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RESUMO  

A sociedade que consome, sociedade do consumo, ou como afirma Slater (2002) a cultura de 

consumo, não caminha sozinha e recebe constantemente influências externas potencializadas 

pelo ato e formas de comunicação (a maneira como as pessoas se comunicam) e pelos meios 

de comunicação de massa. Com as novas tecnologias, o consumo passa a ter mais um fator 

influenciador e as identidades do jovem adulto (aqui categorizado de 20 a 35 anos) passam a 

ser estabelecidas de forma diferente, já que os ambientes se alteram constantemente. Neste 

estudo, pretende-se analisar mais especificamente o papel que a mudança causada pelas novas 

tecnologias tem no universo desse jovem adulto, tanto social quanto profissionalmente. É 

ponto fundamental estudar o comportamento do jovem adulto ao consumir a nova tecnologia. 

Aqui muito mais do que simplesmente tratar de compras online, trataremos da tecnologia, 

mais especificamente redes sociais, como um produto de consumo.  Já pelo lado das 

empresas, é necessário estudar como as empresas passam a procurar os novos profissionais 

utilizando ou não essas novas tecnologias, desde a captação do profissional até a pesquisa dos 

seus perfis e como sofrem a influência do jovem adulto que consome as redes sociais e 

trabalha na empresa. Portanto, o estudo engloba também como esse fenômeno jovem adulto X 

empresa X tecnologia, conversam e interagem, sempre considerando que a comunicação é o 

pilar fundamental desse estudo. 

 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo, redes sociais; sociedade do consumo; jovem 

adulto; identidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

The society which consumes, consumption society, or as Slater (2002) says the consumption 

culture, does not evolve alone and constantly receives external influences enhanced by the act 

and forms of communication (the way people communicate) and by mass communication 

media. With new technologies, consumption has another influential factor and the identities of 

the young adult (categorized here from 20 to 35 years) start to be established in a different 

way, because the presence of environments that changes constantly. This study intends to 

analyze more specifically the role that the change brought by new technologies has in the 

universe of this young adult, both socially and professionally. It becomes essential to study 

the behavior of young adults when consuming the new technology, and this research much 

more than simply dealing with online purchases will address technology, specifically social 

networking, as a form consumption. Also it is considered how companies start looking for 

new professionals by using or not these new technologies, considering the process since the 

recruitment of the professional up to the researching of their profiles, and how they suffer the 

influence of young adult who uses social networks and works in the company. Therefore, the 

study also includes how this phenomenon young adult versus technology versus company, 

dialog and interact, always considering communication as its cornerstone. 

 

 

 

 

Keywords: communication and consumption, social networks, consumer society, young 

adult; identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Esta dissertação foi desenvolvida com o objetivo de identificar a utilização das redes 

sociais como consumo e, definido um público específico aqui caracterizado como jovem 

adulto (20 a 35 anos), verificar como o consumo das redes sociais se torna elemento 

constituinte de sua nova realidade pessoal e profissional. 

 Como ponto de partida para que esse estudo seja completo e pertinente à área da 

Comunicação na confluência com o Consumo, foram realizados estudos básicos de questões 

chaves como consumo das redes sociais, influências na constituição das identidades e 

aspectos que possam afetar a vida e a inserção do jovem adulto no universo do trabalho. As 

tecnologias, (mais especificamente as redes sociais) como consumo, são estudadas no âmbito 

do campo da comunicação, levando em consideração o momento atual, em que a identidade 

do “jovem adulto” sofre influência diária e direta do processo de comunicação. 

 Este estudo torna-se também relevante ao ser necessário avaliar a influência das 

redes sociais sobre a identidade desse “jovem adulto” que vive em uma sociedade em que o 

trabalho e a vida social praticamente constituem-se um aspecto único, ou seja, é preciso 

entender que com o alargamento das fronteiras de tempo e espaço, de comunicação e de 

relações, não existe mais um período de trabalho e/ou um período de vida social. Com as 

redes sociais, estes universos se fundem e o cuidado com a imagem do “jovem adulto” pela 

superexposição deve ser ainda maior com implicações que vão além da interação social. 

 Estas relações e a dinâmica comunicacional tecnológica (sic) em curso provocam 

uma superexposição de perfis e opiniões, fazendo com que, muitas vezes, as corporações 

considerem a hipótese de proibir o uso das redes sociais, o que nos leva a questionar até que 

ponto essa proibição não incentiva esse “jovem adulto”, que tem essa tecnologia enraizada no 

seu dia a dia a procurar “burlar” essas regras,  

 A utilização da tecnologia em conjunto com os meios de comunicação alteraram o 

comportamento do consumo, e o consumidor evoluiu. Evidente que, a evolução não se dá 

apenas pelos aspectos tecnológicos, e sim pelo conjunto de aspectos relacionados à 

globalização combinados a novas dinâmicas mundiais, que acabam por movimentar a 

comunicação e o consumo de maneira a não mais retornar ao seu estado inicial. Torna-se 

necessário avaliar quais as consequências que essas transformações estão realmente trazendo 
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para a sociedade, e para o jovem adulto em específico, em processo de inserção no mercado 

de trabalho, e na vida social como um todo. 

 Portanto, realizamos um estudo da recepção nas redes considerando os impactos do 

consumo dessas redes sociais como produto, entendendo que este consumo envolve uma 

problematização de ética, alteração de comportamento social e o consumo além da 

comunicação como extensão do homem com os seus gadgets eletrônicos.  

 Entendemos que este estudo contribui para pensar o individuo sob o ponto de vista 

da cultura de consumo presente num contexto de mutação cultural e identitária, influenciada 

principalmente por fatores atuantes no dia a dia. 

 O processo de comunicação dos indivíduos é uma das análises mais relevantes para 

entender o seu comportamento de consumo e o seu padrão de comunicação e de discursos, de 

acordo com o seu ambiente, faixa etária e sua classificação social. Portanto, entender como a 

dinâmica da comunicação pode influenciar os indivíduos e sua constituição como sujeitos-

cidadão, analisando os processos de comunicação no qual se inserem, a recepção das 

mensagens e os meios de comunicação de influência, é fator impar para entender e identificar 

se o consumo da tecnologia afeta os padrões de comportamento, relacionamento e 

comunicação na vida pessoal e profissional. 

 A maneira como a linguagem, cultura e ideologia atuam influenciadas pela 

tecnologia é outro ponto relevante. Para responder a esse questionamento, a Análise do 

Discurso com um ponto de vista teórico-metodológico é importante para esse estudo. 

 Identificar o tipo de linguagem utilizado e preferido nas redes sociais, e avaliar os 

aspectos discursivos presentes nas explicações de utilização destas redes traz informações que 

nos ajudam a definir/especificar/caracterizar os interlocutores, avaliando a enunciação e quem 

ela aponta como enunciador-enunciatário no contexto social geral.  

 Adotamos estes elementos para definir e entender o papel da comunicação, consumo 

e cultura na constituição identitária do jovem adulto, como ponto de partida para avaliar a 

tecnologia como consumo e verificar como isso se relaciona com o posicionamento (sic) do 

jovem adulto, em um cenário de trocas e inter-relação de campos, aqui especificamente, o 

pessoal, o social e o profissional.  

 Por se tratar de um estudo no campo da comunicação, há a necessidade de um 

levantamento e mapeamento das redes sociais, explicando como esse universo está presente e 

se comporta nesse momento e quais são as principais e mais utilizadas redes no país, 
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explicando as características e motivações desta utilização. Nesse momento fazemos uma 

definição do Facebook, Orkut, Twitter, Linkedin e outras redes e discutimos como 

comportamentos como solidão e silêncio podem ser modificados, ou ”aparentemente 

alterados” por meio do consumo dessas redes sociais. 

 Entender a velocidade da notícia e os danos e benefícios que essa velocidade pode 

causar são também aspectos importantes de serem avaliados nesse momento. 

 Por fim, avaliar o comportamento do jovem adulto no ambiente de trabalho e as 

práticas das empresas em relação à dinâmica jovens x redes, se torna outra questão relevante 

para a identificação das mudanças sofridas no processo de comunicação e de relacionamento 

entre pares. 

 Nesse momento, avaliar a perda da noção de espaço e tempo, faz-se necessária numa 

discussão em que ética e moral são pontos chaves para identificação de um novo 

comportamento. 

 Para dar respaldo à reflexão teórica e levantamentos de cenário, utilizamos de 

pesquisas com abordagem quantitativa e qualitativa, para mostrar o comportamento dos 

jovens adultos em seus ambientes pessoais e profissionais, como também, conhecer suas 

expectativas e das empresas nesse mundo em que o consumo das redes sociais sai do âmbito 

de relacionamentos virtuais, influenciando a vida real. 

 

1.1 OBJETIVOS: 

1.1.1 Objetivos Gerais 

Para conhecimento do objeto proposto, três grandes objetivos precisam ser levados em 

consideração:  

■ Avaliar como o consumo tecnológico modifica e altera a identidade do jovem adulto 

influenciando sua comunicação e relacionamentos sociais. 

■ Entender o papel da comunicação dentro do contexto da sociedade do consumo, 

influenciada pelas novas tecnologias.  
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■ Explorar a abrangência do alargamento das fronteiras sociais e profissionais, possibilitado 

pelas redes sociais, na construção e manutenção das representações públicas, corporativas 

e pessoais. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

■ Analisar os hábitos do “jovem adulto” ao consumir as novas tecnologias 

■ Conhecer como as empresas procuraram os novos profissionais utilizando ou não as 

novas tecnologias (redes sociais), desde a captação do profissional até a pesquisa de 

perfis.  

■ Analisar o que as empresas esperam desse jovem adulto nas redes sociais 

■ Identificar as influências das redes sociais na alteração de comportamento e 

comunicação do jovem adulto no ambiente social e empresarial. 

 

1.2 HIPÓTESES DE TRABALHO: 

Para que esse estudo pudesse ser desenvolvido, o trabalho de campo bem definido, e 

a dissertação seguisse um fio condutor apropriado, foram desenvolvidas as hipóteses abaixo: 

 

 A tecnologia se tornou uma extensão do jovem adulto e as redes sociais fazem parte 

do seu dia a dia, para falar de sua vida social e profissional 

 O jovem adulto não considera a utilização da rede social uma interrupção dos seus 

afazeres no dia a dia 

 Principalmente para o jovem adulto, estar atualizado e fazer parte das inovações 

tecnológicas disponíveis no mercado, é condição essencial para se sentir integrado a 

sociedade e ao ambiente de trabalho. 

 As barreiras emprego/vida social deixam de existir com a utilização constante das 

redes sociais O uso das redes sociais não acontece única e exclusivamente como 

ferramenta atualizada com objetivos específicos sociais, profissionais ou de 
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informação, mas também ocorre no sentido de inclusão e pertencimento ou “não 

exclusão”.  

 O mercado de trabalho está se modificando com a tecnologia 

 O jovem adulto utiliza as redes sociais para a busca de emprego 

 As empresas utilizam as redes sociais para procurar o jovem adulto 

 As empresas consultam o perfil do jovem adulto que está sendo contratado nas redes 

sociais. 

 As empresas monitoram os jovens adultos já contratados nas redes sociais. 

 Existe um papel controlador e regulador nas empresas para utilização das redes sociais 
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2 CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO E CONSUMO INFLUENCIADO PELA 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Para melhor refletir sobre a intersecção comunicação, consumo e tecnologia, 

optamos por percorrer um percurso de definição e esclarecimento de conceitos e estudos 

(análise de dados secundários e pesquisas exploratórias), buscando compreender o consumo 

da tecnologia e sua influência nesse contexto. Para tanto, passamos por conceitos do cidadão, 

seu papel dentro do processo de comunicação, os meios de comunicação de massa, a 

influência e importância da análise do discurso para avaliar a comunicação a partir da 

tecnologia, a globalização modificando e alterando o processo de consumo e comunicação e 

finalmente a tecnologia como influenciadora e catalizadora final nesse processo e contexto. 

  

Figura 1 – Processo de desenvolvimento  
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2.1 O DISCURSO E A COMUNICAÇÃO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR 

CIDADÃO  

 

 Em um mundo em que a tecnologia integra o consumo e a comunicação, sua 

influência e a alteração dos meios precisam ser estudadas. É necessário entender, explorar e 

avaliar quais as interferências da tecnologia e como ela acaba por influenciar no consumo e no 

campo da comunicação, mas para isso, é preciso definir o que é consumo, sua relação com 

comunicação e como essa intersecção afeta a sociedade. Examinar e definir o campo da 

comunicação detentor de todas essas relações, torna-se fator fundamental para o estudo 

inicial. 

 Mattelart (1996) explica o surgimento e a ampliação do campo da comunicação 

quando diz que: 

 

Com a consagração da operação empresarial, outras vozes começaram a se 

exprimir no campo dos saberes e saber-fazer da comunicação. Assim, 

durante os anos de 60 e 70, o Estado e seus altos funcionários, assim como o 

meio acadêmico, produziram de maneira quase exclusiva o discurso sobre a 

comunicação, propondo conceitos e protocolos de ação; em compensação, na 

década de 80, esse campo foi progressivamente investido pelos atores das 

análises destinadas ao mercado. (MATTELART, 1996, p. 247) 

 

 Definido o campo da comunicação, precisamos analisar a comunicação de massa e 

sua atuação. Não há hoje, representação social que não passe pela comunicação de massa, mas 

saber como esta comunicação está inserida na sociedade, torna-se importante para que seja 

possível entender como é realmente formado o campo da comunicação, como o consumo se 

introduz nesse campo e como ocorre sua interação e intersecção. Para isso, partimos do 

sujeito e o seu papel no campo, como base e alicerce de tudo, emitindo ou recebendo a 

mensagem passiva ou ativamente de acordo com seu repertório social. 

 

O campo da comunicação tem como um dos seus alicerces a questão do 

sujeito, presente em ambos os polos: “emissão” e “recepção”. O universo 

desse indivíduo é formado pelo diálogo entre os discursos, nos quais o seu 

cotidiano está inserido. A subjetividade constitui-se a partir dessa 

materialidade discursiva; ela é o resultado da polifonia que cada indivíduo 

carrega (BACCEGA, 1998, p. 101) 
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 O processo de comunicação segundo Baccega (1998) não se constitui apenas da 

emissão e recepção, mas sim da vivência e formação do homem na sociedade que está 

inserido, o que cria essa polifonia. Analisar o discurso e “construir” a partir daí o perfil do 

cidadão torna-se relevante para uma discussão que leva em consideração o sujeito, o discurso 

e o ambiente (contexto). Pensando em emissor e receptor é necessário também considerar que 

todos são agentes influenciados e influenciadores, ou seja, o receptor passa a ser ativo e agir 

no processo. 

 Se há a necessidade de estudar a comunicação, e conforme afirma Baccega (1998), o 

discurso é influenciado também pelo cotidiano e polifonia que cada indivíduo “carrega”, 

existe a necessidade do estudo do cidadão e do consumo na sociedade, para que seja possível 

uma análise completa do contexto em que este indivíduo está inserido. Só assim, poderemos 

analisar o contexto do consumo e do processo de comunicação e quais as influências sofridas 

pela tecnologia e globalização. 

 Os emissores e receptores não vivem em um elemento neutro. São atingidos 

constantemente por influências externas, que acabam por moldar ou de alguma maneira 

interferir no dia a dia desse cidadão consumidor. Por esse motivo, o vínculo de dominação 

que se forma entre emissor e recepção, passa a não ser o agente único da comunicação, apesar 

de ser essencial. Evidentemente que o receptor, como já dissemos, não é apenas passivo, mas 

as transações que existem entre esses indivíduos é o que completa o processo, ou seja, a 

maneira como as informações são transmitidas, recebidas e o contexto em que elas circulam. 

O receptor, assim como o emissor, não faz parte de um mundo sem interferências externas, e 

sim está inserido em um mundo que cria a nova identidade formada pelo cidadão consumidor, 

influenciada por seu cotidiano, por sua interação social e por sua relação direta com os meios 

de comunicação (de massa ou não), que interferem constantemente e diariamente em seu 

modo e agir, pensar e consumir. É, portanto, nesse momento, que é possível identificar a 

influência e a relação intrínseca entre comunicação e consumo, já que não existe a 

possibilidade do consumo caminhar sem a comunicação e acontecer sem sua presença. O 

emissor ou receptor age de acordo com essas influências, que modificam ou criam seus 

processos de comunicação, o que interfere também no seu processo de consumo. Seu nível 

social, seu circulo de amizades e contexto sócio econômico, também influenciam e são fatores 

influenciadores. 

