conceito de recrutamento e de seleção e 

explorado a definição de redes sociais, para esclarecer e fundamentar os temas 

principais dessa pesquisa. 

Na seção 3, é apresentada a metologia utilizada no trabalho, afim de inteirar o 

leitor sobre todos os métodos utilizados na pesquisa realizada para conclusão deste 

trabalho. 

Na seção 4, são apresentados os resultados obtidos por meio das entrevistas 

realizadas com os especialistas da área, sobre a influência das redes sociais no 

processo de recrutamento e seleção. A análise das entrevistas está na seção 5. 



 

Nas considerações finais, buscou-se identificar qual a real influência das redes 

sociais no processo seletivo, tendo como base informações obtidas diretamente com 

profissionais da área com vasta experiência no ramo, que atuam e são responsáveis 

pelo recrutamento e seleção em empresas de renome. 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1. Recrutamento e Seleção 
 

2.1.1 Recrutamento 
 

Para Lodi (1967), o recrutamento é simplesmente um processo de procurar 

empregados. Morales (2002, p.45) descreve recrutamento como: “a busca de 

candidatos, através dos meios que a empresa utiliza o sistema de informação para 

realizar a sua divulgação”. 

Para Ribeiro (2005), o recrutamento é um sistema de informação que tem o 

intuito de atrair candidatos potencialmente qualificados, dos quais serão selecionados 

os futuros funcionários de uma empresa. 

Dutra (2014) utiliza o termo captação de pessoas – e não recrutamento e 

seleção como duas ações separadas, como os demais autores apresentados –, 

definindo este termo como “qualquer atividade da empresa para encontrar e 

estabelecer uma relação de trabalho com pessoas capazes de atender às suas 

necessidades presentes e futuras”.  

Através do currículo – que para Lodi (1967) é o documento que contém, em 

resumo, todas as informações da formação escolar e profissional de uma pessoa, 

suas qualificações e aptidões – é possível ter um conhecimento inicial sobre o perfil 

do interessado. Sua função é transmitir de forma precisa ao recrutador tais dados, 

afim de realizar uma analise preliminar do candidato. Para Weiss (2001) a análise 

deste documento representa mais do que examinar as experiências e formação de 

uma pessoa – através do currículo é possível tomar decisões e formular perguntas 

para o próximo contato com o candidato afim de verificar a veracidade das 

informações e suas competências e habilidades. 

Hanashiro et al. (2008) afirmam que o processo de captação de pessoas 

compreende as etapas de definição do perfil do candidato, a decisão de recrutar 

internamente ou externamente, planejamento de onde encontrar e a escolha do meio 

e o processo de divulgação. 

  



 

a) Definição do perfil do candidato: Hanashiro et. al. (2008) enfatizam a 

necessidade de traçar as capacidades individuais necessárias no 

candidato para ocupação de determinada vaga, ou seja, quais os 

valores, atitudes, habilidades, conhecimentos e experiências 

existentes que contribuiriam para a competência da organização. 

 

b)   A decisão de recrutar internamente ou externamente: o 

recrutamento interno segundo França (2004, p.31) consiste “na 

procura de candidatos dentro da própria organização”. A autora 

afirma que a vantagem desta ação é promover estímulo nos 

funcionários ao aperfeiçoamento para mudança de cargo, setor, etc. 

Também que os motiva pelo sentimento de justiça, já que é dada a 

oportunidade de movimentação aos funcionários que já se dedicam 

à organização. Já o recrutamento externo conceituado pela mesma 

autora, consiste na “busca do candidato no mercado de trabalho ou 

em fontes específicas para o preenchimento do cargo”. Hanashiro et. 

al. (2008) explicam que a decisão leva em consideração 

especificamente a cultura da organização. Ou seja, a valorização do 

funcionário que já participa da empresa, ou as que preferem a 

inovação através de novas personalidades e talentos.  

 

c) Planejamento de onde encontrar (técnicas de recrutamento): “o 

processo de recrutamento precisa ser cuidadosamente planejado, 

caso contrário poderá resultar em desperdício de esforços, tempo e 

dinheiro”. (HANASHIRO, et. al., 2008, p. 126). Para isso, segundo os 

referidos autores, é necessário analisar o perfil do candidato que foi 

traçado na primeira etapa citada. Com isso, pode-se ter maiores 

informações sobre onde estes candidatos tem maior probabilidade 

de serem encontrados, otimizando tempo e custo. Por exemplo, caso 

seja um pré-requisito para vaga a fluência em língua inglesa e 

vivência na Inglaterra, é mais provável que este candidato seja 

encontrado contatando agências de intercâmbio.  