 

Deixou-se de conceber os vínculos entre aqueles que emitem as mensagens e 

aqueles que as recebem como relações, unicamente de dominação. A 
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comunicação não é eficaz se não incluir também interações de colaboração e 

transação entre uns e outros. (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 60) 

 

 Essa falta de vínculo único de dominação fica ainda mais clara quando o sujeito 

passa a se comunicar também pela tecnologia, criando a comunicação colaborativa e alterando 

o papel dos atores sociais. Os contextos se alteram, se perdem e se misturam com a 

tecnologia, e os atores sociais (esses sujeitos presentes nesse contexto tecnológico) acabam 

por ter uma multiplicidade de comunicação ao consumirem, por exemplo, as redes sociais. 

 Não é em todo momento que a comunicação chega de maneira correta, e assim 

devemos levar em consideração a afirmação de Eco (1993), de que nem sempre a mensagem 

que o receptor percebe/recebe é a mesma mensagem que está sendo transmitida. Essa 

mensagem pode gerar também um ruído e causar um entendimento incorreto e a maneira 

como a mensagem se propaga hoje em dia, principalmente pela tecnologia, pode acabar por 

replicar uma mensagem que nem sempre é verdadeira. Os ruídos podem ser cada vez maiores 

por meio das redes sociais (por exemplo), já que através delas não é possível identificar a 

mensagem em todos os seus níveis, ou seja, as expressões faciais, o tom da voz e a 

gesticulação, que podem contribuir com a formação da mensagem, são excluídos nas 

mensagens virtuais, assim como nas mensagens escritas. Deve-se então, levar em 

consideração também a credibilidade do emissor, o que se torna cada vez mais difícil nos dias 

de hoje, com a pluralidade da comunicação, e de emissores nas redes sociais, em que todos 

são “donos” de suas redes, mensagens e verdades. 

 Esse fator se torna cada vez mais de risco, já que a internet (como veremos no 

próximo capítulo) tornou-se para a maioria dos jovens adultos (e executivos jovens adultos), a 

principal fonte de informação. Tendo essa informação, é preciso que as notícias sejam 

verificadas em mais de uma fonte (mesmo que na rede), para que seja comprovada sua 

veracidade. 

 Levando em consideração a possibilidade da pluralidade, da comunicação 

colaborativa, e da veracidade, a tecnologia torna-se, apesar de um “ambiente mágico” e de 

fácil acesso às informações, ao mesmo tempo um canal de riscos com informações duvidosas, 

que pode ser negativo se não for bem utilizado. 

 Já que o papel do emissor e receptor, torna-se essencial na composição e transmissão 

da mensagem (o auditório social também se torna extremamente relevante como veremos na 

discussão a seguir), é preciso considerar a importância da pesquisa para a análise do papel 

desses agentes, como explica Lasswell (1997, p. 114) a seguir: “quem quer que esteja 
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desempenhando uma função de articulação (relay) está apto a ser examinado do ponto de vista 

das “entradas” e “saídas” (input/output)”. Portanto, mais uma vez, verificar as fontes torna-se 

primordial. 

 

No que concerne ao mundo dos jovens, as mudanças indicam uma 

emergência de sensibilidades dotadas de uma forte empatia com a cultura 

tecnológica, que vai da informação absorvida pelo adolescente em sua 

relação com a televisão (...) à facilidade para entrar e se conduzir na 

complexidade informática. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 287). 

 

 Mas e a mensagem? Alguns autores discutem a formação da mensagem. Entre eles: 

Cohn, que analisa a mensagem do ponto de vista estrutural e McLuhan, que a identifica como 

meio, portanto, para que seja possível completarmos essa análise do processo de comunicação 

é preciso falarmos da mensagem e sua composição. 

 Cohn (1997, p. 333-336) afirma que a “mensagem é um conjunto estruturado de 

signo” e que “é perfeitamente legitimo atribuir-se uma importância central às mensagens”, 

reforçando aqui que o “código é conjunto de regras que orienta a articulação de signos nas 

mensagens”, assegurando toda a importância do processo de comunicação pela mensagem 

considerando o signo. Analisaremos a importância dos signos, no contexto da análise do 

discurso, ao definirmos o papel do discurso relevante para cada público em questão ou 

auditório social, mas é importante ressaltar aqui que, se os signos não forem conhecidos para 

serem decodificados pelo público que está recebendo a mensagem, ela não chegará de 

maneira correta ou até mesmo não chegará. E nesse contexto, é preciso compreender a 

exclusão e a comunicação criada pela tecnologia e pelas redes sociais, também analisada nos 

próximos itens. Essa linguagem própria é criada para que a comunicação e mensagem sejam 

compreendidas apenas por aqueles que consomem as redes sociais, portanto, a mensagem só 

será legitima e importante para aquele público específico. 

 Para McLuhan “o meio é a mensagem” (2007, p.21), o que significa que a mensagem 

que está sendo enviada por um meio, pode ser considerada uma extensão do homem. Ou seja, 

os meios que transmitem a mensagem, independente de quais sejam, são parte de nós 

mesmos. O que percebemos cada vez mais na vida dos jovens adultos (discutido no próximo 

capítulo), como por exemplo: como as mensagens são divulgadas pelas redes sociais e quais 

os meios utilizados para isso. Não podemos deixar de citar, por exemplo, o consumo das redes 

sociais através dos celulares e a maneira como a tecnologia é consumida como parte 

integrante da vida do jovem adulto. 
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 Partindo do pressuposto de que não existe mensagem sem o meio para conduzi-la, e 

que esse meio está sempre diretamente ligado ao homem, pode-se definir que o emissor está 

diretamente ligado ao meio, que por sua vez é parte integrante da mensagem. Fazendo com 

que o estudo de emissor, mensagem, canal, receptor, passe a ser um ciclo único e integrado, 

constituindo o processo de comunicação. 

 Eco (1993) complementa essas ideias afirmando que uma mensagem pode ter 

diferentes significados, dependendo do: contexto, repertório, emissor e produção da 

mensagem. Ao discutir a estruturação da mensagem, Eco (1993) coloca que a mensagem pode 

ser óbvia e improvável, sendo a óbvia a que respeita o maior número de regras e sistemas de 

significação, o que facilita o entendimento e compreensão, e a mensagem improvável é aquela 

que supera limites e é composta também por ruídos. A mensagem provável é a que está 

repleta de subtextos conhecidos, faz parte de repertórios existentes e seu entendimento 

acontece de maneira natural. 

 Avaliando o contexto geral, a análise de código, mensagem e signo na recepção da 

mensagem se torna importante para que se entenda, muitas vezes, o fato de um receptor, por 

exemplo, assistir a um programa que não gosta e não mudar de canal, ou dois receptores 

receberem mensagens completamente diferentes assistindo ao mesmo programa. O importante 

é na realidade, analisar o que o receptor está entendendo da mensagem e não apenas se ele 

está entendendo ou recebendo a mensagem, já que muitas vezes a compreensão pode ser 

diferente, devido a repertórios diferentes e condições sócio culturais diferentes. Essa diferença 

de repertório causa também a “exclusão” ou “inclusão” em determinados grupos, e muitas 

vezes a mensagem é transmitida para que apenas um determinado grupo a compreenda e se 

sinta parte de determinado local. É o que discutiremos mais a frente com a linguagem das 

redes sociais, que “incluem” cada vez mais quem a frequenta e “excluem” os frequentadores 

esporádicos pelo não entendimento ou pela compreensão distorcida da mensagem.  

 Esse processo complexo de comunicação faz parte da vida cotidiana do indivíduo, 

que tem, segundo Garcia Canclini (2008), sua maneira de exercer a cidadania, alterada pela 

forma de consumo. O consumo faz parte da vida do cidadão da mesma maneira que a 

comunicação e entender seu vínculo e relação torna-se instintivo. 

 Segundo Garcia Canclini (2008), o cidadão passa a receber as respostas às suas 

indagações muito mais pelo seu comportamento de consumo e pela utilização dos meios de 

comunicação, do que com a política e as regras da democracia. Esse processo de comunicação 
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torna-se essencial na análise da vida do indivíduo, que passa a sofrer influências externas que 

são identificadas pelos meios de comunicação e refletem no comportamento do consumo. 

 Os meios de comunicação de massa contribuíram para um novo estabelecimento do 

cidadão na sociedade. No entanto, não se pode negar que houve um estimulo maior às praticas 

de consumo, o que os levou a um novo posicionamento. E por que esses meios de 

comunicação tem tanta influência sobre o consumidor? Pelo fato do consumidor não agir com 

o pensamento “puro” e individual. Esse pensamento é desde o início gerado e influenciado 

por uma massa que forma o repertório do cidadão. Um conjunto de pessoas que agem por 

estímulos externos e almas coletivas. 

 

Mas que é uma massa? É um fenômeno psicológico pelo qual os indivíduos, 

por mais diferentes que seja seu modo de vida, suas ocupações ou seu 

caráter, estão dotados de uma alma coletiva que lhes faz comportar-se de 

maneira completamente diferente de como se comportaria cada indivíduo 

isoladamente. (MARTÍN-BARBERO, 2009, 56-57) 

 

 No entanto, é preciso analisar outro lado dessa comunicação de massa falada aqui. 

Nesse momento tratada como mídia, não se pode deixar de avaliar o seu papel persuasivo no 

consumo. Existe o papel influenciador da televisão com os formadores de opinião, e também 

a mídia como propaganda para o aumento da intensidade das atividades de consumo. 

 Esse papel não é mais único e exclusivo da TV, sendo que a Internet também 

contribui de maneira significativa com esse processo de persuasão. Estamos rodeados por 

essas influências no dia a dia. As informações são transmitidas em quantidade e por um 

número muito grande não só de formadores de opiniões, mas também por pessoas, de alguma 

maneira, próximas ao nosso dia a dia. A internet alterou esse comportamento do formador de 

opinião, já que nas redes sociais somos influenciados e influenciamos diretamente por 

mensagens, informações e notícias replicados por nossos próprios amigos. 

 “A mídia é o instrumento para nos persuadir a aumentar o nível e a intensidade de 

nossas atividades de consumo.” (SILVERSTONE, 2005, p. 156) Essa mídia não possui 

apenas o poder persuasivo e tem também o papel de bem de consumo. E como dissemos, com 

a internet esse poder persuasivo da atividade de consumo se torna ainda maior quando somos 

influenciados diretamente também por nossos amigos no dia a dia através das redes sociais. A 

mídia pode, portanto, ser considerada como: “objeto de consumo e como facilitadores do 

consumo.(...) compramos a mídia, compramos pela mídia e compramos em consequência do 

que vemos e ouvimos na mídia.” (SILVERSTONE, 2005, p. 157)  
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 Segundo Silverstone, a TV já foi consumida como a única diversão do ser humano. 

No entanto, devemos analisar que a internet hoje, com suas redes sociais, é consumida num 

sentido crescente, existindo até mesmo estudos em que se analisa a quantidade de horas em 

que cada indivíduo passa conectado a essas redes. 

 

Consumimos nossa mídia de diferentes maneiras, muitas vezes sem reflexão: 

estupefatos e alertas; muitas vezes ativos apenas em conformidade com 

nosso desejo e nossa capacidade de navegar nos espaços midiáticos, 

acionando o controle remoto ou clicando o mouse. (SILVERSTONE, 2005, 

p. 62) 

 

 Evidente que os meios de comunicação têm um papel nessa nova prática e seus 

efeitos devem ser avaliados como estimuladores do consumo, já que as barreiras da 

comunicação passaram por um processo de globalização assim como o consumo. Por esse 

motivo é importante a compreensão da globalização e seu papel no processo da comunicação 

e qual a sua relevância para o consumo influenciado pela tecnologia. 

 

No decorrer dessa reorganização, o setor da publicidade e dos meios de 

comunicação de massa transformou-se no domínio das novas redes de 

agências com dimensões planetárias, fundamentalmente americanas, 

britânicas, francesas e japonesas, assim como o pedestal dos novos grupos 

multimídia, oriundos em particular da Europa Ocidental, Austrália e Japão. 

(MATTELART, 1996, p. 249) 

 

 Mattelart (1996) discute a partir desse conceito, que a globalização é um processo 

interno e externo. Ou seja, ao considerarmos o posicionamento de uma empresa nesse 

momento, não necessariamente a globalização tire seu poder de diferenciação, mas há 

possibilidade de elevar seu padrão crítico de qualidade pela concorrência e posicionamento. 

Foi exatamente o que aconteceu com a indústria automobilística brasileira quando as barreiras 

de importação foram abertas.  

 Todas essas transformações se acentuam ainda mais com as tecnologias e as redes 

sociais, já que o acesso às informações e a relação entre contatos se torna sem barreiras. 

 No entanto, com papel mais difícil, está a publicidade e o marketing, já que produtos 

podem até ser globais, mas o vínculo local precisa continuar a existir: “O papel reservado à 

publicidade e ao marketing no estabelecimento do vínculo entre o local e o global é 

justamente um ponto decisivo da estratégia da globalização.” (MATTELART, 1996, p. 254) 
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 Não se pode negar que a identificação do perfil do consumidor está mais difícil nesse 

momento, já que a identidade do consumidor também passa por um momento de mutação e 

transformação causada em alguns casos pela tecnologia. Nos locais em que não há barreiras, 

nação única ou limites, dificilmente existirá uma identidade imutável. No entanto, grandes 

multinacionais conseguem exportar seus produtos e suas “ideologias” por todo mundo com 

facilidade como: Coca-Cola e Pepsi, mas essa unicidade não é para todos. Propagandas sem 

identidade única nem sempre funcionam em todos os lugares do mundo. Essas marcas 

conseguem o que todas as outras sonham, pois possuem identidade própria.  

 Mais uma vez surge a questão, e a influência da tecnologia nesse contexto social de 

consumo? Existe mesmo uma necessidade e uma alteração real do comportamento após as 

inovações tecnológicas? E aqui fala-se de TV, meios de comunicação de massa e Internet. 

 Silverstone (2005, p. 51) esclarece que: “As tecnologias da mídia nascem em pontos 

de carência social generalizada, não individual.” Portanto, esse processo supre necessidades 

gerais da sociedade, e apesar de, depois de certo tempo, gerar necessidades e não apenas 

supri-las, nasce num contexto sociológico de cumprir um papel necessário que se torna falho e 

que dificilmente se completa. 

 Logo, não é possível afirmar que essas mudanças tecnológicas nascem num contexto 

“ralo” de apenas influenciar o consumo ou de alterar a identidade do indivíduo para uma visão 

mais míope. “As mudanças tecnológicas e na área da comunicação são tidas como parte da 

reestruturação mais ampla.” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 39) 

 

A mudança tecnológica produz sim consequências (...) mudam tanto visível 

como invisivelmente, o mundo em que vivemos. A escrita e a imprensa, a 

telegrafia, o rádio, a telefonia e a televisão, a Internet ofereceram, cada um, 

novas maneiras de administrar a informação e novas maneiras de comunicá-

la; (...) novas maneiras de fazer, transmitir e fixar significado. 

(SILVERSTONE, 2005, p. 47) 

 

 É um caminho sem volta, um mundo sem fronteira, um alargamento de informações 

em que acontecem grandes mudanças que causam influências constantes e alteração fortes e 

não apenas pequenas influências. As alterações são radicais, os pensamentos e os 

comportamentos se refazem e o indivíduo precisa aprender a conviver nesse novo ambiente de 

informações transbordantes. Passa a existir uma “sensação de desorientação” (conforme 

afirma Castells), já que a comunicação acaba por se alterar drasticamente com a tecnologia. 
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 Além dessas mudanças apontadas por Silverstone, a tecnologia produz 

consequentemente mudanças referentes ao consumo, já que se toda forma de agir pensar e se 

comunicar se alteram, o consumo também se altera nesse contexto. O consumo é parte 

integrante da vida do indivíduo e não se pode negar sua influência. No entanto, o consumo 

não acontece sozinho, recebe influências externas e a comunicação e os meios de 

comunicação de massa são de extrema importância para todo esse processo, que passa a ser 

alterado de maneira significativa com influências da tecnologia. 

 

A sensação de desorientação é formada por mudanças radicais no âmbito da 

comunicação, derivadas da revolução tecnológica nesse campo. A passagem 

dos meios de comunicação de massa tradicionais para um sistema de redes 

horizontais de comunicação organizadas em torno da internet e da 

comunicação sem fio introduziu uma multiplicidade de padrões de 

comunicação na base de uma transformação cultural fundamental à medida 

que a virtualidade se torna uma dimensão essencial da nossa realidade. A 

construção de uma nova cultura baseada na comunicação multimodal e no 

processamento digital de informações cria um hiato geracional entre aqueles 

que nasceram antes da Era da Internet (1969) e aqueles que cresceram em 

um mundo digital. (CASTELLS, 2010a, III) (grifo nosso) 

 

 Essa sensação de desorientação se dá pelas mudanças sofridas com influência da 

tecnologia e a dificuldade de adaptação que alguns sofrem na Era da internet. É o que 

veremos mais a frente com as definições de Prensky sobre os nativos e imigrantes digitais. 

 A influência dos meios de comunicação e do consumo se torna cada vez maior e 

passa a intervir na transformação e formação do cidadão atual, ajudando em seu 

posicionamento e o inserindo na sociedade, de maneira que se sinta mais confortável com 

seus pares. Essa ajuda pode ser considerada uma ajuda ou uma maneira de posicionar o 

cidadão, já que se não se comunicar da maneira como todos fazem ou não consumir como 

seus pares, deixa de fazer parte e perde o sentimento de pertencimento. 

 

Para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso 

desconstruir as concepções que julgam os comportamentos dos 

consumidores como predominantemente irracionais e as que somente vêem 

os cidadãos atuando em função da racionalidade dos princípios ideológicos. 

(GARCIA CANCLINI, 2008, p. 35) 

 

 Não podemos deste modo, encarar o consumidor apenas como irracional ou 

totalmente racional. Considerar os extremos se torna crítico, a partir do momento em que as 

influências dos meios de comunicação podem e devem ser consideradas nesse processo. O 
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que faz com que o cidadão haja procurando sua individualidade, mas sempre de acordo com 

uma massa que o cerca. 

 Não estamos aqui dizendo que o indivíduo atua apenas influenciado pelas massas, 

mas suas atitudes não podem ser entendidas como se o processo ocorresse de maneira 

individual, exclusiva e alienada do mundo ou pura de influências. 

 O consumo irracional existe e deve ser levado em consideração, mas não pode ser 

considerado a única forma de consumo. Se assim fosse, o consumo seria estudado como 

patologia, não poderia fazer parte dos estudos socioculturais e das analises das influências 

importantes na sociedade movidas e permeadas pelos meios de comunicação. 

 Quando se discute o papel sociocultural, a sociedade, o indivíduo e as referências que 

o consumo cria, não é possível deixar algumas definições de lado como a de Garcia Canclini 

que diz: “O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos.” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 60) 

 Mas e o consumo irracional? Como podemos identifica-lo e quais suas influências já 

que é considerado o consumo desenfreado que ocorre pela insatisfação plena pelo que se 

possui transformando o cidadão em mercadoria? Tudo passa a se misturar, num momento em 

que o tempo passa a ser também fator do consumo e relevante para a construção do que e 

como o indivíduo consome. Seu comportamento se volta contra ele e se há excesso o 

consumo acaba por “engolir” o consumidor. 

 “No consumo, consumimos tempo. E no tempo consumimos e somos consumidos.” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 160) Esse consumo desenfreado de tempo pode, por exemplo, ser 

associado ao que Bourdieu (1997) chama de “urgência” e “fast thinking”. Nesse caso, existe 

uma urgência para “consumir informações” que precisam vir de maneira rápida, curta e 

algumas vezes até mesmo descartável.  

 Evidente que os excessos são desnecessários e esse consumo descontrolado causa 

transtornos e um indivíduo míope e alienado na sociedade, mas não seria o caso de perceber 

que a busca constante pela satisfação caminha lado a lado a necessidade de afirmação social, 

sendo o consumo uma atividade social? 

 

O consumo foi, talvez ainda seja, e necessariamente, uma atividade social. 

Não estamos preocupados apenas com nossa capacidade de exibir produtos 

de nossa habilidade como consumidores competentes, mas também como 

algo que desejamos partilhar e que propicia um momento de sociabilidade 

numa vida, em outros aspectos, solitária. Vinte e quatro horas de compras, 

como vinte e quatro horas de notícias, são um recurso a ser gerenciado e do 

qual muitos de nós não necessitarão. (SILVERSTONE, 2005, p. 158) 
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 Nesse sentindo, o consumo deixa de ser apenas a apropriação de um objeto, um bem 

de serviço e passa a ser uma apropriação que redefine os processos socioculturais. Assim, “O 

consumo se mostrará como um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e atuar, significativa 

e renovadoramente, na vida social.” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 72)  

 E essa urgência e o consumo como momento de sociabilidade é um dos fatores que 

gera o consumo das redes sociais, quebrando as fronteiras do trabalho e da vida social, 

fazendo com que esse consumo aumente as oportunidades de interação social e cause um 

sentimento de preenchimento. 

 Numa visão mais pessimista, essa influência passou a ser a única forma de 

representação da sociedade, causando uma miopia e um direcionamento cego ao consumo 

conforme afirma Bauman. É claro que o consumo da tecnologia também se insere nesse 

contexto, já que ao consumirmos a tecnologia não estamos consumindo apenas para as nossas 

necessidades, mas também para uma satisfação pessoal e uma inserção ou sentimento de 

pertencimento a um grupo que desejamos fazer parte. Principalmente quando consumimos as 

redes sociais, em que “estar ou não estar” pode fazer uma grande diferença no ambiente social 

e de trabalho do jovem adulto. 

 

A “sociedade de consumidores” (...) representa o tipo de sociedade que 

promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia 

existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma 

sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los 

estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única escolha 

aprovada de maneira incondicional. (BAUMAN, 2008, p.71) 

 

 Todas as ideias precisam ser analisadas e discutidas para que o meio termo e o 

entendimento maior do consumo aconteçam. 

 

A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não-

satisfação de seus membros (e assim, em seus próprios termos, a infelicidade 

deles). O método explícito de atingir tal objetivo é depreciar e desvalorizar 

os produtos de consumo logo depois de terem sido promovidos no universo 

dos desejos dos consumidores. (BAUMAN, 2008, p. 64)  

 

 Precisamos compreender a análise do consumo como atividade social, enxergando o 

consumo como um compartilhamento e uma maior interação com a sociedade.  
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Esse é o cenário no qual se estabelecem hoje as relações entre comunicação 

e cultura: o da desestruturação das comunidades e da fragmentação da 

experiência, o da perda da autonomia do cultural e da mescla arbitrária das 

tradições, o da emergência de novas culturas que desafiam tanto a sistemas 

educativos incapazes de se encarregar do que os meios maciços significam e 

são culturalmente, como a políticas culturais dedicadas ainda 

majoritariamente a difundir e conservar. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 

210) 

 

Avaliamos, portanto que a comunicação, cultura e consumo estão intimamente 

ligadas ao dia a dia do cidadão, que hoje tem como sua referência um dos meios de 

comunicação e obtenção de mensagem: a tecnologia - que acaba virando “sua extensão” com 

diria McLuhan, e o segue constantemente, sem que o jovem adulto perceba na verdade que o 

consumo da tecnologia é uma escolha. Essa escolha altera todos os processos e modifica o 

modo de pensar e agir, já que os meios de comunicação passam a fazer parte do dia a dia 

(ininterruptamente), sem que haja uma identificação ou até mesmo uma percepção desse 

processo. 

 

2.2 LINGUAGEM, CULTURA E IDEOLOGIA: COMO AS TECNOLOGIAS E REDES 

SOCIAIS SE COMPORTAM E ALTERAM ESSES FATORES DA SOCIEDADE  

 A partir dos estudos da linguagem o caminho escolhido foi o de situar a relação entre 

comunicação, consumo, cultura e identidade, frequentemente afetados pela tecnologia e mais 

especificamente aqui pelas redes sociais. É necessário, para que seja possível avaliar a 

intensidade com que a tecnologia irá impactar todas essas relações, passarmos antes pelos 

estudos da linguagem, focado na Análise do Discurso Francesa possibilitando essa relação. 

 Observamos através da Análise do Discurso, como matérias sobre redes sociais tem 

sido conduzidas na internet, sendo avaliado o tipo de linguagem, a que público se direciona 

quais seus objetivos principais, para que seja possível identificar a relação com a formação do 

jovem adulto e a sua busca profissional e social através das redes sociais. Para tanto, é preciso 

compreendermos incialmente fatores básicos como linguagem, cultura e identidade para que 

as matérias sejam analisadas dentro dos conceitos da Análise do Discurso Francesa. Criamos 

um panorama geral do padrão da linguagem e da tendência do que se propõe a esse tipo de 

divulgação nos dias de hoje.  
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 Evidente que precisamos situar a linguagem dentro dos contextos que são relevantes 

a esse estudo, e como discutiremos nos capítulos a seguir, a cultura e a identidade são de 

alguma forma afetadas e modificadas pela tecnologia. Para tanto, é necessário pontuar o que 

entendemos por cultura e identidade para que o estudo da linguagem possa ter valor.  

 Segundo o site da National-Louis University, que estuda a pedagogia Freiriana, 

Paulo Freire define cultura, no sentido mais amplo, antropológico, como:  

 
(...) tudo que é fabricado pelo homem, projetado, articulado, concebido ou 

dirigido. Cultura inclui produtos que são produzidos pela humanidade, 

material (edifícios, artefatos, fábricas, casas) e imaterial (ideologia, sistemas 

de valores, costumes), tais como classe social e a ordem sócio/político 

materialmente derivados.
1
 (tradução nossa) 

 

 Entendemos que cultura é tudo o que o homem cria, e toda vez que está fazendo 

cultura ele se modifica e modifica o seu entorno. Não é difícil perceber o motivo pelo qual a 

tecnologia pode com tanta facilidade afetar e modificar a cultura. 

 A influência do entendimento da cultura para os estudos da linguagem fica evidente 

quando é possível identificar que, cultura é tudo o que o homem cria, e sempre que faz cultura 

modifica a si e a seu entorno. Portanto, está diretamente ligada a interação social e ao 

relacionamento com a linguagem e a comunicação, já que modifica ou molda a identidade, 

conforme podemos observar nos estudos de Garcia Canclini; Castells e Kerckhove. 

 Para que possamos chegar ao cerne da nossa questão, é preciso ainda dentro desse 

contexto, compreender cidadania e práticas culturais para situar o consumo, visto dentro dos 

objetivos dessa dissertação, e Garcia Canclini (2008) nos mostra com eficiência essa relação 

das práticas sociais com a linguagem, afirmando que o sentido de pertencimento só ocorre 

quando as formas semelhantes estão presentes. Ou seja, a associação das práticas culturais do 

cidadão está intimamente ligada ao consumo e deve ser percebida quando existe a necessidade 

de consumir para “se sentir parte de”, ou “ser melhor que” ou “estar na moda” ou ainda num 

sentido mais profundo ligado ao tema dessa dissertação: estar tecnologicamente atualizado 

para pertencer a um grupo, ou ainda conhecer a linguagem do grupo para fazer parte dela 

como já analisamos. 

 O uso das redes sociais não acontece única e exclusivamente como ferramenta 

atualizada com objetivos específicos sociais, profissionais ou de informação, mas também no 

sentido de inclusão e pertencimento ou “não exclusão”. Principalmente para o jovem adulto, 

                                                 

1 In: <http://www3.nl.edu/academics/cas/ace/resources/Documents/FreireIssues.cfm#Glossary>. Acesso em: 20 dez. 2011  

http://www3.nl.edu/academics/cas/ace/resources/Documents/FreireIssues.cfm#Glossary
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estar atualizado e fazer parte das inovações tecnológicas disponíveis no mercado é condição 

essencial para se sentir integrado a sociedade e ao ambiente de trabalho. 

 Segundo Garcia Canclini (2008, p. 35), pode-se definir cidadania como: “Práticas 

sociais e culturais que dão sentido de pertencimento, e fazem que se sintam diferentes os que 

possuem uma mesma língua, formas semelhantes de organização e de satisfação das 

necessidades”. Por exemplo, o que já afirmamos do consumo da tecnologia e das redes 

sociais, em que o jovem adulto consome muitas vezes pelo sentimento de pertencimento e 

satisfação das necessidades. Mas, além disso existe a importância da compreensão do 

consumo como apropriação do uso do produto apontado também por Garcia Canclini. 

 Garcia Canclini nos mostra nesse momento a relação da cidadania com a língua e sua 

importância, para que seja bem compreendido o conceito da comunicação dentro do campo 

social. A partir desse contexto conseguimos então identificar como o consumo como prática 

cultural (apropriação e uso dos produtos) ajuda a formar identidade. 

 É senso comum que as práticas culturais e sociais nos ajudem a formar identidade e 

nos dão sentido de pertencimento, mas é preciso aprender a identificar que essas práticas estão 

incluídas na questão do consumo. A partir desse levantamento, pode-se dizer que a linguagem 

se relaciona ao conhecimento e ao consumo também, pois com o consumo pode-se escrever a 

própria identidade. 

 

Para Baccega (2009) 

 
Nos templos do consumo, podemos observar (...) identidades que se vão 

transformando em tempo curto, em cada sujeito consumidor. 

A identidade passou a ser móvel, está sempre em movimento. Todos temos 

várias identidades.
2
 

 

 Ao afirmar essa multiplicidade de identidades, Baccega deixa claro que o consumo 

ocorre nessa interação social constante que torna o individuo mutante, assim como a 

comunicação e o fato de a identidade passar a ser móvel, torna possível as múltiplas personas 

encontradas hoje, por exemplo, no consumo das redes sociais. 

 

A sociedade dá nome à trama de relações cotidianas que tecem os homens ao 

se juntar, e nas quais se ancoram os processos primários de interpelação e 

constituição dos sujeitos e identidades. Isso é o que constitui o sentido da 

comunicação com questão de fins e não só de meios, enquanto mundo da 

                                                 

2BACCEGA, Maria Aparecida. In:  <http://w3.ufsm.br/animus/animus_2009-1_art06.html>. Acesso em 24 jan. 2011 

http://w3.ufsm.br/animus/animus_2009-1_art06.html
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vida que se inserem e desde onde opera, a práxis comunicativa. (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 231). 

 

 Garcia Canclini (2008, p. 40) fala na “reelaboração do próprio, devido ao predomínio 

dos bens e mensagens provenientes de uma economia e uma cultura globalizadas sobre 

aqueles gerados na cidade e na nação a que se pertence.” O processo de globalização passa a 

estar presente na vida, na comunicação e no consumo e transforma o estabelecimento da 

identidade do cidadão. 

 

Os objetos perdem a relação de fidelidade com os territórios originários. A 

cultura é um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível 

das partes, uma colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, 

religião e ideologia pode ler e utilizar. (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 32) 

 

 Essa globalização passa a ser ainda mais estimulada pela tecnologia, um lugar onde 

as fronteiras não existem, a vida funciona 24 horas e a integração e socialização passa a ser 

vivida de maneira muito mais intensa pelo indivíduo. 

 

Esse novo mundo não para: 24 horas de noticiários, 24 horas de serviços 

financeiros. Acesso instantâneo, em todo o globo, à World Wide Web. 

Comércio interativo e sociabilidade interativa em economias e comunidades 

virtuais. Uma vida a ser vivida on-line. Canais e mais canais. Escolhas e 

mais escolhas. (SILVERSTONE, 2005, p. 46) 

 

 Portanto, a comunicação passa por um processo de globalização influenciada 

também pelas tecnologias que traz mudanças sensíveis na sociedade e gera ainda um novo 

comportamento nas empresas, o que influencia o poder e a nova geração de formação e 

capacitação de empregos. 

 O “jovem adulto”, a partir do momento em que começa a ter contato com as redes 

sociais, consome essa tecnologia com velocidade e com uma força diária que influencia seu 

comportamento e sua identidade. Existe um alargamento social pelo uso continuado dessas 

mídias influenciando a formação, a busca pelo trabalho e o seu perfil (nas redes sociais) que 

também passa a ser avaliado pelas empresas e que discutiremos mais a frente. 

 As identidades passam a ser estabelecidas de forma diferente. Na verdade, existe 

uma maior dificuldade de estabelecimento de identidade com as novas tecnologias e meios de 

comunicação de massa que proporcionam esse alargamento social e abertura de fronteiras. 

Evidente que, a tecnologia não vai sozinha alterar o comportamento do cidadão e modificar o 

seu estabelecimento de identidade; os conceitos passam a ser organizados ou reorganizados 
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numa nova esfera.  “As transformações constantes na tecnologia e a comunicação mais 

extensiva ou intensiva a sociedade (...) tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios 

de bens exclusivos de uma comunidade étnica ou nacional” (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 

30). 

 A identidade do cidadão-consumidor passa a se modificar com o mundo sem 

fronteira. Como estabelecer uma identidade que é fixa em repertório de comunicação, 

tecnologia e consumo, se existe a dificuldade de se identificar a origem do que é falado, 

comprado ou utilizado? Como foi o processo de transformação dessa identidade num espaço 

de sociabilidade? 

 Não há possibilidade de uma identidade fixa e muito menos de uma cultura fixa, e é 

por esse motivo que o consumidor, com um novo repertório a cada dia, se modifica e se 

transforma de maneira cada vez mais natural dentro da tecnologia e das redes sociais. Essa 

transformação ocorre com a utilização das tecnologias como extensão do próprio corpo e dos 

seus desejos, um dos motivos pelos quais o consumo de produtos tecnológicos cresce a cada 

dia, como consumo de tablets e smartphones (dados detalhados no próximo capítulo). O 

consumidor acaba fazendo com que a tecnologia se torne parte de sua vida, e sem ela muitas 

vezes fica perdido.  