 



 

d) Processo de divulgação: este processo é essencial para que 

desperte o interesse do candidato para a vaga. Sendo assim, através 

do perfil traçado e da técnica escolhida, a divulgação tem o intuito 

de pôr fim ao processo de recrutamento. Segundo Morales (2002) 

as principais formas de divulgação são indicações por funcionários, 

arquivo de candidatos, visita a instituições de ensino, agências de 

emprego, anúncios em jornais. Segundo Robbins (2004), os 

candidatos podem ser encontrados pelo uso de várias fontes, 

inclusive a internet. Hanashiro et. al. (2008) enfatizam que a principal 

revolução causada por este meio é a busca por profissionais que não 

estão procurando emprego. Mas continua sendo uma ferramenta 

poderosa para os que efetivamente estão em busca de uma 

oportunidade no mercado.  

Segundo os autores, as homepages corporativas ainda são 

predominantemente as principais maneiras de contato do candidato com a 

organização, entretanto cita também as redes informais de relacionamento.    
“Assim como o marketing de produtos direcionou-se 

para o marketing de relacionamento, também o 

marketing de empregos via web visa a construção de 

redes de relacionamento que podem facilitar a 

aproximação entre empresas e profissionais.” 

(HANASHIRO et. al., 2008, p.128) 

 

2.1.2 Seleção 
 

França (2004) afirma que a fase de recrutamento oferece subsídios para o 

próximo passo – a seleção. Ou seja, caso os candidatos não cumpram os requisitos 

necessários para exercer determinada vaga, não é possível dar seguimento à seleção. 

Além disso, a autora complementa que é necessário, por parte dos recrutadores, 

utilizar muita criatividade para que a empresa atraia o perfil desejado para se 

candidatar à vaga e que, por fim, seja selecionado. 

Morales (2002, p.45) define que: “seleção é a escolha dos candidatos mais 

adequados às oportunidades de trabalho que a empresa oferece.” Para França 

(2004), seleção é a escolha do candidato que mais se encaixa ao perfil da vaga 

disponível na organização, dentre os que foram recrutados no processo anterior. Para 



 

que isso ocorra de forma coerente, é utilizado vários instrumentos de análise, 

avaliação e comparação de dados de cada candidato.  

Para Robbins e Decenzo (2004), o processo de seleção busca prever quais 

candidatos, que foram recrutados, terão bom desempenho nos critérios avaliativos 

utilizados pela organização. 

Segundo França (2004), existem algumas técnicas que se complementam e 

podem tornar mais assertiva a escolha de contratação de um candidato, sendo as 

principais: entrevistas, provas de conhecimentos, testes psicológicos e técnicas 

vivenciais.  

 

a) Entrevistas: segundo a referida autora, este encontro entre recrutador e 

candidato tem como objetivo pesquisar aspectos de conteúdo profissional e 

pessoal do candidato, como a formação, experiências, valores, 

relacionamentos, ambiente familiar, interesses, personalidade e 

perspectivas de vida. 

  Hanashiro et. al. (2008) citam ainda a entrevista pela internet, que está 

sendo amplamente difundida. Os autores afirmam que, entre as vantagens 

de se utilizar a internet como meio para realizar as entrevistas, destaca-se 

a possibilidade de conectar a organização ao candidato que está distante 

fisicamente, criando a oportunidade de ampliar o leque de candidatos e, 

logo, aumentando a possibilidade de sucesso no processo. Além disso, 

segundo os autores, outro benefício é o baixo custo da seleção, visto que 

se faz necessário apenas o recrutador e um computador com internet. 

 

b) Provas de conhecimentos: segundo França (2004), as provas gerais têm o 

intuito de avaliar o nível de cultura geral do candidato. Porém não tem uma 

relação direta com a capacidade de desempenho profissional do candidato; 

para isso existem as provas específicas, onde são analisados os 

conhecimentos profissionais que o candidato possui e que são necessários 

para desempenhar sua função na organização. 

 

c) Testes psicológicos: ainda segundo a referida autora, os testes psicológicos 

tem como objetivo estimular o candidato à um determinado comportamento. 

Existem dois tipos: os psicométricos e os de personalidade. Os testes 



 

psicométricos, segundo Morales (2002), visam avaliar as aptidões 

(predisposição) das pessoas, que podem ser transformados em habilidades 

e capacidades pessoais. Já os testes de personalidade, segundo França 

(2004), têm o intuito de identificar aspectos motivacionais, interesses e 

distúrbios – enfim, os traços de personalidade do candidato. 

 

d) Técnicas vivenciais: “são técnicas que criam situações para os candidatos 

interagirem e participarem ativamente, de forma a ser avaliado seu 

comportamento social em situações pré-selecionadas” (FRANÇA, 2004, 

p.44).  Estas técnicas, segunda a autora, podem ser provas situacionais – 

relacionada às atividades exigidas pelo cargo; ou dinâmica de grupo – 

buscando interação entre os candidatos afim de observar problemas de 

relacionamento, liderança e trabalho em equipe. 

 

2.2. Redes Sociais 
 

Segundo Tomaél et. al. (2005), é da natureza e instinto do homem se agrupar 

em redes com outras pessoas que consideram seus semelhantes, criando laços e 

fortalecendo-os ao longo do tempo.   

Para Ribas e Ziviani (2008), a internet é ferramenta essencial e básica para se 

construir essas redes e pioneira no quesito troca de informações da humanidade, pois 

ocorre a nível global e virtual. Por meio destas redes, os usuários são retratados como 

consumidores e também provedores de informação. Já, segundo Marteleto (2001), as 

redes sociais virtuais representam um ambiente de comunicação e troca, onde a 

informação é percorrida por toda a rede. Afonso (2009, p.31), complementa a 

definição: “as redes sociais virtuais são grandes repositórios de informações, em que 

milhões de pessoas, com objetivos comuns, compartilham experiências de vida de 

maneira colaborativa e espontânea”.  

Para Machado e Tijiboy (2005), no mundo virtual, as redes sociais são sites e 

aplicativos que permitem o compartilhamento de informações entre pessoas e/ou 

organizações, operando nos níveis tanto de relacionamento, quanto profissional, etc. 

Santos et. al. (2010) concordam com a proposição anterior, ao relatar que tais redes 

podem ser utilizadas tanto por interesse pessoal quanto profissional. 



 

Nos sites de relacionamento, os usuários criam perfis afim de postar 

fotos/vídeos, encontrar outros usuários, compartilhar ideias, trocar mensagens, além 

de publicar informações pessoais e profissionais. Nos chamados blogs, o usuário cria 

sua conta no intuito de escrever e partilhar sua opinião sobre diversos assuntos, onde 

os demais usuários são convidados à comentar e expor sua ideia sobre. Já os 

microbloggins, tornam possível o usuário compartilhar uma ideia, porém com uma 

quantidade menor de caracteres. (SANTOS et. al., 2010). Além destas redes, segundo 

Afonso (2009), existem outras que são criadas no intuito exclusivamente profissional, 

onde os usuários são relacionados conforme a formação, conhecimento, e contatos 

profissionais.  

Considerando os tipos de redes socais apresentadas, segundo Santos et. al. 

(2010), todas têm a possibilidade de serem criados perfis pelas próprias empresas – 

dado que vem ocorrendo de maneira significativa – e ocasionando muitos benefícios 

para a organização, já que a aproxima dos stakeholders. Com o advento das redes 

sociais, e diante de todos os benefícios possíveis, por meio destas, já que as pessoas 

estão cada dia mais sintonizadas, é importante que as organizações também 

participem desta tecnologia para garantir maior proximidade com seu público alvo. 

Além de que, segundo Añanã et. al. (2008), com base em estudos realizados, as redes 

sociais virtuais contribuem para a otimização da gestão das organizações, pois é uma 

fonte de informação para as empresas, logo, pode auxiliar diversas áreas, inclusive, a 

área de Recursos Humanos em estratégias para recrutar e selecionar os futuros 

colaboradores da organização. 

  



 

 

3. METODOLOGIA  
 

 

Objetivando analisar como as redes sociais influenciam no processo de 

recrutamento e seleção, esta pesquisa é classificada como documental e descritiva. 

Isto porque se baseará em documentos virtuais e entrevistas com recrutadores. 

Com referência a natureza das fontes utilizadas, a pesquisa será documental, 

tendo como fonte não só documentos impressos, mas outros tipos de documentos, 

tais como fotos, filmes, gravações audiovisuais, documentos virtuais (SEVERINO, 

2007).  

Quanto ao procedimento metodológico, a pesquisa será descritiva, pois será 

realizado o estudo, análise, registro e a interpretação dos fatos sem a interferência do 

pesquisador (BARROS E LEHFELD, 2007). 