 Um exemplo disso é o relato de pessoas que dizem que a perda de um telefone 

celular pode "ser como uma morte" (…) Mesmo nossos dispositivos estando ou não em uso, 

sem eles, nos sentimos desconectados, à deriva.
3
 (TURKLE, 2011, p. 16) 

 Além disso, a tecnologia é um espaço em que as identidades podem ser exploradas, 

novas oportunidades de vida podem aparecer, e oportunidades perdidas podem ressurgir e ser 

recriadas. Por esse motivo, o estudo da identidade torna-se fundamental para a compreensão 

da presença da tecnologia na sociedade do consumo. 

Não existe nenhuma manivela e nenhuma transformação artística para 

mover-nos de uma fase da vida para outra. Nós não obtemos o 

desenvolvimento de todas as tarefas em momentos apropriados de idade – ou 

até mesmo não cumprimos todas as tarefas. Vamos seguindo em frente e 

usando os materiais que temos para fazer o melhor possível de cada 

momento em nossas vidas. Nós retrabalhamos problemas não resolvidos e 

procuramos experiências perdidas. A internet fornece novos espaços em que 

podemos fazer isso, não importa o quão imperfeitos somos, ao longo da vida. 

Assim, adultos e adolescentes a utilizam para explorar suas identidade. 

(TURKLE, 2011, p. 152-153)
4
 

 

                                                 

3
 Tradução nossa 

4
 Tradução nossa 
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 A tecnologia nos ajuda nesse processo de moldar e remodelar a identidade, criando e 

recriando vontades, percepções e desejos de acordo com necessidades que surgem em 

momentos diferentes da vida. O consumo da tecnologia e seu uso como fator de comunicação, 

faz como que as percepções sejam criadas e modificadas de acordo com as novas exigências 

da sociedade, de acordo com os desejos do cidadão e de acordo com as necessidades do 

mercado. 

 
Ao fazer do consumidor não um ser isolado e desconectado do resto de seus 

contextos sociais, e sim portador de percepções, representações e valores que 

se integram e completam com o resto de seus âmbitos e esferas de atividade, 

passamos a perceber o processo de consumo com um conjunto de 

comportamentos que recolhem e ampliam, no âmbito privado dos estilos de 

vida, as mudanças culturais da sociedade em seu conjunto. (ALONSO, 

2006,p.99) 
5
 

 

 Esse consumidor “não isolado”, “não desconectado”, e até mesmo “não alienado”, é 

o consumidor integrante da sociedade, o cidadão que interage e faz uso do consumo como 

parte de suas mudanças sociais e utiliza também a comunicação como “voz” desse processo. 

É o mesmo consumidor que hoje consome as mídias e as redes sociais (objeto principal desse 

estudo), de maneira não alienante, mas como posicionamento de identidade e delimitando 

bem a que parte da sociedade pertence. 

 Para analisar melhor esse consumidor não isolado dentro do contexto do consumo, 

como parte de suas mudanças sociais, é preciso entender a comunicação desse consumidor, e 

como a mensagem e o discurso para esse consumidor se constrói. Nesse momento, existe a 

necessidade de definirmos a palavra e avaliarmos qual o seu papel nas transformações sociais, 

avaliando sua importância como um forte posicionador do indivíduo na sociedade. 

 

A palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações 

sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram 

forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 

estruturados e bem formados. (BAKHTIN, 2002, p.41) 

 

 Assim, quando ocorre mudança, as palavras se alteram com os semas. A palavra é 

sempre um forte indicador de classe social, esse indicador sensível de transformações sociais 

faz com que o cidadão seja identificado em sua origem, muitas vezes por mais que tente fugir 

ou se esconder dela. A formação e a criação constituem também o repertório desse cidadão 

                                                 

5ALONSO, 2006, p. 99 apud BACCEGA, Maria Aparecida in: <http://w3.ufsm.br/animus/animus_2009-1_art06.html>. 

Acesso em: 24 jan. 2011 

http://w3.ufsm.br/animus/animus_2009-1_art06.html
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que “carrega” com ele uma carga de mensagens pré-estabelecidas em sua comunicação pré-

concebida.  

 É preciso lembrar que há sim alteração na língua e nas palavras com o passar do 

tempo. Um exemplo clássico é o vocabulário se tornando menos erudito. Hoje em dia, 

podemos falar também da entrada de novas palavras em nosso vocabulário e a transformação 

das palavras com a influência das novas mídias e também da internet. Apesar de não serem 

consideradas corretas pela sociedade e não fazer parte do dicionário, já existe, por exemplo, 

um vocabulário próprio do Twitter com palavras grafadas de maneira incorreta ou expressões 

que só podem ser compreendidas por quem “frequenta” a rede constantemente, que são 

utilizadas muitas vezes como reforço de posicionamento e um fator de exclusão para quem 

não “frequenta” essa rede social constantemente. 

 A Revista Veja São Paulo
6
, por exemplo, publicou expressões utilizadas no Twitter e 

seus significados, ou múltiplos significados. Entre elas estavam: “Arã Claudia senta lá”, “Fica 

vai ter bolo” e “Todos comemora”, expressões totalmente sem sentido para quem não 

“frequenta” a rede,
7
 utilizadas normalmente para excluir, fazendo com que as pessoas que não 

a frequentam constantemente tenham dificuldade de se inserir na linguagem dessa rede social. 

 Portanto, como diz Schaff, a palavra não pode ser considerada apenas um conceito, 

mas também faz parte de representações, o que pode ser verificado claramente nos exemplos 

acima. “A palavra é sempre uma operação de pensamento, no sentido da experiência que o 

sujeito faz das significações das palavras, tanto sob a forma de conceitos como sob a forma de 

representações.” (SCHAFF, 1971, p. 248) 

 Como vimos, a comunicação e o consumo ajudam a moldar identidade, a estratificar 

sociedade, e a linguagem está presente e é parte essencial desse processo. Logo, a história está 

na língua, e segundo Baccega isso significa que signos verbais (palavras) terão sentidos 

diferentes, dependendo das formações ideológicas em que se encontram. Outras vezes, signos 

diferentes passam a ter o mesmo sentido de acordo com tal dependência. (BACCEGA, 1998, 

p. 20) 

                                                 

6
 <http://vejasp.abril.com.br/blogs/vejinha/glossario-do-Twitter/>. Acesso em 20 abr. 2011  

7
 A primeira delas foi utilizada pela apresentadora Xuxa quando ainda apresentava o clube da criança na década 

de 80. Existe um vídeo disponível no Youtube com esse quadro do programa em que a apresentadora está 

“perdida” tentando controlar as crianças e uma menininha se aproxima dela pedindo algo e ela vira e diz “Arã 

Cláudia senta lá”, sem prestar atenção no que a menina queria. Hoje seu significado na rede é algo como: “vai 

sonhando” ou “pode esperar sentado”. A segunda é uma sátira a expressão utilizada pelas avós, com o sentido 

de sempre “ficar mais um pouco”. No dia que o jogador de futebol Ronaldo anunciou sua aposentadoria foi 

uma das frases mais postadas no twitter. A última uma provocação a língua portuguesa que atinge apenas aos 

que não estão acostumados a utilizar a rede social, o erro é proposital e apenas quem não frequenta a rede, não 

sabe que a pessoa está comento o erro por desejo próprio. 

http://vejasp.abril.com.br/blogs/vejinha/glossario-do-twitter/
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 O signo é a palavra, (considerada neutra por Saussure) que tem sentido na interação 

social, e nesse momento encontramos mais uma relação com o consumo. O sentido do signo 

se dá na interação social, assim como o consumo. Nessa direção, o consumo que nos 

interessa, é aquele que se torna indispensável para qualquer sociedade e qual se relaciona com 

facilidade com linguagem e comunicação. 

 Todo produto carrega juízo de valor, é um valor, além do valor do objeto, além do 

material, independente de seu valor próprio, possuindo um valor que o torne com um “sentido 

puramente ideológico” (BAKHTIN, 2002, 31) Portanto, “sem signo não existe ideologia”, 

pois “tudo que é ideológico possui um significado.” (BAKHTIN, 2002, 31) 

 Para Orlandi, um dos pontos fortes da Análise do Discurso é re-significar a noção de 

ideologia a partir da consideração da linguagem. Trata-se assim de uma definição discursiva 

de ideologia. (ORLANDI, 2009, 45). O que nos leva a primeira relação entre linguagem, 

ideologia e analise do discurso, já que é nesse momento que se pode re-significar a noção de 

ideologia. 

 Segundo o dicionário de Análise do Discurso, o estudo da Análise do Discurso 

francesa teve como:  

núcleo dessas pesquisas o estudo do discurso político conduzido por 

linguistas e historiadores com uma metodologia que associava a linguística 

estrutural a uma “teoria da ideologia”, simultaneamente inspirada na 

releitura da obra de Marx pelo filósofo Louis Althusser na psicanálise de 

Lacan. Tratava-se de pensar a relação entre o ideológico e o linguístico, 

evitando, ao mesmo tempo, reduzir o discurso à analise da língua e dissolver 

o discursivo no ideológico. (CHARAUDEAU: MAINGUENEAU, 2008, p. 

202) 

 

 Retomando o que discutimos sobre situar a ideologia entre comunicação, linguagem 

e consumo Orlandi, ainda complementa: “o discurso é o lugar em que se pode observar essa 

relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os 

sujeitos” (ORLANDI, 2009, 45). Discurso esse, considerado na Analise do Discurso, algo que 

não pode ser considerado ou confundido com fala. 

 A partir desse momento podemos analisar a importância desse estudo para o 

consumo. Afinal, os produtos de consumo podem, e normalmente se transformam em 

símbolos ideológicos, e sem que haja uma exploração, esse sentido não pode ser identificado. 

 

Qualquer produto de consumo pode, da mesma forma, ser transformado em 

signo ideológico. O pão e o vinho, por exemplo, tornam-se símbolos 

religiosos no sacramento cristão da comunhão. Mas o produto de consumo 

enquanto tal não é, de maneira alguma, um signo.(BAKHTIN, 2002, 32) 

 



36 

 

 

 O que é, portanto um signo ideológico? É o produto, ou o signo que está revestido de 

valor além do sentido material ou simbólico. “Tudo que é ideológico possui um valor 

semiótico”. (BAKHTIN, 2002, 32) 

 Estamos falando de ideologia e qual a sua influência ou como é alcançada pelos 

fatores estudados aqui, característica fundamental para que possamos entender o seu papel na 

comunicação e no consumo. Segundo Orlandi (2009), “a ideologia faz parte, ou melhor, é a 

condição para a constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito 

pela ideologia para que se produza o que dizer.” (ORLANDI, 2009, 46) 

 Orlandi (2009) ao citar o “pai” da Análise do Discurso francês M. Pêcheux
8
, diz que 

para Pêcheux, a característica comum entre ideologia e inconsciente é a de dissimular sua 

existência no interior de seu próprio funcionamento, produzindo um tecido de evidências 

“subjetivas”, entendendo-se “subjetivas” não como “que afetam o sujeito”, mas mais 

fortemente, como “nas quais se constitui o sujeito”. (ORLANDI, 2009, 46) 

 Ainda Orlandi em outro estudo reflexivo sobre Pêcheux afirma:  

 

Pêcheux não separa categoricamente estrutura e acontecimento, relacionando 

a linguagem a sua exterioridade, ou seja, o interdiscurso. Ele define este 

como memória discursiva
9
, o já-dito que torna possível todo o dizer. De 

acordo com este conceito, as pessoas estão filiadas a um saber discursivo que 

não se aprende, mas que produz seus efeitos por intermédio da ideologia e 

do inconsciente. O interdiscurso é articulado ao complexo de formações 

ideológicas representadas no discurso pela formação discursiva: algo 

significa antes, em outro lugar e independentemente.
10

 

 

 A relação do estudo da linguagem com a sociedade que a produz é constante e não 

existe separação, não havendo chance de mutação de qualquer um dos dois autonomamente. 

 

                                                 

8
 Fundador da Análise de Discurso que teoriza como a linguagem está materializada na ideologia e como esta se manifesta na 

linguagem. Concebe o discurso, enquanto efeito de sentidos, como um lugar particular em que esta relação ocorre. Partindo 

de referências teóricas de G. Canguilhem e L. Althusser, Pêcheux reflete sobre a história da epistemologia e a filosofia do 

conhecimento empírico, visando transformar a prática das ciências humanas e sociais. Focalizando o sentido, que é o nó em 

que a Lingüística cruza a Filosofia e as Ciências Sociais, Pêcheux reorganiza este campo de conhecimento. Através do 

confronto do político com o simbólico, a Análise de Discurso que ele propõe coloca questões para a Lingüística 

interrogando-a pela historicidade que esta exclui, assim como ela questiona as Ciências Sociais pela transparência da 

linguagem sobre a qual elas se constroem. Cria uma nova teoria com um novo objeto: o discurso. Ele consegue, assim, 

produzir o que propunha: uma mudança de terreno nos estudos da linguagem que afeta, ao mesmo tempo, o território das 

ciências humanas e sociais. Pós-saussuriano e pós-estruturalista, ele reintroduz a noção de sujeito e de situação, sem 

estacionar na análise de conteúdo, e fazendo intervir a noção de acontecimento junto à de estrutura.  

Disponível em: <http://www.labeurb.unicamp.br/portal/pages/home/lerArtigo.lab?id=48&cedu=1>. Acesso em: 05 jan. 2011 
9
 O discurso tem relação com a memória de maneira constitutiva, em dois planos complementares: o da textualidade e o da 

história.  CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: 

Editora Contexto, 2008 
10 ORLANDI, Eni in: <http://www.cpelin.org/estudosdalinguagem/n1jun2005/artigos/orlandi.pdf>. Acesso em 06 jan. 2011 

http://www.labeurb.unicamp.br/portal/pages/home/lerArtigo.lab?id=48&cedu=1
http://www.cpelin.org/estudosdalinguagem/n1jun2005/artigos/orlandi.pdf
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Para Baccega:  

a sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se 

cruzam, se esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem 

os novos discursos, os quais ajudam a alterar os significados dos outros e 

vão alterando seus próprios significados.(BACCEGA, , 2007, 21) 

 

 Ou seja, os discursos estão sempre em movimento, alterando uns aos outros, 

alterando e influenciando a sociedade e sendo influenciados pela sociedade composta de 

repertórios e memórias discursivas. 

 E como podemos encarar a subjetividade na Análise do Discurso? A subjetividade é 

importante nessa análise para que possamos identificar o momento da emissão ou recepção da 

mensagem, para que mais de um fator possa ser levado em consideração. O dia a dia de cada 

um faz parte e está enraizado em seu discurso. E para Baccega “a subjetividade é o resultado 

da polifonia, das muitas vozes sociais que cada indivíduo “recebe” e tem a condição de 

“reproduzir” (paciente) e/ou de reelaborar (agente).”(BACCEGA, , 2007, 22) 

 Na Análise do Discurso, devemos levar em consideração que o corpus a ser 

analisado é composto sempre de “áreas” que tornarão o discurso completo. Logo, ao 

analisarmos as matérias na internet com dicas sobre a utilização das redes sociais, precisamos 

levar em consideração todas as áreas que “completarão o discurso”. Utilizando termos citados 

por Bakhtin teremos a enunciação, o interlocutor, o auditório social e a palavra que já foi 

elucidada aqui. 

 A enunciação: constitui o pivô da relação entre a língua e o mundo: por um lado, 

permite representar fatos no enunciado, mas, por outro, constitui por si mesma um fato, um 

acontecimento único definido no tempo e no espaço. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2008, 193) 

 

Do ponto de vista da análise do discurso.  A enunciação é fundamentalmente 

tomada no interdiscurso*: “A enunciação equivale a colocar fronteiras entre 

o que é “selecionado” e, pouco a pouco, tornado preciso (através do que se 

constitui o “universo do discurso”) e o que é rejeitado. Desse modo se acha, 

pois, desenhado num espaço vazio o campo de ‘tudo a que se opõe o que o 

sujeito disse”” (Pêcheux e Fuchs, 1975:20 in CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, 195) 

 

 O interlocutor: “No sentido comum, o interlocutor é a pessoa que dialoga, discute, 

conversa com um outro” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, 287) 

O auditório social:  

É empregado, às vezes, em concorrência com “ouvinte”, no entanto ele 

designa um receptor de comunicação oral obrigatoriamente coletivo. (...) O 
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auditório pode, também, ser idealmente imaginado, o que explica seu sentido 

particular em retórica da argumentação. (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2008, 158)  

 

 A prática discursiva, mais comumente considerada como discurso que tenha um 

posicionamento, é um dos pontos essenciais para o estudo da Análise do Discurso.  

 Quando se realiza a Análise do Discurso, o analista procura relacionar a prática 

discursiva com a ideologia, sempre levando em consideração o enunciador, que possui 

características próprias e “bagagem” social única, sem deixar de considerar também 

evidentemente o auditório social. Afinal de contas, já verificamos aqui que o signo é o 

mesmo, mas o signo ideológico se modifica de acordo com a carga imposta a ele. 

 Levantados esses fatores, precisamos identificar qual o tipo de enunciação, 

interlocutor e auditório social nas matérias selecionadas, já que é preciso verificar pela sua 

linguagem a que público se destina e quais suas características principais. A enunciação, o 

interlocutor e o auditório social serão apontados durante o texto no decorrer das explicações e 

análises realizadas das matérias selecionadas. A seguir, explicaremos a seleção do corpus e 

analisaremos todos esses fatores já mencionados: 

 A seleção do corpus - As matérias foram selecionadas de março a maio de 2011. O 

período de 3 meses foi escolhido para que as matérias não ficassem desatualizadas, já que as 

informações sobre redes sociais se renovam a cada dia. Foram selecionadas matérias pela 

web, redes sociais como Facebook e Twitter e meio impresso. Após essa seleção, foi possível 

identificar que as matérias se encaixavam normalmente em três categorias: dados sobre as 

redes sociais; curiosidades sobre acontecimentos baseados em informações fornecidas em 

redes sociais e matérias sobre “como utilizar as redes sociais”. 

 Os dados coletados sobre redes sociais, foram em sua maioria utilizados como dados 

secundários dessa dissertação e optou-se por analisar as matérias de “como utilizar as redes 

sociais”, já que a maioria tratava de comportamento na rede, tema que estamos discutindo 

aqui social e profissionalmente. 

 Após essa primeira seleção, identificou-se que algumas matérias eram repetidas e 

publicadas em mais de um canal e foi feita uma nova seleção. Procuramos selecionar pelo 

menos uma matéria sobre cada rede social estudada, para que fosse possível verificar o tipo de 

linguagem e o que se falava em cada uma delas. 

  No sentido de facilitar e agrupar as matérias selecionadas, desenvolvemos uma tabela 

com as características principais de cada uma. Ou seja, para qual rede social eram 

direcionadas, quais as principais características e em quais veículos foram publicados. 
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Tabela com características dos artigos selecionados: 

 

Tabela 1 - Características dos artigos sobre redes sociais 

Título do artigo: Direcionado a rede social: Característica principal: Veículo  

24 Regras de etiqueta da 

vida digital 

Principalmente Facebook e 

Twitter, mas fala de 

comportamento em redes 

sociais em geral 

Dicas rápidas com humor Site da Revista Super 

Interessante (março 

de 2011) 

9 coisas que você deve 

evitar colocar no Twitter 

Twitter Dicas rápidas do dia a dia 

com humor 

Universia 

(14/03/2011) 

3 Dicas para fazer buscas 

mais precisas no Linkedin 

Linkedin Dicas curtas: objetivo 

profissional. Linguagem 

mais formal 

CIO (15/03/2011) 

7 Dicas para usar melhor 

as mídias e as redes 

sociais 

Todas as redes Dicas – linguagem informal Empreendedor – Blog 

da Caixa 

(11/04/2011) 

Investir em rede social 

impulsiona carreira 

Todas as redes Dicas – linguagem informal Info – Abril 

(02/05/2011) 

Como usar o Linkedin para 

buscar emprego 

Linkedin Dicas – linguagem mais 

formal 

Info-Abril 

(02/05/2011) 

4 atitudes para marcar presença 

no Linkedin 

Linkedin Dicas – linguagem formal Universia 

(06/05/2011) 

Educar antes de reprimir  - dicas 

de como sua empresa deve 

educar os funcionários para o 

uso das redes sociais 

Todas Dicas – linguagem um 

pouco mais formal – texto 

impresso 

Revista Profissional e 

Negócio (abril 2011) 

 

 Todas essas matérias (ANEXO II) são sempre compostas por dicas de “como se 

comportar” nas redes sociais, independente do tipo de rede. Em todas as matérias analisadas 

foi encontrado sempre no inicio, ou um descritivo rápido do que é a rede em questão, ou um 

pequeno resumo sobre redes sociais. Foram identificadas mais matérias sobre como utilizar o 

Linkedin, que é a rede social para contatos profissionais, explicando ao usuário como fazer 

uma melhor utilização da rede de maneira rápida com informações muito curtas 

(enunciação). 

 Os especialistas ou os jornalistas que publicam as matérias se comportam como em 

livros motivacionais do formato: “10 passos para o sucesso”, e o discurso na maioria das 
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vezes é direcionado: a “você deve agir assim”, dificilmente encontramos algo com: “seria 

melhor se”, ou “você poderia”. São na maioria das vezes “imposições para o sucesso”, não 

existe um meio termo, apenas certo e errado, os “do’s” ou “don’ts” (faça ou não faça), são 

sempre enfáticos e a única escolha (interlocutor). 

 Na maioria das vezes, as matérias são conduzidas como se um “consultor” estivesse 

conversando com o leitor. A linguagem das matérias que tratam das redes sociais, como o 

Linkedin (explicada no capítulo Tecnologia e Redes Sociais) por exemplo, são um pouco 

mais formais procurando dar uma maior seriedade a matéria. Mas devemos lembrar sempre o 

limite da formalidade dentro das redes sociais e da internet, pois apesar de mais formais em 

alguns casos, não podemos ignorar o fato de que a linguagem na internet e que diz respeito às 

redes sociais, é por si só diferente. Ou seja, mais livre, informal e mais “permissiva”. Por esse 

motivo, foi possível encontrar em algumas matérias termos como: “chute a bola, cabeceie e 

seja o goleiro. Tudo ao mesmo tempo”, para dizer ao leitor que em se tratando de rede social 

ele deve ser completo e atualizado. Ou seja, o discurso deve ser condizente com o público, e a 

mensagem não seria percebida e muito menos bem recebida se fosse redigida, por exemplo, 

com termos formais do direito. Mais uma vez é preciso lembrar que quando se trata de 

linguagem e estamos analisando o discurso, é preciso levar em consideração o texto, o 

contexto, o momento e o repertório do leitor. Não é possível uma boa comunicação, sem que a 

linguagem seja adequada. É preciso avaliar a que público essas matérias se destinam, e o 

primeiro ponto da análise é o perfil do público que utiliza as redes sociais e internet no Brasil, 

já que as matérias eram sobre redes sociais publicadas na internet. 

 Segundo dados recentes da ComScore, 63% da população brasileira que utiliza 

internet no Brasil tem entre 15 e 35 anos, 50,3% masculino e 49,7% feminino, o público até 

25 anos é o que passa uma maior quantidade de horas na internet e o que representa mais de 

50% em redes sociais como Facebook.
11

 

 Portanto, devemos considerar que essas matérias são escritas para esse público, 

exatamente para o público alvo desse estudo, o jovem adulto de 20 a 35 anos (auditório 

social). Esse jovem possui as características de querer rápido acesso a informações, 

informações rápidas e objetivas. Esse jovem adulto (entre 20 e 35 anos) têm caraterísticas 

próximas e flutuam entras as características definidas por Marc Prensky para “nativos 

                                                 

11
 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazi

l. Acesso em 03 jun. 2011 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
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digitais” e “imigrantes digitais”
12

, algo similar a geração X e Y, mas que se adequa muito 

mais a nosso estudo sobre tecnologia, comunicação, consumo e redes sociais. Os nativos 

digitais nasceram e foram criados na tecnologia e os imigrantes possuem exatamente as 

características de imigrantes, não pertencem àquela “terra”, não nasceram naquela linguagem 

e por mais que se adaptem, trazem um repertório construído, carregado de sotaques da sua 

linguagem nativa (assim como os estrangeiros). 

 

 Para Prensky
13

: 

(...) nossos estudantes hoje são todos “native speakers” da língua digital dos 

computadores, vídeo games e internet. (...) E o que isso nos torna? Aqueles 

de nós que não nasceram no mundo digital, mas em algum ponto da vida se 

tornaram fascinados por um ou mais aspectos da tecnologia são e sempre 

serão comparados aos Imigrantes Digitais (...)  A diferença importante é que 

o imigrante digital aprende como um imigrante, alguns melhores que os 

outros, mas para se adaptar ao ambiente eles sempre guardam em algum 

nível um pouco de “sotaque” (o estrangeiro carrega um sotaque – explicação 

nossa), este é o seu pé no passado. O sotaque do imigrante digital pode ser 

identificado em coisas como: não utilizar a internet como primeira fonte de 

consulta (e sim como segunda), ler manuais de produtos ao invés de aceitar 

ou presumir que o produto sozinho nos ensinará a utilizá-lo. (...) Existem 

centenas de exemplos de sotaques de imigrantes digitais. Eles incluem 

imprimir e-mails (ou pedir para sua secretária imprimir para você – um 

sotaque ainda mais acentuado); precisar imprimir um documento redigido no 

computador para poder editá-lo (ao invés de apenas editá-lo na tela); e trazer 

pessoas fisicamente para o seu escritório para ver um site interessante (ao 

invés de apenas enviar o link). Tenho certeza que você pode pensar em um 

ou dois exemplos seus sem muito esforço. O meu exemplo favorito é ligar 

perguntando ‘você recebeu meu e-mail?’. Aqueles de nós que somos 

imigrantes digitais podem e devem rir de nós mesmos e de nossos 

‘sotaques’. (tradução nossa) 

 

 Complementando essa ideia Prensky ainda diz que: 

 

Os nativos digitais estão acostumados a receber informação de maneira 

realmente rápida. Eles gostam de processos paralelos e multitarefa. Eles 

preferem os gráficos antes dos textos ao invés do oposto. Eles preferem 

acesso aleatório (como hipertexto). Eles funcionam melhor quando estão em 

                                                 

12
 Prensky fez uma revisão dessa ideia de nativos e imigrantes digitais com um artigo que publicou em 2009 

fazendo críticas às suas próprias definições de nativos e imigrantes digitais (2001), sugerindo o uso do termo 

“sabedoria digital”. No entanto, manteremos as definições para essa dissertação, já que representam da melhor 

maneira as distinções encontradas sobre o conhecimento e utilização das redes sociais entre comando e 

subordinados nas empresas, principalmente gerado pela diferença de faixa etária, o que prejudica e dificulta a 

comunicação, além de em nosso entendimento a revisão de Prensky ter adiantado o final da existência de 

nativos e imigrantes que em breve ocorrerá quando a geração de nativos for a totalidade da população. 
13

 <http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-

%20part1.pdf >. Acesso em 03 jun. 2011 

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
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rede. Eles prosperam com gratificações instantâneas e recompensas 

frequentes. Eles preferem jogos a trabalhos “sérios” (Alguma informação 

soa familiar?) (...) Mas os imigrantes digitais tipicamente apreciam muito 

pouco essas novas habilidades que os Nativos adquiriram e aperfeiçoaram ao 

longo dos anos de interação e prática.  Essas habilidades são quase 

totalmente estrangeiras para os Imigrantes, que aprenderam – e portanto 

escolheram ensinar – devagar, passo a passo, uma coisa por vez, 

individualmente, e acima de tudo com seriedade. 
14

 

 

 Nessa dualidade existe a necessidade de encontrar um meio termo, mas sempre 

prevalecendo a vontade dos nativos digitais que são a maioria nas redes sociais. Por esse 

motivo, as matérias analisadas tinham a caraterística de serem rápidas, com gratificação 

instantânea e constante (“dicas para resolver seus problemas em poucos segundos”). Ao 

mesmo tempo, o passo a passo para o pensamento linear do imigrante digital se mantém e 

pode ser alterado pelo nativo digital, que tem a possibilidade de clicar e mudar de artigo e 

informação com facilidade. 

 Todas essas características são facilmente identificadas nos artigos analisados. 

 Apesar dos textos do formato “dicas” muitas vezes não serem valorizados, são os 

mais procurados, hoje em dia, por essa faixa etária pela facilidade da leitura (na realidade esse 

tipo de texto se tornou sucesso para todas as faixas etárias). Na esperança de encontrar algo 

que possa com facilidade impulsionar sua carreira ou corrigir rapidamente pequenos erros 

cometidos, o jovem adulto lê os textos com altas expectativas de rápido retorno. O fato dos 

artigos na web serem curtos, são facilmente justificáveis pela rápida e constante busca de 

novas informações (mais uma vez o Fast thinking de Bourdieu), mas esse não é o único 

motivo. Existem dados que comprovam que esse é o tipo de leitura preferida pela sociedade 

atual.  

 Segundo dados internos da Editora Saraiva, a coleção “Superdicas” (livros no 

formato pocket book ‘livro de bolso’ que possuem todos o mesmo formato – escritos por 

especialistas da área compostos cada um por 60 dicas), já vendeu desde o seu lançamento 

(2007) mais de 700mil exemplares. O primeiro livro da série, “Superdicas para falar bem em 

conversas e apresentações” foi lançado no final de 2005 e por causa de seu sucesso (já 

ultrapassou a marca de 300 mil exemplares) a série em si, foi lançada em 2007. Hoje com 

uma vendagem média de 100 mil exemplares por ano da série, os livros já foram lançados 

também em formato digital e audiolivro provando o interesse do consumidor pelo mercado de 

                                                 

14
 <http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-

%20part1.pdf>. Acesso em: 03 jun 2011  

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
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leitura rápida com dicas curtas que atinjam o objetivo proposto. No ano de 2008 na lista dos 

livros mais vendidos no ano do país publicada pela revista Veja, dos 20 livros da lista, 5 

faziam parte da coleção “Superdicas”. (Anexo III) 

  Ao verificarmos um artigo sobre redes sociais em mídia imprensa, “Educar antes de 

reprimir” (Anexo II), publicado em uma revista voltada a profissionais de RH, é possível 

observar as mesmas características. Enquanto o artigo é voltado a empresa, fala sobre como 

lidar com os funcionários e possui características específicas, a partir do momento que passa a 

falar do ponto de vista do funcionário e seu comportamento em redes sociais, o artigo se 

transforma em tópicos e dicas, exatamente como todos os outros artigos verificados na 

internet. Portanto, é o padrão desenvolvido para esse público específico que busca soluções 

rápidas e agilidade de informação. 

 

2.3 A TECNOLOGIA COMO CONSUMO 

 A tecnologia claramente influencia todos os processos da vida. O da comunicação, o 

da educação e também o do consumo. Mas qual é o processo do consumo com essas novas 

influências da tecnologia? Segundo Silverstone: “Nossas decisões de compras são registradas, 

preferências são verificadas, gostos definidos, fidelidades reclamadas.” (SILVERSTONE, 

2005, p. 54) 

 Não escolhemos mais nada aleatoriamente, não definimos mais nenhum gosto e 

deixamos “escondido dentro da gaveta”. Assim como nossos movimentos, nossos 

comportamentos de compra e nossas preferências são monitoradas diariamente para que 

estejamos cada vez mais satisfeitos, mas para que também possamos sentir cada vez mais 

necessidade daquilo que nem sabíamos que precisávamos. Esse monitoramento e 

gerenciamento são realizados, por exemplo, com simples ferramentas tecnológicas de 

marketing definidas por CRM (Customer Relationship Manager). São ferramentas que fazem 

com que a tecnologia influencie ainda mais no processo de compra. A partir do momento que 

o perfil do consumidor é entendido (e o CRM ajuda nisso), o consumo se altera, fica mais 

focado, e essa alteração só é possível e só ocorre com a tecnologia. 

  Existem programas tão complexos que analisam o gosto do cliente, seus 

comportamento de compra e a fidelidade de empresas e produtos, que chega a ser assustador. 

É possível, por exemplo, se o programa for bem feito, saber ao final do mês nos 
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supermercados, qual o seu chocolate preferido e qual a sua frequência de compra desse 

chocolate. 

 Num movimento desenfreado, muitas empresas passaram a implantar o CRM, e é 

possível hoje em dia até mesmo encontrar programas gratuitos na internet. Mas existe um 

fator que não pode e não deve ser deixado de lado. A tecnologia não acontece sem influência 

humana, e para o bem ou para o mal, pode prejudicar ou facilitar a qualidade dessas análises. 

“Não se deve compreender a tecnologia apenas como máquina. Ela inclui as habilidades e 

competências, o conhecimento e o desejo, sem os quais não pode funcionar.” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 49) 

 “Essas novas mídias, especialmente a Internet, realmente nos convidam a um 

consumo continuo. Tributos ao dinheiro, sem coação de rituais, não diferenciados pelo 

calendário, sem o toque da mão humana.” (SILVERSTONE, 2005, p. 159). Esse consumo 

contínuo, “sem o toque da mão humana”, estimula o que já foi citado aqui do excesso de 

consumo de tempo, de consumo de informação, e essa segurança “aparente” a que a rede se 

propõe, cria um consumo de informação, mercadoria, relacionamento e relacionamento em 

mercadoria. 