Quanto à técnica de pesquisa, serão realizadas entrevistas, que, segundo 

Severino (2007, p.124): “refere-se a uma técnica de coleta de informações sobre um 

determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados”. As 

entrevistas serão estruturadas, onde as questões são direcionadas e previamente 

estabelecidas, porém propiciam uma maior liberdade ao pesquisado em relatar suas 

experiências e situações que possam agregar à pesquisa. 

 Em relação a técnica de análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo, 

que, segundo Bardin (2011), busca descrever o conteúdo coletado no processo de 

comunicação realizado com os pesquisados.  

O grupo de entrevistados será composto por recrutadores atuantes no mercado 

de trabalho, no intuito de analisar realmente qual a percepção que estes têm sobre o 

uso das redes sociais nos processos seletivos. A escolha desses recrutadores se deu 

de forma aleatória, cobrindo os seguintes quesitos:  

- recrutadores atuantes no mercado;  

- vasta experiência em empresas renomadas;  

- formação/especialização na área; 

- experiência mínima de nove anos no ramo. 

Buscou-se o maior número possível de entrevistados, totalizando oito 

especialistas. 

 



 

 

 

3.1. Instrumento de coleta 
 

Foi elaborado uma estrutura de pesquisa (APÊNDICE A), objetivando um 

melhor encaminhamento da entrevista com os recrutadores. As questões foram 

elaboradas no intuito de responder aos objetivos do trabalho, e coletar o máximo de 

informações que o entrevistado podia dispor. Deste modo, a entrevista foi conduzida 

baseada na estrutura, porém a entrevistadora e o entrevistado estavam abertos a 

demais considerações que a entrevista poderia propiciar. 

O instrumento de coleta procurou investigar o uso de redes sociais tanto no 

processo de recrutamento quanto no de seleção. Procurou identificar informações que 

costumam ser levantadas para cada processo. Se estas informações são processadas 

e armazenadas em algum sistema específico. Também se as redes sociais servem 

para processos de vagas em qualquer nível da estrutura organizacional. Procurou 

identificar com os entrevistados comportamentos que possam ser decisivos nas 

decisões. 



 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada com oito gestores da área de recursos humanos, que 

realizam recrutamento e seleção de candidatos para setores diversos dentro da 

empresa em que atuam. Todos os profissionais entrevistados são especialistas e 

trabalham na área há mais de nove anos, apesar de terem formações acadêmicas 

diversificadas. 

 

Quadro 1 - Entrevistados 
ENTREVISTADO TEMPO DE ATUAÇÃO 

NA ÁREA 
Entrevistado 1 15 anos 

Entrevistado 2 9 anos 

Entrevistado 3 9 anos 

Entrevistado 4 12 anos 

Entrevistado 5 13 anos 

Entrevistado 6 10 anos 

Entrevistado 7 14 anos 

Entrevistado 8 10 anos 

Fonte: autora, 2018. 

  

 Dentre os entrevistados, todos, sem exceção, integram organizações de grande 

porte que atuam em todo o pais, em diversos setores, sendo eles: agronegócio, varejo, 

indústria, comunicação, extração mineral e imobiliário. Vale ressaltar que entre estas 

organizações, apenas as duas do setor industrial são mais demandantes de 

profissionais sem grandes qualificações, para trabalho estritamente operacional. No 

tocante a região de atuação, quatro dos profissionais entrevistados residem e 

trabalham na cidade de São Paulo (SP), os demais em Santos (SP), Vitoria (ES), Belo 

Horizonte (MG) e Manaus (AM), porém salientam a indispensabilidade de viajar com 

frequência para outras cidades, estados e, em alguns casos, países, de acordo com 

a necessidade da organização.        



 

 Na abordagem inicial quando questionados diretamente sobre a influência das 

redes sociais no processo de recrutamento e seleção, de modo geral todos 

informaram que existe uma forte ação no mercado após o advento das redes sociais, 

tornando mais acessível conhecer os possíveis contratados de uma forma ampla e 

mais fidedigna. “Afinal, toda fonte de informações real referente a um possível 

colaborador é bem-vinda!” (ENTREVISTADO 8) 

 Segundo o entrevistado 1: “o que antes era realizado de maneira mecânica, 

sendo possível conhecer o candidato apenas através do contato direto, tornou-se mais 

facilitado, mais simples.”. Ainda em relação à esta questão o entrevistado 3 afirma que 

o advento das redes sociais para este fim, facilitou todo o método, trazendo apenas 

melhorias no processo: “selecionar um candidato é como selecionar um companheiro 

para vida, nada melhor que conhecê-lo bem, sempre.” 