 
Num mundo em que uma novidade tentadora corre atrás da outra a uma 

velocidade de tirar o fôlego, num mundo de incessantes novos começos, 

viajar esperançoso parece mais seguro e muito mais encantador do que a 

perspectiva da chegada: a alegria está toda nas compras, enquanto a 

aquisição em si, com a perspectiva de ficar sobrecarregado com seus efeitos 

diretos e colaterais possivelmente incômodos e inconvenientes, apresenta 

uma alta probabilidade de frustração, dor e remorso. E como as lojas da 

internet permanecem abertas o tempo todo, pode-se esticar à vontade o 

tempo de satisfação não contaminada por qualquer preocupação com 

frustrações futuras. (BAUMAN, 2008, p. 28) 

 

 Bauman (2008) explica que o consumo é a busca da satisfação contínua e a procura 

da felicidade, e que o consumo online faz com que essa satisfação permaneça por mais tempo 

e sem contaminação. 

 Mas mais uma vez é preciso retornar ao conceito de que a máquina não faz 

absolutamente nada sozinha, e essa satisfação plena e segurança aparente, pode ser desfeita a 

partir do momento em que se identifica que existe um agente humano no estímulo do 

consumo. 

 Nesse contexto, não se pode deixar de lado o mercado de informações, que não deixa 

de ser também consumido. Esse mercado possui um comportamento um pouco diferente em 

relação a custos e comportamento de consumo, mas deve-se lembrar que está sendo 
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consumido cada vez mais e de uma maneira violenta. “Esse mercado é bem diferente do 

mercado de bens tangíveis. Não há custos em sua reprodução, e há cada vez menos custos em 

sua distribuição.” (SILVERSTONE, 2005, p. 53) 

 

Na esfera da economia da Internet (...) a informação é a mercadoria e 

também o princípio de sua administração. A nova economia tem de lidar 

com questões como segurança, proteção de dados, padrões e imposição dos 

direitos de propriedade intelectual. (SILVERSTONE, 2005, p.54) 

 

 Ao analisar o mercado de informações, chega-se a uma questão extremamente 

delicada e que ainda não foi totalmente resolvida no ambiente online. A segurança das 

informações e a propriedade intelectual. As empresas hoje criam verdadeiros manuais de 

comportamento nas redes para que as informações não vazem, e os intelectuais sofrem todos 

os dias com seus livros publicados de maneira aberta e gratuita, num movimento de pirataria, 

divulgando informações que deveriam possuir direitos autorais. 

 Os direitos autorais não funcionam na rede, e milhares de ferramentas para coibir a 

reprodução online já foram criadas e falharam, deixando de cumprir o seu papel. Existem sites 

específicos de downloads de livros, de músicas e até mesmo de trabalhos acadêmicos. Num 

movimento de transgressão e compartilhamento de informação, surgem os livros virtuais que 

são livres na internet e artigos livres de senha e disponíveis para impressão e gravação. Mas e 

a propriedade intelectual? Obviamente não nos aprofundaremos muito nessa questão, mas 

essa falta de proteção tecnológica também afeta as empresas e seus funcionários, que 

precisam criar a cada dia manuais de comportamento online e guias com regras de segurança, 

para proteger informações sigilosas empresarias (tema que nos aprofundaremos um pouco 

mais no próximo capítulo) 

 A tecnologia alterou o comportamento do consumo e dos meios de comunicação, e o 

consumidor evoluiu de maneira a não mais retornar ao seu estado inicial. Mas será necessário 

avaliar futuramente quais as consequências que essas inovações estão realmente trazendo para 

a sociedade, para o comportamento das informações e para o posicionamento das 

corporações. 

 Bauman em sua visão pessimista da rede define que: 

 

O poderoso fluxo de informação não é um afluente do rio da democracia, mas um 

insaciável canal de ingestão que intercepta seus conteúdos e os canaliza para um 

conjunto de lagos artificiais magnificamente grandes, porém malcheirosos e 

estagnados. (...) os servidores do mundo armazenam informações para que a nova 

cultura liquido-moderna possa substituir o aprendizado pelo esquecimento como 
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maior força motriz das atividades de vida dos consumidores. (BAUMAN, 2008, p. 

139) 

 

 Para Bauman, as redes não acrescentam, mas empobrecem o pensamento, não 

ajudam no aprendizado e banalizam as informações. Completa ainda afirmando que: “A 

política real e a política virtual correm em direções opostas, e a distância entre ambas cresce 

na proporção em que a auto-suficiência de cada uma se beneficia da ausência da companhia 

da outra.” (BAUMAN, 2008, p. 140) 

 Portanto, para Bauman, o real está distante do virtual e ao contrário do que muitos 

dizem, os caminhos não se completam, muito pelo contrário, seguem direções opostas. Esse 

mundo que uns recusam e outros incrementam é o “nosso mundo” (2008) e complementando 

essa ideia, a tecnologia faz parte desse “nosso mundo”, em que temos direito de analisar e 

decidir os nossos pontos de vista. 

 Nesse mundo a tecnologia modificou os padrões e o ritmo das ações do dia a dia, o 

que faz com que tudo seja analisado em nova perspectiva. Em alguns casos a obtenção de 

informação se modificou, as relações se modificaram e o consumo também se modificou, 

obedecendo mais do que uma necessidade dos novos padrões, mas criando novas facilidades e 

suprindo necessidades que o indivíduo jamais imaginou possuir. 

 Surgindo a questão. Ao aceitarmos tudo isso, somos totalmente integrados
15

? Isso 

nos torna míopes? Toda essa aceitação deve ser feita com uma análise do que é realmente 

necessário e o que estamos deixando de lado, para quem sabe num jogo de palavras, “fruir” a 

internet. 

 É possível parar para analisar o que se pode fazer quando ficamos um dia sem 

internet, e ao verificar quantas coisas fazemos por causa da tecnologia e quantas coisas 

deixamos de fazer, percebe-se que se aceitarmos tudo sem análise alguma, numa posição 

totalmente integrada, estaremos realmente perdendo muitos outros momentos. Deixamos de ir 

aos parques, de aproveitar a natureza, de tomar café com os amigos, de passear sem destino, 

ao passo que a tecnologia nos permite encontrar velhos amigos, fazer compras em lugares 

distantes, pesquisar informações raras ou visitar locais de difícil acesso.  

 Evidente que ao analisar esse posicionamento frente a tecnologia é preciso relacionar 

todos os lados e o que pode ser feito. Portanto, é preciso falar sobre informação, consumo, 

comunicação e relacionamento. 

                                                 

15
 Ao compararmos a visão apocalípticos e integrados de Umberto Eco, em que apocalípticos são os que  

normalmente percebem a evolução como uma catástrofe e algo sempre negativo e os integrados os que 

aceitam todas as inovações e alterações com facilidade sem contestação alguma.                  
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 Pode-se, por exemplo, comprar um livro e recebê-lo em casa em menos de 24 horas 

(de acordo com a disponibilidade de estoque da livraria) pela internet, e algumas vezes, por 

causa dessa disponibilidade de estoque, passamos horas e horas procurando alguma livraria 

online que tenha o livro. Mesmo que esse seja um processo fácil, muitas vezes, nos perdemos 

na rede, no mar de informações, e se não houver foco, perde-se também tempo. 

 Ao deixarmos de ir às livrarias, deixamos também de tocar nas mercadorias, de 

passar pelo contato pessoal e de encontrar algo que complemente nossa necessidade. 

 É preciso entender que a sociedade do consumo nos permite desfrutar das 

experiências estéticas, o que possibilita uma felicidade tangível, e para Bauman (2008) se o 

consumo for realizado pela internet passa a ser não contaminado por frustrações futuras, o que 

faz com que essa felicidade se prolongue por um tempo maior. 

 Bauman (2008) discorre sobre o consumo a qualquer hora, sem interrupção e 

perturbação, onde a satisfação é garantida e o consumidor pode se sentir pleno a hora que 

desejar. Mas aqui outra questão importante deve ser levantada. Até que ponto existe essa 

possibilidade de satisfação plena obtida pelo consumo? Não estaremos sendo integrados, mais 

uma vez, ao extremo, se tivermos esse pensamento? 

 E o consumo não seria também uma experiência que deve ser influenciada por 

fatores externos para que seja completa? 

 Falamos do consumo na tecnologia e pontuamos os pensamentos de Bauman, mas e 

o consumo da tecnologia? 

 Consumir tecnologia é hoje algo que acontece em ritmo crescente e acelerado, e 

antes de falar sobre o crescente desenvolvimento do país em termos de evolução tecnológica 

com dados atuais e projeções futuras (que será discutido no próximo capítulo), falaremos dos 

que buscam a tecnologia logo no seu lançamento e a conseguem a qualquer preço.  

 Essa análise de crescimento é importante para sabermos que quando avaliamos o que 

é apocalíptico ou integrado na tecnologia, não nos restringimos hoje a uma pequena classe, e 

estamos sim, lidando com uma “grande massa”, o que torna cada vez mais complexa e 

relevante essa discussão. 

 Não podemos nos distanciar dessas mudanças que a sociedade está passando. O que 

era minoria, hoje já não mais o é, e a busca por novidades, necessidade de grande interação 

nas redes e o consumo online cresce de maneira exponencial. 

 Deveríamos, portanto chamar a todos que fazem parte dessa “corrida” de integrados? 

Será que isso já não se tornou parte do dia a dia da sociedade e essa evolução já não é mais 
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uma evolução, mas sim a integração de mais uma ferramenta de comunicação e consumo para 

o cidadão?  

 Ainda existe uma minoria (embora crescente, mas que se caracteriza minoria) que 

pode, mais do que todos, ser considerada sim como integrados. Para que não haja uma 

generalização de que qualquer pessoa que utilize a tecnologia, a ache maravilhosa, perfeita, 

ou a “salvação de todos os problemas”, vamos, nesse momento, nos ater a essa minoria, os 

early adopters. 

 Os early adopters
16

 estão sempre dispostos, a qualquer preço e em qualquer situação, 

a conseguir a novidade. Podemos exemplificar aqui as grandes filas e buscas desenfreadas 

para lançamentos de Iphones e Ipads por exemplo. No mês de maio de 2011, presenciamos no 

Brasil as filas da madrugada, tão comuns em outros países para aguardar o lançamento de 

produtos tecnológicos. Essa “febre” e “vantagem” ou “desvantagem” finalmente chegou ao 

Brasil e filas e filas se formaram em diversos shoppings do país, para aqueles que queriam ser 

os primeiros a adquirir o Ipad 2 lançado pela Apple.  

 Esse tipo de consumidor, ou usuário da tecnologia, é um indivíduo que podemos 

considerar integrado. Já que encara toda a nova tecnologia como a mais maravilhosa e 

perfeita. 

 Evidente que são altamente criticados pelos apocalípticos, que percebem essas novas 

tecnologias apenas como mais uma forma de gastar dinheiro, ou como algo inútil e 

descartável. 

 Ao discutirmos o consumo da tecnologia, não podemos deixar de lado as relações 

presentes nesse ambiente, que não deixam de fazer parte desse consumo, pois nascem do 

consumo das redes sociais. 

 Da mesma maneira que existem pontos favoráveis e contrários à tecnologia, também 

existem pontos favoráveis e contrários das relações desenvolvidas nesse ambiente. 

                                                 

16 Expressão Cunhada por Everett Rogers em 1983 ao fazer uma análise sobre difusão da inovação. 

Dividiu os consumidores em categorias: Innovators – uma pequena parcela da população que assume qualquer risco (mesmo 

por produtos ainda não testados) e paga qualquer preço para ter a novidade antes de qualquer pessoa. 

Early adopters – pagam qualquer preço para ter a inovação antes de todos – fazem parte de uma classe social mais favorecida 

(formadores de opinião). 

Early Majority – os que compram a inovação quando o preço já não é mais tão elevado e a tecnologia já não é tão novidade 

mais. 

Late Majority – junto ao early majority fazem parte da grande maioria da população – compram a tecnologia quando já foi 

bem testada e já não é mais novidade. O preço é acessível pois fazem parte de uma classe social menos favorecida e não se 

importam tanto com novidade. 

Laggards – aqueles que compram a tecnologia praticamente quando ela já está sendo ou já foi substituída por outra. Em um 

comparativo seria como uma pessoa procurar um vídeo cassete para comprar hoje. 

Pesquisado em<http://www.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm>. Acesso em: 30 jan. 2011 

 

http://www.stanford.edu/class/symbsys205/Diffusion%20of%20Innovations.htm
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 Utilizaremos mais uma vez Bauman (2008), para pontuar algumas questões–chave 

sobre o que se espera e o que leva o desenvolvimento das relações nas redes. 

 Uma das coisas que o autor propõe discutir é a possibilidade de atar ou desatar 

vínculos com muita facilidade na rede. Para Bauman (2008), a falta de relação pessoal dá uma 

maior liberdade às pessoas que podem (e na opinião do autor) e se envolvem muito menos 

pelas relações nas redes, fazendo com que os laços sejam fracos. 

 Cabe aqui uma contestação, existem milhares de estudos hoje que comprovam que a 

rede hoje é utilizada para fortificar laços existentes e criar novos laços. 

 Não podemos ignorar o exaustivo uso das redes sociais como Facebook, Twitter e 

Orkut entre inúmeros outros, que tornam as pessoas mais articuladas, possibilitam a 

propagação de pensamentos e o crescimento das relações. Mas até que ponto esse crescimento 

é apenas em quantidade e não ocorre em qualidade? Até que ponto essas pessoas se tornam 

mais articuladas apenas nas redes sociais? E até que ponto não existe a criação de outra 

identidade ou persona na rede? 

 Esse é o principal ponto, um dos objetivos gerais dessa dissertação. Avaliar e analisar 

o consumo da tecnologia, mais especificamente das redes sociais. Qual a influencia desse 

consumo na sociedade e qual o crescimento e velocidade desse consumo para o jovem adulto.  

 Mas o que estes dados do próximo capítulo representam? Devemos avaliar uma 

evolução e um crescimento nas fortificações dos laços ou uma alienação pelo acesso de uso 

das redes sociais? Se considerarmos que os usuários estão passando tempo em demasia 

utilizando as redes sociais não deveríamos considerá-los integrados? O tempo que deveria ser 

gasto com as relações no dia a dia não está sendo deixados de lado para esse excesso de 

utilização da rede? 

 Mais uma vez podemos aqui citar Bauman, que chama essa busca de contato pela 

rede como dispositivo de segurança: 

 

É esse dispositivo de segurança, e não a facilidade de estabelecer contato, muito 

menos de estar junto de maneira permanente, que torna esse substituto eletrônico da 

socialização face a face tão estimado por homens e mulheres treinados para operar 

numa sociedade mediada pelo mercado. Num mundo assim, é o ato de se livrar do 

indesejado, muito mais do que o de agarrar o que se deseja, que é o significado da 

liberdade individual (BAUMAN, 2008, p.137-138) 

 

 E aqui levantamos uma das nossas questões finais. Não teria Bauman um 

pensamento apocalíptico sobre a tecnologia e a internet?  
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 As comunicações, consumo e relacionamentos amparados pela rede não podem ser 

caracterizadas como evolutivas? 

 O próprio Eco levanta a questão se as novas tecnologias promovem um estreitamento 

cognitivo ou um alargamento. 

 Por mais que consideremos que o homem esteja integrado demais ao utilizar esses 

meios, não é possível perceber um retorno nesse caminho.  
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3 TECNOLOGIA E REDES SOCIAIS 

O Consumo da tecnologia e as redes sociais 

3.1 PANORAMA DA TECNOLOGIA NO PAÍS 

 Para que seja possível entender o que são as redes sociais e avaliar sua penetração e 

consumo no país, é preciso em primeiro lugar entender o panorama da tecnologia no Brasil. 

 Por panorama queremos dizer aqui, um mapeamento da quantidade de computadores 

por habitantes, as conexões, quantidade e qualidade, e também como os smartphones e os 

tablets com tecnologia 3G estão afetando esse processo, e a partir dai, analisar as redes sociais 

no contexto brasileiro. 

 Segundo matéria publicada no Valor On Line em 05/01/2011: 

 

O Brasil está entre os países que mais consumiram produtos 

eletroeletrônicos, como celulares, televisores e computadores portáteis 

(netbooks) em 2010. Esta é uma das conclusões de um estudo global 

realizado pela consultoria Accenture com 8 mil consumidores em oito países 

(Brasil, China, Índia, Rússia, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos), 

envolvendo 19 diferentes tecnologias.
17

 
 

 

 A jornalista Daniela Braun cita ainda dados como crescimento esperado em mais de 

500% para compra de televisores 3D em 2011, 106% de crescimento para compra de Tablets 

(computadores portáteis como Ipad) e 133% para e-readers comparado a 2009 segundo dados 

da Accenture. 

 Considerando essas informações, precisamos ainda fornecer aqui alguns dados sobre 

a tecnologia no país e entender o que realmente significam no dia a dia dos Brasileiros. 

 A ideia de que a tecnologia já está diretamente ligada à vida dos consumidores 

brasileiros (mais do que consumidores, da população brasileira) e diretamente ligada aos 

estudos de consumo no país não pode ser descartada. No entanto, é preciso levar em 

                                                 

17
 In: <http://www.valoronline.com.br/online/celulares/5798/364255/brasil-lidera-consumo-global-de-

eletronicos-em-2010-aponta-accenture>. Acesso em 24 jan. 2011  

http://www.valoronline.com.br/online/celulares/5798/364255/brasil-lidera-consumo-global-de-eletronicos-em-2010-aponta-accenture
http://www.valoronline.com.br/online/celulares/5798/364255/brasil-lidera-consumo-global-de-eletronicos-em-2010-aponta-accenture
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consideração que o consumo dessa tecnologia gera uma mudança de comportamento, que 

deve ser analisada um pouco mais de perto. 

 Kerckhove (2009) pontua sobre essa influência do consumo, quando analisa a 

questão da revolução tecnológica em uma cultura que ainda não se encontra em um estado de 

maturação. 

 

A questão da aceleração é muito abrangente. Numa cultura estável, onde o 

desenvolvimento tecnológico é lento, é o Estado que apoia e controla a 

cultura. (...) Na nossa época, as revoluções tecnológicas acontecem 

depressa demais para conseguirem atingir um estado de maturação. 

 

Quando a inovação tecnológica acelera, as forças do mercado decolam. É à 

cultura popular que cabe o papel de harmonização coletiva e de educação 

psicossensorial. Madona e Rodolfo Valentino são os nossos equivalentes 

contemporâneos de Michelangelo. (KERCKHOVE, 2009, p. 190-191). 

  

 É, portanto, importante acompanhar o crescimento desse consumo, avaliar os dados e 

quais as consequências que esse consumo tecnológico acaba por trazer para a sociedade 

brasileira. 

 Segundo dados publicados pelo UOL Economia, demonstrando pesquisa realizada 

pela FGV, até o ano de 2012 o número de computadores em uso no país alcançará 98 milhões, 

o que significa um computador para cada dois brasileiros. Em 2011 o número já chegou a 85 

milhões em maio, representando um crescimento de 32% desde 2009, e para 2014 está 

previsto um número de 140 milhões de máquinas, o que representa dois computadores para 

cada três brasileiros.
18

 

 O estudo mostra ainda que, apesar do baixo custo fazer com que o consumo das 

máquinas seja crescente, a sua penetração ainda é distante da penetração norte americana. No 

Brasil a penetração é de 44% da população, enquanto que nos EUA chega a 106%, um pouco 

diferente dos telefones, categoria em que se encontram os smartphones.  

 No Brasil são vendidos 20 milhões de aparelhos fixos e celulares por ano, enquanto 

que nos EUA esse número é aproximadamente 12 milhões, o que faz com que a penetração 

nos dois países esteja próxima. No Brasil a penetração é de 130%, e nos EUA 146%. 

 Esses dados mostram o grande potencial para o consumo da tecnologia no país. Para 

que as redes sociais sejam consumidas no dia a dia e com facilidade, é necessário que o 

                                                 

18
 <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/04/19/ate-2014-brasil-tera-140-milhoes-de-

computadores-em-uso-mostra-fgv.jhtm>. Acesso em 05 mai. 2011  

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/04/19/ate-2014-brasil-tera-140-milhoes-de-computadores-em-uso-mostra-fgv.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/04/19/ate-2014-brasil-tera-140-milhoes-de-computadores-em-uso-mostra-fgv.jhtm
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consumidor tenha fácil acesso à máquina em primeiro lugar, e logo depois, acesso e baixo 

custo a internet, seja ela discada, banda larga com fio ou sem fio. 

  Identificado que as máquinas tem grande penetração no país, é preciso avaliar quais 

os dados de acesso à internet disponíveis para um estudo mais profundo. 

 Segundo dados divulgados pelo ibope Nielsen, o Brasil teve 73,9 milhões de 

internautas no quarto trimestre de 2010.  

 Somente em fevereiro de 2011 esse número atingiu mais de 56 milhões, 

considerando acessos apenas do trabalho e das residências.
19

 

 Esses dados representam um crescimento de 2009 para 2010 de quase 10%
20

, o que 

significa que o país continua com um alto crescimento em tecnologia. 

   Figura 2 – Crescimento de acesso a internet no pais 

 

 

 Se considerarmos o número de computadores citados aqui pelo estudo da FGV, (85 

milhões em maio de 2011) podemos identificar que 86,94% dos computadores no país estão 

conectados à internet, o que sugere que o país está cada vez mais informatizado e conectado à 

rede. 

 Devemos considerar também, que muitos usuários hoje, se conectam pelo celular 

pelas facilidades de pagamentos pelo uso de internet por dia, ou pelos planos mensais dos 

smartphones, e isso faz com que a tecnologia faça cada vez mais parte do dia a dia do usuário, 

estando cada vez mais integrados a ela com uma maior naturalidade.  

 

                                                 

19
 <http://info.abril.com.br/noticias/internet/brasil-atinge-73-9-milhoes-de-internautas-18032011-32.shl>. Acesso 

em: 05 mai. 2011 
20

< http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-acesso-a-internet-no-brasil/>. Acesso em: 05 mai. 2011  

http://info.abril.com.br/noticias/internet/brasil-atinge-73-9-milhoes-de-internautas-18032011-32.shl
http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-acesso-a-internet-no-brasil/
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 O consumo das tecnologias não está apenas na compra de um novo computador ou 

de um novo tablet, ou no movimento de trocar um desktop por um laptop. Muito mais além, 

devemos considerar a mudança de comportamento que esse consumo gera e, como 

consequência, os outros consumos que acontecem na tecnologia, como o consumo das redes 

sociais, objeto principal desse estudo. 

 É preciso considerar a tecnologia como consumo e não apenas o produto que nos 

fornece a tecnologia. E esse consumo acontece ao criar um perfil em redes sociais (Twitter, 

Facebook, Orkut, Linkedin, MySpace – que serão explicados com detalhe no próximo item), 

ao escolher o seu provedor de e-mails ou por qual canal você acha mais seguro e confortável 

se atualizar com informações (como exemplo: UOL, Folha On Line, Estadão, Valor 

Econômico). 

 Em um infográfico recente que cita IBM e Cisco como fontes de informações, é 

possível encontrar dados que nos colocam em estado de atenção como: mundialmente a cada 

segundo são enviados 2,9 milhões de e-mails, as pessoas postam 50 milhões de tweets por dia, 

gastam 700 milhões de minutos por mês no Facebook e são comprados em média 73 produtos 

a cada segundo na Amazon.
21

 

Figura 3 – Mapeamento dos dados mundiais da tecnologia 

  

                                                 

21
 In: 

<http://2.bp.blogspot.com/_NOB8IEK0yUE/TSd4rey_qkI/AAAAAAAAKz4/f4tZFMGdUJU/s1600/transpare

ncy%2B%25281%2529.jpg>. Acesso em: 23 abr. 2011 

http://2.bp.blogspot.com/_NOB8IEK0yUE/TSd4rey_qkI/AAAAAAAAKz4/f4tZFMGdUJU/s1600/transparency%2B%25281%2529.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_NOB8IEK0yUE/TSd4rey_qkI/AAAAAAAAKz4/f4tZFMGdUJU/s1600/transparency%2B%25281%2529.jpg
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 Em outra fonte de consulta podemos completar essas informações com os seguintes 

dados: existe hoje mais de 205 milhões de domínios de internet registrados e mais de um 

trilhão de páginas indexadas pelo Google.
22

 É um universo muito grande para ser 

desconsiderado, ou para ser considerado apenas como fator influenciador passageiro. 

 É consequentemente um caminho em que o consumo tecnológico se tornou muito 

mais do que a simples compra de um computador e passa a ser muito mais o consumo da 

própria tecnologia. 

 Esse consumo altera comportamentos, valores, relacionamentos, “laços sociais” e 

acaba por trazer uma “nova condição de vida” muito bem comentada por Martín-Barbero ao 

citar Canclini. 

 

Se as novas condições de vida na cidade exigem a reinvenção dos laços 

sociais e culturais, são as redes audiovisuais que efetuam, desde a sua 

própria lógica, uma nova diagramação dos espaços e intercâmbios humanos. 

(GARCIA CANCLINI apud MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 293) 

 

 É desse modo, a reinvenção desses laços sociais que merece um olhar mais próximo 

e um entendimento de que caminho que está sendo seguindo. 

 Kerckhove (2009) dá indicações das transformações que estamos sofrendo e que 

rumo a sociedade está tomando. 

 

Ao mover-se numa velocidade muito rápida a tecnologia controla o mercado 

e, consequentemente, a cultura. Já houve um tempo em que a história era a 

realidade. Hoje a realidade corre o risco de se transformar em história. 

(KERCKHOVE, 2009, p. 191). 
 

 Quando falamos de Facebook, por exemplo, já existem informações de que é o site 

mais visitado dos EUA
23

, e o crescimento no Brasil é exponencial (dados serão apresentados e 

comentados com maior profundidade no item redes sociais), um negócio tão rentável que em 

2012 foi aberto capital e as ações passaram a ser comercializadas na bolsa de valores.  

 Essa informação seria apenas mais uma informação sobre tecnologia, se o Facebook 

não fosse um canal de “perfil social” considerado como rede social, em que as pessoas 

buscam amigos, empregos, novas amizades e até mesmo novos amores. 

 

                                                 

22
 In: <http://thenextweb.com/shareables/2011/01/11/infographic-how-big-is-the-internet/>. Acesso em; 10 fev. 

2011  
23

 In: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/Facebook-foi-o-termo-mais-buscado-na-internet-em-2010>. 

Acesso em:  15 fev. 2011 

http://thenextweb.com/shareables/2011/01/11/infographic-how-big-is-the-internet/
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-foi-o-termo-mais-buscado-na-internet-em-2010
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 Mais uma vez estamos falando aqui de uma alteração de comportamento, de uma 

“movimentação de cultura”, de um novo olhar e um novo entendimento de relacionamento, e 

nas palavras de Kerckhove é possível perceber que estamos passando exatamente por esse 

momento: 

 

Na medida em que a tela de vídeo substitui a mente quando chegamos à 

imagem e processamento de informação, cada época, juntamente com os 

meios que a dominaram, correspondeu a mudanças de posição na nossa 

relação com a tela de vídeo. (...) Estamos à beira de uma nova cultura 

profunda que começou a tomar forma durante os anos noventa. Todas as 

vezes em que a ênfase dada a um determinado meio muda, toda a cultura se 

move.(KERCKHOVE, 2009, p. 141). (Grifo nosso) 

 

 Há desse modo, uma mudança do meio, mas não só do meio e a cultura claramente 

também está se movendo. A tecnologia hoje está acessível a todos, e ajuda a consumir com 

maior rapidez. No entanto, ela não só ajuda a um consumo mais rápido, como também se 

tornou objeto de consumo e de desejo do cidadão. 

  O comportamento do cidadão vem se alterando com o passar do tempo e o 

crescimento da tecnologia, alterou completamente esse padrão que é até o momento a maior 

influência à mudança desse comportamento, conforme afirma Garcia Canclini: 

 

Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, 

nem a sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na 

política e na arte, quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias 

audiovisuais de comunicação, o que tornou patente como vinha mudando 

desde o século passado o desenvolvimento do público e o exercício da 

cidadania. (GARCIA CANCLINI, 2008, p. 38) 

 

 É preciso, por exemplo, considerar que um jovem hoje procura muito mais a TV e a 

internet para se informar do que o jornal, e se considerarmos o jovem executivo
24

, a internet é 

a primeira fonte de acesso, mesmo que seja para leitura online do jornal. Logo, não há dúvida 

de que essa é uma mudança de comportamento.
25

 

 Não existe aqui um julgamento pela maneira como o consumo acontece, e muito 

menos pelo consumo da tecnologia, significa apenas que houve mudança na sociedade 

influenciada pela mídia e tecnologia e que a adaptação faz parte do processo. 

 

                                                 

24
 <http://www.Comunicaçãoecrise.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=384:executivos-

jovens-se-informam-pela-internet-&catid=35:blog&Itemid=54>. Acesso em: 10 mai. 2011  
25

< http://liberdadedigital.com.br/2011/04/26/sintonizado-jovem-brasileiro-prefere-se-informar-pela-tv/>. Acesso 

em: 30 abr. 2011  

http://www.comunicacaoecrise.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=384:executivos-jovens-se-informam-pela-internet-&catid=35:blog&Itemid=54
http://www.comunicacaoecrise.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=384:executivos-jovens-se-informam-pela-internet-&catid=35:blog&Itemid=54
http://liberdadedigital.com.br/2011/04/26/sintonizado-jovem-brasileiro-prefere-se-informar-pela-tv/
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MARTÍN-BARBERO explica que: 

Por mais escandaloso que pareça, é um fato que as massas na América 

Latina estão se incorporando à modernidade não pela mão do livro, não 

seguindo o projeto ilustrado, mas desde os formatos e os gêneros das 

indústrias culturais e audiovisual. (2004, p.209-210) 

 

 E por mais peculiar que possa parecer, é para o jovem a maneira de incorporação 

mais natural e tranquila possível, a resistência existe para aqueles que não nasceram 

integrados a tecnologia, e que não foram acostumados a esse mundo em alta velocidade. 

 Foi o que explicamos sobre os nativos digitais e os imigrantes digitais definidos por 

Prensky no capítulo anterior, mas mais do que isso, existe a resistência daqueles que não 

gostariam nem de ser imigrantes digitais. A tecnologia faz parte do dia a dia, o acesso à rede é 

usual e constante, o jovem se sente confortável consultando as fontes tecnológicas. As redes 

sociais são mais um elemento nesse mundo tecnológico, mas um elemento importante e 

essencial, que o jovem e até mesmo o jovem adulto não sabe mais pensar em viver sem.  

 Quando Martín-Barbero fala que a modernidade não está sendo incorporada pela 

mão do livro, nem mesmo ele imaginou que o livro entraria nessa nova era. Os Ipads e 

Kindles mudam a cada dia o conceito de leitura, a relação com os livros de papel e até mesmo 

a noção de espaço de armazenamento de material. Nosso espaço é hoje virtual, nossas 

prateleiras estão dentro dos computadores, pen drives ou até mesmo nem estão neles, e ficam 

apenas nas chamadas “nuvens” no armazenamento virtual. Por esse motivo, não é possível 

fechar os olhos para essa mudança que agrega, mas também modifica a maneira de pensar, 

agir e consumir. O jovem adulto já não mais procura emprego como antigamente da maneira 

tradicional. E quem disse que para ele não é essa a maneira tradicional? Se comporta de 

maneira irreverente nas redes sociais e fala do seu dia a dia como se tivesse “carta branca” e 

total liberação do seu empregador para isso. 

 As barreiras e os limites se confundem, diminuem e colocam em risco a dificuldade 

cada vez maior de integração do imigrante digital, que não consegue acompanhar o 

comportamento do nativo digital e é por esse motivo que estudaremos o comportamento do 

consumo das redes sociais e o comportamento do jovem adulto e das empresas quando 

falamos de rede social. 

 É preciso lembra o que Silverstone (2005, p. 47) diz: “a tecnologia não vem até nós 

sem intervenção humana (...) a nova mídia é construída sobre as bases da velha”.  Fazemos 

parte desse momento de transformação e integrar e interagir com os meios, tornará o processo 
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mais acessível a todos, se entendermos é claro, que esse processo faz parte de uma evolução e 

se nos integramos tiraremos o melhor proveito. 

 Por esse motivo, entender e fazer parte dessa tecnologia, pode tornar o dia a dia 

social e profissional mais fácil, as barreiras do privado e público mais compreensíveis e a falta 

de barreira no ciberespaço mais clara. 

 “Na era da globalização, a união dos países latino-americanos implica sua inevitável 

integração à pura e dura lógica de uma economia-mundo na qual toda aliança é para competir 

e fragmentar.” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.242). A fragmentação e a relação de totalidade 

ocorrem ao mesmo tempo e na mesma direção. O igual e o distinto caminham lado a lado. A 

fronteira e a falta de, se confundem no ciberespaço, não existem barreiras de linguagem, 

comportamento, localização geográfica e até mesmo as barreiras de classes sociais diminuem.  

 E mais importante do que tudo, a liberdade e a falta de, caminham pari passu como 

se fossem irmãs e dependentes uma da outra. 