  Quando questionados se são utilizadas as redes sociais no processo de 

recrutar e selecionar os candidatos, todos sem exceção, afirmaram que sim. Porém 

25% dos recrutadores salientam que não são em todas as ocasiões, existindo 

situações em que outras variáveis são consideradas, como por exemplo: “indicações 

diretas vindas de superiores, então não existe interferências, é ordem”. 

(ENTREVISTADO 2). 

 Quanto as redes sociais analisadas no processo de recrutar, a principal rede 

informada pelos profissionais foi o Linkedin, onde todos, sem exceções, o utilizam, 

seguido pelo Facebook – em que apenas 50% deles o utilizam no processo de 

recrutamento. Segundo o entrevistado 4: “Considero que o uso das redes sociais hoje 

é essencial para o processo de atração e triagem dos candidatos, tornou-se 

verdadeiramente imprescindível.”. Das informações obtidas no ato de recrutar o 

candidato, nota-se especificamente a formação acadêmica, experiências profissionais 

anteriores, possíveis contatos e ligações influentes. Segundo o entrevistado 8: “tudo 

depende muito da vaga que pretendemos preencher, do nível hierárquico que este 

candidato vai atuar.”. Em complemento à isso, o entrevistado 7 relata ainda que:  
“Para um nível mais operacional não se faz necessário 

uma avaliação tão criteriosa em relação à vida do 

candidato, como se faz para os heads, por exemplo, as 

competências não podem ser comparadas, como as 

redes sociais também não.”  



 

Em relação ao processo de seleção, as redes sociais utilizadas para consultas 

pelos entrevistados são mais abrangentes. Além do Linkedin, e Facebook que já foram 

citadas, 37,5% dos entrevistados citam ainda o Instagram e Twitter. Para o 

entrevistado 5: “para recrutar um candidato, se faz necessário obter a maior 

quantidade de informações possíveis dele, para que a probabilidade de erro no 

processo seja mínima.”. Neste intuito, os entrevistados em geral, salientam a 

importância das redes sociais para este fim – coleta de informações reais, e 

competências efetivas dos potenciais colaboradores. “O primordial, quando se analisa 

um perfil online nas redes, é ser efetivo na escolha do candidato para o próximo passo 

– a entrevista, otimizando tempo.” (ENTREVISTADO 6).  

  Das informações analisadas nestas redes sociais, a maioria (87,5%) dos 

entrevistados afirma ficar arquivadas em banco de dados exclusivos deles mesmos, 

afim de que, quando surgir uma vaga em que o candidato se enquadre, ele possa ser 

contatado, facilitando todo o processo de recrutar e selecionar. Além disso, os 

entrevistados enfatizam que só fazem consultas ou atualizações nestas informações, 

caso surja interesse no candidato, fora isso, não há periodicidade em analisar tais 

perfis, visto que não há finalidade alguma. 

Entretanto, um recrutador cita a utilização de um software comercial específico 

para este fim, o Kenoby, onde as informações sobre os candidatos ficam arquivadas, 

e são integradas online. Ou seja, quando há uma alteração no perfil do candidato em 

potencial, automaticamente são modificadas no banco de dados do sistema para 

possível análise posterior, caso surja interesse por parte do recrutador. 

Quando questionados sobre os níveis (operacional, gerencial e estratégico) em 

que as redes sociais dos possíveis candidatos são analisadas, há uma divergência 

entre opiniões. Entre os profissionais pesquisados, 75% afirmam que para níveis 

operacionais não fazem uso das redes sociais no processo de seleção, apenas no 

recrutamento – deixando a escolha do candidato ser concluída com base nas demais 

fases do processo seletivo. Já 25% informam que realizam sim, a análise dos perfis 

dos candidatos em todos os níveis, deixando evidente que para níveis gerenciais e 

estratégicos a análise é feita de forma mais detalhada, e específica “pois demandam 

maior competência e responsabilidade” (ENTREVISTADO 8). 

Quanto aos conteúdos analisados na avaliação dos perfis, os entrevistados 

citam que a prioridade é sempre a formação acadêmica, experiências profissionais, e 

possíveis contatos de influência para indicações. As publicações e interesses dizem 



 

muito sobre o candidato, pois podem ter relação direta com as competências e o 

comportamento real, podendo influenciar muito nas decisões ao longo do processo. 

Além de detalhes, como a escrita do usuário, por exemplo. Um aspecto citado, que é 

bem-visto pelos recrutadores, são candidatos engajados em causas sociais, como 

voluntariado. “Toda e qualquer informação serve para entender e montar uma 

avaliação do perfil do candidato – afim de tornar a escolha mais acertada possível”. 

(ENTREVISTADO 2). Foi citado, pelos entrevistados, que, para determinadas vagas, 

faz-se necessário conhecimento aprofundado sobre o candidato, em todos os 

aspectos. 
“Existem vagas em que busco candidatos com 

competências muito específicas, onde, em um contato 

direto, como numa entrevista, por exemplo, não é 

possível identificá-las. Porém, através das redes 

sociais a presença destas competências é nítida.” 

(ENTREVISTADO 4). 

Quando questionados sobre a veracidade das informações em que os usuários 

publicam em suas páginas, o entrevistado 3 relata que “é um risco que todos corremos 

– analisar perfis de forma errônea. Mas, geralmente, o que ocorre é a constatação das 

informações através do contato direto com o candidato, etc.”. 

Em relação à um comportamento adequado nas redes sociais, que favoreceria 

uma possível contratação, os entrevistados, em geral, disseram não possuir um “perfil 

modelo”, afinal “cada nova vaga busca um perfil exclusivo para tal” (ENTREVISTADO 

6). Além disso, todos eles, sem exceção, salientam a importância de os usuários não 

serem tão explícitos, em seus perfis, em relação à assuntos polêmicos. Excessos 

podem representar um lado negativo, dependendo do perfil da empresa ou do 

recrutador: “o que vale para qualquer vaga, sem dúvidas, é não ser extremista e anti-

ético.” (ENTREVISTADO 5). 
“É importante que os candidatos lembrem-se que tudo 

o que é colocado em suas redes sociais causam 

julgamento por parte dos demais usuários, e podem, 

sim, influenciar na sua vida, tanto pessoal, quanto 

profissional.” (ENTREVISTADO 7). 

Caso tenha sido visto algo que não seja adequado no perfil dos candidatos, 

25% dos entrevistados afirmaram que este é automaticamente descartado, sem 



 

realizar nenhum outro contato posterior. Já 50% dos especialistas enfatizam que 

depende muito do que está definido como “inadequado” e de qual vaga está em jogo.  
“Vale ressaltar que se houver algo que fere qualquer 

princípio da organização, este candidato é 

automaticamente excluso. No entanto, há situações 

que podem ser relevadas.” (ENTREVISTADO 7). 

O restante dos entrevistados (25%) afirmam que, caso o candidato tenha as 

qualificações necessárias, que se encaixam no perfil da vaga, é dada a oportunidade 

de ser questionado pessoalmente, sendo realizada uma avaliação direta quanto às 

afirmações que surgiram referente ao seu perfil, desde que seja irrelevante em relação 

aos valores da organização. 
“Não tenho como eliminar um candidato apenas com 

base numa publicação que eu considero inadequada. 

Há, sem dúvidas, outros fatores com um peso maior no 

processo seletivo.” (ENTREVISTADO 1). 

Sobre dispensar algum candidato, em um processo seletivo, com base apenas 

nas suas redes sociais, foi identificada a mesma porcentagem da questão anterior. 

Dos entrevistados, 25% afirmam que é comum candidatos serem eliminados do 

processo com base no que é avaliado em suas redes sociais, sem que seja dada uma 

oportunidade de contato presencial. A metade (50%) relata que isto pode acontecer, 

porém este grupo de entrevistados não considera a ocorrência comum. Já, 25% 

afirmam que não é comum, pois preferem não se precipitar, sempre realizando outras 

formas de avaliação, considerando somente se o candidato se enquadra nos quesitos 

exigidos para a vaga, mesmo que se constate, nas redes sociais, algo que seja 

considerado inadequado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Por meio da análise do conteúdo obtido nas entrevistas realizadas com os 

recrutadores, observa-se a importância que as redes sociais têm atualmente, no 

processo de recrutamento e seleção de candidatos. Foi observado que todos os 

entrevistados, sem exceção, utilizam deste meio para atrair, avaliar e contratar seus 

colaboradores, sendo considerado uma fonte de informações mais fidedigna sobre o 

perfil dos candidatos. Assim, pode-se verificar o perfil que mais se encaixa no que foi 

definido na primeira etapa do processo de recrutamento – conforme citado por 

Hanashiro et. al. (2008) – já que dispõe de informações relevantes dos candidatos, 

podendo cruzar tais dados com os definidos para a vaga, visando uma maior 

probabilidade de uma contratação de sucesso. 

De acordo com as informações obtidas nas entrevistas, é interessante 

constatar o uso de outras redes sociais, além das dedicadas exclusivamente ao 

mercado de trabalho, como o Linkedin. Outras redes, cujo propósito original não tem 

relação com o mundo do trabalho, estão sendo utilizadas para este fim, como é o caso 

do Facebook, e até mesmo Twitter e Instagram. Confirmando o que foi exposto por 

Hanashiro et. al. (2008), onde os autores enquadram o uso das redes informais de 

relacionamento no “marketing de empregos via web”. O que aparentemente seria 

apenas uma ferramenta de comunicação, está se tornando uma ferramenta mais 

diversa, inclusive para dar suporte aos processos de recrutamento e seleção das 

empresas – como confirmado por Anaña et. al. (2008). Embora as informações 

publicadas nestas redes sociais tenham cunho mais pessoal, do que profissional, elas 

são percebidas como uma boa fonte de dados sobre o candidato, para delinear e 

avaliar um perfil de um potencial colaborador. 

Apesar de informações básicas, que são contidas em currículos, por exemplo, 

como formação acadêmica e experiência profissional, os entrevistados citaram a 

possibilidade de analisar, online, os contatos influentes que os usuários têm, além de 

suas preferências, publicações, interesses, comportamento etc. Porém, ressalta-se, 

que a ênfase e detalhamento para esse tipo de levantamento abrangente é 

dependente das exigências da vaga que está para ser preenchida. Caso esta vaga for 

para nível gerencial ou estratégico, para os recrutadores entrevistados, faz-se 

necessário uma maior dedicação na análise do perfil do candidato. A justificativa, para 



 

esse tipo de análise, se deve a exigência de competências para cargos de liderança, 

que demandam maior responsabilidade, conhecimento e habilidades. Para vagas de 

nível operacional, as redes sociais não são tão utilizadas como para os demais níveis 

na fase de seleção, segundo os entrevistados. Para esse nível, as redes sociais 

somente são utilizadas para a fase de recrutamento. Sendo assim nota-se outro 

beneficio das redes sociais se comparada ao currículo – que fornece apenas 

informações básicas relacionado a experiência profissional e formação, como citado 

por Lodi (1967). 

Uma vantagem citada por todos os recrutadores entrevistados, com o uso das 

redes sociais no processo de recrutamento e seleção, foi a otimização de tempo. É 

possível ter uma prévia do perfil do candidato, sem contato direto, usando apenas 

uma tela e conexão à internet. Além de, claro, obter mais informações sobre o 

candidato, que possivelmente não seria possível apenas com uma entrevista, entre 

outros meios de avaliação. Um fato que não foi citado por todos os entrevistados, mas 

identificado pelos autores Hanashiro et. al. (2008) foi o baixo custo que este método 

propicia, já que se faz necessário apenas um computador com internet. Por outro lado, 

a desvantagem apresentada pelos recrutadores entrevistados relaciona-se à 

veracidade das informações encontradas nos perfis dos usuários: não há como 

garantir se tudo que é publicado realmente é verdadeiro, correndo o risco de realizar 

uma análise enviesada e criar um perfil equivocado do candidato a partir de seu 

respectivo usuário na rede social. Sempre será necessário conferir, por meio de outros 

métodos e contato direto com o potencial candidato, tanto as informações quanto o 

perfil delineado. 

Apesar de não ter sido identificado um “perfil modelo” a ser seguido, pois cada 

vaga exige competências e características distintas, foi possível identificar o que 

evitar. Para maior probabilidade de sucesso e uma possível seleção, sugere-se que 

os usuários das redes sociais evitem posturas extremistas e antiéticas, procurando 

manifestar suas opiniões de forma civilizada, respeitando os demais pontos de vista. 

Por fim, constatou-se que é possível ocorrer uma rejeição do candidato para o 

processo seletivo, levando em consideração apenas o seu perfil nas redes sociais. 

Essa constatação, entre os entrevistados, sugere que as redes sociais estão 

ganhando cada vez mais importância, nos dias atuais, para todo o processo de 

recrutamento e seleção de um profissional. 



 

	

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Além de ser um dos maiores meios de comunicação da atualidade – dentre 

inúmeras outras funções, as redes sociais hoje incluem em uma de suas 

aplicabilidades a utilização para recrutamento e seleção de candidatos. Deste modo, 

o presente estudo analisou a perspectiva dos recrutadores atuantes no mercado sobre 

as redes sociais virtuais como ferramenta nos processos de recrutamento e seleção.  

  Por meio das entrevistas realizadas, pode-se perceber a crescente aceitação, 

entre profissionais experientes da área, quanto à adesão dessa funcionalidade, o 

quanto que este tipo de uso das redes sociais vem sendo incorporado às práticas 

profissionais. O que antes era entendido apenas como meio de comunicação, 

entretenimento e lazer, vem se transformando em ferramenta multiuso. As redes 

sociais propiciaram aos recrutadores uma excelente ferramenta para aumentar o 

alcance na identificação de potenciais candidatos e para otimizar a fase de 

recrutamento. Esta nova abordagem no uso das redes sociais permite contato rápido 

com o mercado, demanda custos baixíssimos, oferece subsídios para mapear o perfil 

dos profissionais e realizar uma triagem dos candidatos em potencial. Tudo isso 

resulta em otimização de tempo e maior assertividade nas contratações, aumentando 

a eficiência nos processos.  

  Diante disso, acredita-se que com o advento das redes sociais a maior 

preocupação por parte das organizações e recrutadores é tornar o processo mais 

assertivo possível, e para isso mesmo com a tecnologia em alta e tantos recursos 

disponíveis, ainda é primordial o contato direto com o candidato, precisamente na fase 

inicial do processo, afim de realmente conhecer suas competências, habilidades e 

atitudes – e para isso torna-se indispensável também a experiência do recrutador na 

área para analisar se o que foi verificado virtualmente condiz com a realidade do 

candidato – objetivando um processo mais confiável. No tocante aos candidatos, é 

nítida a necessidade de se policiarem quanto aos conteúdos publicados, visto que 

esta mídia é fortemente analisada pelos recrutadores, além disso é importante o 

candidato fazer com que suas redes sociais sejam interessantes – pelo ponto de vista 

das organizações – demonstrando suas competências e habilidades, sendo um 



 

diferencial frente aos concorrentes, e deste modo, se destacando dos demais 

candidatos em potencial.  

 Em relação ao processo de recrutamento e seleção, considera-se que – apesar 

das diversas vantagens apresentadas devido ao advento das redes sociais, sendo a 

principal delas aproximar os candidatos e as organizações; mesmo que distantes 

fisicamente; dando assim um leque maior de opções aos recrutadores – existe uma 

desvantagem que considero bem relevante: o fato de que muitos candidatos bem 

qualificados não fazem uso das redes sociais por inúmeros motivos, e por isto podem 

ser exclusos de vagas que seriam, talvez, cabíveis a eles. Deste modo, afim de não 

excluir candidatos qualificados e competentes, preconiza-se que a utilização das 

redes sociais – mesmo que futuramente ou hoje, com a disseminação desta 

informação – não seja a única maneira de recrutar candidatos. 

 Face ao exposto, o objetivo da pesquisa foi atingido. Os resultados do trabalho 

sugerem como tendência a crescente influência das redes sociais no processo de 

recrutar e selecionar um candidato. Também se observou a tendência do uso das 

redes sociais para analisar o comportamento dos candidatos, que deve ser condizente 

com a função que irá exercer na organização, caso seja selecionado no processo. 

Para estudos futuros, sugere-se a continuação e ampliação desta pesquisa, 

com número maior de entrevistados para validar a tendência percebida neste trabalho. 

Outra possibilidade sugerida, a ser estudada, seria observar a percepção dos 

candidatos, como contraponto a percepção dos recrutadores, sobre influência das 

redes sociais na busca de oportunidades de trabalho. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Estrutura da Entrevista 

 

 - O processo de recrutamento e seleção teve alguma alteração após o advento 

das redes sociais? 

 - São utilizadas as redes sociais no processo de recrutar e selecionar 

candidatos?  

 - Quais as redes sociais analisadas no processo de recrutar? Quais 

informações são obtidas nas redes sociais? Essas informações alimentam algum 

sistema específico de recrutamento? Existe alguma periodicidade em relação essas 

consultas ou atualizações? 

 - Quais as redes sociais analisadas no processo de selecionar? Quais 

informações são obtidas nas redes sociais? Essas informações alimentam algum 

sistema específico de seleção? Existe alguma periodicidade em relação essas 

consultas ou atualizações? 

 - Em todos os níveis – operacional, gerencial e estratégico – são exploradas as 

redes sociais dos candidatos em potencial? 

 - As publicações, interesses, e afins dos candidatos são avaliados no 

processo?  

- Quais os itens de maior influência? 

 - Existe um comportamento dos usuários nas redes sociais, que seria mais 

adequado e teria mais chances de ser recrutado e selecionado? Qual? 

 - Caso encontre algo que não seja adequado no perfil, o candidato é 

questionado em uma outra oportunidade? 

 - É comum candidatos serem dispensados do processo de recrutamento com 

base na análise de suas redes sociais?  

- E no processo de seleção? 