 Hoje há uma superexposição da vida através das redes sociais, ao mesmo tempo em 

que se exige privacidade, e essa contradição é facilmente entendida pelo pensamento de 

Kerckhove: 

 

É só dentro dos limites do que é público que se pode reivindicar a 

privacidade. A distinção é muito clara. E a democracia baseia-se nessa 

distinção. (KERCKHOVE, 2009, p. 199). (Grifo nosso) 

 

O espaço da Internet não é neutro, não tem fronteiras, não é estável nem 

unificado. É orgânico. Comporta-se como um sistema autorregulado em 

perpétuo movimento. E tornará totalmente obsoletas as nossas ideias 

políticas. (KERCKHOVE, 2009, p. 200). 
 

 Mas quem são essas pessoas que estão na internet? Que universo faz parte desse 

novo mundo? Qual o tamanho da população que está conectado a ela? É importante 

avaliarmos esses dados, para termos dimensão do tamanho desse universo virtual.  

 No capítulo Investigação do Campo, dados primários do trabalho de campo, 

coletados por um período de 15 dias durante o mês de abril de 2011, com amostra de 289 

respondentes, 66% dos pesquisados afirmam já utilizar internet pelo celular. Isso não quer 

dizer que utilizam exclusivamente pelo celular, mas é um dado significativamente alto. 

 Outro dado relevante para que possamos iniciar nossa análise sobre redes sociais é o 

tempo de permanência do brasileiro na internet. 

 Segundo dados da ComScore, o brasileiro passa em média 25 horas por semana 

conectado. 
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Se dividirmos essa informação por região, teremos a seguinte amostra: 

Figura 4 – População online no Brasil 

 

Fonte: ComScore
26

  

 

 O que significa que: a população Online brasileira encontra-se 68% na região 

sudeste, e estes usuários costumam passar em média 23,7 horas por semana conectados, a 

segunda região predominante online do país é a regiao Sul, (13%), e os usuários dessa região 

já passam um período maior na rede, em média 26 horas. 

 Se compararmos aos nossos dados primários, teremos ainda que, dos usuários 

pesquisados, 62% afirma que passa mais de 6 horas por dia na internet. É possível afirmar que 

esse número tem ficado cada vez maior pelas conexões no ambiente de trabalho e também 

pela facilidade de conexão nos smartphones, o que faz com que muitas pessoas fiquem 

conectadas praticamente o dia todo. 

 Reafirmando a relevância desse panorama, podemos explorar ainda dados que 

afirmam que: “Quase todo usuário da web no Brasil também entra em redes sociais”
27

, ou 

seja, os dados de março de 2011 mostram que 99% dos usuários de web no país também 

acessam as redes sociais. Isso caracteriza a relevância de estudarmos a rede social e reafirma a 

                                                 

26
 

<http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Bra

zil>. Acesso em 20 abr. 2011  
27

 <http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/28/quase-todo-internauta-brasileiro-tambem-

acessa-redes-sociais-diz-estudo.jhtm>. Acesso em: 05 mai 2011 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/28/quase-todo-internauta-brasileiro-tambem-acessa-redes-sociais-diz-estudo.jhtm
http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2011/04/28/quase-todo-internauta-brasileiro-tambem-acessa-redes-sociais-diz-estudo.jhtm
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mudança de comportamento social a que estamos tratando aqui. As redes sociais já fazem 

parte da quase totalidade dos brasileiros que está conectada a internet. 

Esse dados mostram ainda que o país está entre os cinco maiores de acesso as redes 

sociais, o que reafirma como essa característica faz parte do dia a dia do brasileiro, 

modificando cultura, alterando identidade (já estudada) e alterando comportamento. 

Característica que já está tão ligada a população, que passa a fazer parte da sua vida social e 

profissional, o que dificulta o entendimento daqueles que não fazem parte e não utilizam essa 

tecnologia no dia a dia – normalmente uma faixa etária mais alta, já que os mais jovens 

encaram essa utilização com praticamente “uma extensão do corpo”.  

 

3.2 REDES SOCIAIS: 

O que são redes sociais?  

 As redes sociais são “ambientes tecnológicos” de relacionamento. Caracterizadas 

como sites, microblogs ou com outras definições, que foram criadas com o objetivo de 

interação (de característica pessoal ou profissional) entre os usuários. 

 Cada usuário participa criando um perfil em que normalmente fala sobre seus gostos, 

interesses, escolaridades e dados que gostaria de compartilhar. 

 As redes sociais com maior penetração no Brasil são: 

 Orkut, Twitter, Facebook, Linkedin, Plaxo, Flicker, Youtube e Foursquare. A cada dia 

surgem novas redes sociais, e se nos arriscarmos a colocar uma lista de todas as redes sociais 

existentes aqui, ficaria desatualizada em menos de 24 horas. As mais relevantes para o nosso 

estudo são: Orkut, Facebook, MySpace (como precursor), Linkedin, Twitter e Google+ ou 

GooglePlus (como novidade e o mais novo concorrente do Facebook). 

 Para que seja possível entender o que acontece em cada rede, e o poder de penetração 

que cada uma possui no país é preciso em primeiro lugar explicá-las. Antes de um 

detalhamento, vamos expor um quadro com as principais redes sociais e suas características 

mais relevantes, para que depois disso possamos explicar as funções mais utilizadas, com 

detalhe de cada uma delas: 
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Tabela 2 - Definição das redes sociais 

Tabela 2 – Definição das redes sociais 

Rede Social Função básica Explicação 

Twitter Informações 

rápidas e curtas 

Postagens com no máximo 140 caracteres. Existe a 

possibilidade de encurtar URLs e encaminhar para notícias 

maiores (para muitos estudiosos considerada como mídia 

social – em nosso estudo considerada como rede social pelas 

características analisadas relevantes para o estudo) 

Linkedin Relacionamento 

Profissional 

Rede de relacionamento profissional, é possível atualização de 

perfil como um currículo. Último emprego, e projetos e 

empregos atuais. Existe a possibilidade de receber e publicar 

recomendações de pessoas que fazem parte da sua rede. 

Facebook Relacionamento 

(mais abrangente de 

todas) 

Rede inicialmente de relacionamento pessoal, hoje utilizada 

também como profissional e de informação. Possui interface 

de associação com diversas outras redes sociais. 

MySpace Relacionamento  Rede de relacionamento que já foi a mais popular no mundo, 

depois de um tempo se tornou popular para bandas e músicos 

e ainda é utilizada no meio musical. 

Orkut Relacionamento 

Pessoal 

A primeira rede social que fez muito sucesso no país. É uma 

rede de relacionamento pessoal administrada pelo google, que 

constantemente faz atualizações para parecer com o Facebook, 

mas o Orkut encontra-se em um declínio forte de usuários. 

Google+ Relacionamento A novidade do mercado – é possível dividir os contatos em 

círculos para localizá-los com maior facilidade e dividí-los 

melhor 

Tabela desenvolvida pela autora 

  

 Com a possibilidade de ser utilizada como lazer, uso profissional, ou pessoal, as 

redes sociais rapidamente tomaram grandes proporções na internet, se multiplicando e 

crescendo a cada dia. Evidente que esse crescimento não ocorreu de maneira gratuita. Em 

primeiro lugar as pessoas se sentiram seguras, uma falsa impressão de que se estivessem 

conectadas separadas por uma tela, poderiam se desconectar a qualquer momento e preservar 

sua privacidade, o que fez com que cada vez mais os dados pessoais fossem expostos e 

consequentemente as pessoas passassem a expor suas vidas online. Bauman (2008) explica 

essa aparente segurança quando fala da facilidade de se conectar e desconectar: 

 



62 

 

 

Quando as redes de comunicação eletrônica penetram no hábitat do 

indivíduo consumidor, estão equipadas desde o início com um dispositivo de 

segurança: a possibilidade de desconexão instantânea, livre de problemas e 

(presume-se) indolor de cortar a comunicação de uma forma que deixaria 

partes da rede desatendidas e as privaria de relevância, assim como seu 

poder de ser uma perturbação. (BAUMAN, 2008, p. 137) 

 

 Embora exista essa falsa segurança, alguns problemas acabam surgindo nas redes 

sociais pela superexposição de dados pessoais e até mesmo das empresas, e por esse motivo 

surgem as matérias e os “manuais de comportamento” (os manuais serão analisados no 

próximo item) nas redes sociais que foram analisados no capítulo 1 no item: Linguagem, 

Cultura e Ideologia. 

 Para que as pessoas se “relacionem” na rede, é necessário que haja um interesse 

comum, seja ele de qualquer natureza. Por esse motivo os grupos, comunidades e coisas afins 

fazem tanto sucesso nas redes sociais. É a maneira de consumir o que é comum aos seus 

pares. É mais fácil se comunicar com grupos parecidos, por isso, as pessoas se agrupam em 

torno de amigos, ou não, com interesses comuns. A maneira de se aproximar dos “não 

amigos”, acaba sendo por interesses como: esporte e música por exemplo (informações que o 

usuário pode deixar disponível se desejar em seu perfil), e pelas comunidades de jogos 

existentes dentro das próprias redes, o que faz com que essas redes acabem por ter um sucesso 

ainda maior. É, portanto, a possibilidade de consumir algo que me interesse, quando e como 

me interessa com pessoas comuns a mim.  

 Por outro lado, as redes sociais criam uma via de mão dupla, o chamado “alone 

together”, as pessoas querem estar sozinhas, muitas vezes livres do contato físico e da 

obrigatoriedade dos encontros e contatos sociais, e  querem estar amparadas por “amigos 

virtuais”, sempre conectadas, ligadas e solicitas as necessidades dos amigos da rede (desde 

que essas necessidades não gerem encontros). 

 Não vamos aqui entrar com profundidade em termos da psicologia, pois fugiríamos 

do nosso objetivo principal, mas para entendermos a ação e movimento que as redes sociais e 

a própria tecnologia causa nas pessoas, precisamos ao menos “passar” por esse assunto. 

 Vamos citar aqui dois exemplo, um banal do dia a dia, e um que, para quem está no 

período do desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, é um discurso comum. 

 Antigamente quando uma pessoa não sentia sono, ou sentia insônia, lia um livro, 

tomava uma xicara de leite quente, assistia televisão, fazia tudo o que podia ou ficava 

simplesmente “virando de um lado para o outro” na cama, esperando o sono chegar. Hoje, 

quando uma pessoa está com insônia ela vai para as redes sociais e divide sua “angustia” com 
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seus amigos, esperando uma resposta, um “retorno” como se essa resposta fosse alguma coisa 

que significasse: fique tranquilo meu amigo, você não está sozinho, ainda estou acordado 

também. Uma espécie de conforto que não vai resolver problema algum, apenas vai acabar 

temporariamente com aquele sentimento de solidão. 

Conexões on-line foram concebidas (no começo) como um substituto para o 

contato face a face, quando esse por algum motivo se tornou impraticável: 

Não tem tempo para fazer um telefonema? Mande uma mensagem de texto. 

Mas muito rapidamente a mensagem de texto tornou-se a conexão de 

escolha. Descobrimos que a rede – o mundo de conectividade – pode ser 

exclusivamente adaptada à vida sobrecarregada e atribulada tornando-a 

possível, e agora nós enxergamos a rede como algo para nos defender da 

solidão, mesmo que a utilizemos para controlar a intensidade de nossas 

conexões. A tecnologia torna a comunicação mais fácil quando desejamos e 

a desconexão (liberdade) à nossa vontade. (TURKLE, 2011, p.13)28 

 

 Podemos observar o que acabamos de discutir, nesse exemplo colhido no Facebook, 

no dia 27/04/2011 a partir das 02h30 da manhã. 

 Os rostos e os nomes dos usuários foram suprimidos por questão de privacidade, no 

entanto as formas vermelhas representam rostos femininos e as azuis rostos masculinos. 

  O primeiro usuário reclamou da falta de sono e acabou conversando com 14 pessoas 

por causa da sua reclamação. Além de duas pessoas serem “solidárias” clicando em “like”, 

dizendo que gostaram da sua mensagem (esse recurso será melhor explicado quando 

estivermos definindo o Facebook).  

  

                                                 

28
 Tradução nossa 
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 O segundo usuário reclamou de insônia as 3h30 da manhã e conversou com 4 

“amigos” por causa de sua reclamação. É importante observar que esses comentários foram 

realizados em uma madrugada de terça para quarta feira. 

 Já o terceiro usuário disse estar com insônia uma hora depois e ainda obteve duas 

respostas. 

 Independente da quantidade de respostas, o que queremos mostrar aqui, são as 

pessoas num momento solitário, no meio da madrugada durante a semana, “dividindo” 

pequenas coisas da sua vida, coisa que não seria feita antes, através das redes sociais.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Publicação no Facebook sobre insonia (1) 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse momento, uma simples resposta, ou receber um curtir (like) no comentário, faz 

com que o usuário não se sinta tão sozinho naquele momento desconfortável, mesmo que a 

companhia seja virtual. É mais uma vez a definição do “alone together”, pois caso o usuário 

se canse da companhia, a única coisa que precisa fazer é se desconectar da rede. 

 O nosso outro exemplo se deve ao que normalmente escutamos quando uma pessoa 

ingressa no mestrado. A primeira coisa que se escuta é que o mestrado é um percurso 

solitário, uma busca interna e acaba se tornando muito mais difícil por ser um momento 

complicado de ser dividido com outras pessoas. 

 Essa crença de caminho solitário pode ser observada ao pesquisarmos “mestrado um 

caminho solitário” no Google. Em uma busca rápida obtém-se 108.000 textos que tratam 

sobre esse assunto, como é possível verificar na imagem a seguir: 

 

Figura 7 – Pesquisa no Google sobre “mestrado um caminho solitário” 

29
 

 Entretando, as redes sociais estão aos poucos modificando esse padrão. Uma cópia 

feito do meu Facebook como exemplo, e de mais dois colegas do mestrado (os rostos e os 

nomes neste caso também foram suprimidos para preservar a privacidade), mostram um 

momento de concentração e desenvolvimento da dissertação sendo “dividido” e 

“compartilhado” com amigos. 

                                                 

29
 Pesquisa realizada em 01/05/2011 

 

 

  

 

 

Figura 6 – Publicação no Facebook sobre insonia (2, 3) 
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 A primeiro cópia teve 6 comentários e 5 pessoas “curtiram” (na linguagem utilizada 

pelo facebook) a mensagem do usuário, sendo essa interação uma demonstração de apoio. 

 A cópia do segundo usuário obteve 6 comentários e 3 pessoas “curtiram” a 

mensagem. 

 E a cópia do terceiro usuário obteve 7 comentários e 5 pessoas “curtiram” a 

mensagem que foi postada. 

 Mais uma vez independente do número de comentários ou de pessoas que 

“curtiram”a postagem, isso é  apenas uma demonstração de que, pelo menos virtualmente, 

esse está deixando de ser um caminho solitário. 

 

 

Cópia 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cópia 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

Figura 8 – Publicação no Facebook sobre o mestrado (1) 

Figura 9 – Publicação no Facebook sobre o mestrado (2) 
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Cópia 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas palavras de Turkle, mais uma vez é possível compreender essa “solidão segura” 

pelo sentimento da companhia, mesmo que virtual, quando lemos que: 

 

A tecnologia é sedutora quando o que oferece atende às nossas 

vulnerabilidades humanas. E como se percebe, somos muito vulneráveis. 

Estamos solitários, mas com medo de intimidade. Conexões digitais (...) 

podem oferecer a ilusão de companhia sem exigências de uma amizade. 

Nossa vida na rede nos permite escondermos uns dos outros, mesmo quando 

estamos amarrados (presos, conectados) uns aos outros. Nós preferimos 

enviar mensagens a conversar. (TURKLE, 2011, 1)
30
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 Tradução nossa 

  

Figura 10 – Publicação no Facebook sobre o mestrado (3) 
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 Visto que as redes sociais estão mudando a maneira de agir, pensar e se comportar 

das pessoas, é o momento de analisarmos quais as redes que mais influenciam o jovem adulto 

(20 a 35 anos) no Brasil e quais possuem a maior penetração no país. 

 

 Orkut – O Orkut foi criado em janeiro de 2004 e é uma rede social que serve 

basicamente para relacionamento pessoal, apesar de possuir vários perfis e comunidades para 

“vender produtos” e fazer negócios. 

 

  

 

Figura 11 – Página inicial do Orkut 

31
 

 

 A porta de entrada das redes sociais para os brasileiros. Mantido pelo Google (sua 

criação se deu por um funcionário do Google que queria criar uma rede de relacionamento de 

amigos segura), o Orkut chegou ao país com status de novidade e valor agregado. Para 

aqueles mais jovens e integrados em várias redes sociais, não devem nem saber ou ao menos 

se lembrar dessa informação, mas para fazer parte do Orkut você deveria receber um convite 

de um amigo que já fizesse parte. Portanto, o Orkut tinha o objetivo de ser uma rede social 

interligada, em que as pessoas de alguma maneira conhecessem alguém que pertencesse ao 

grupo para poder fazer parte. 

 Receber um convite e fazer parte do Orkut significava ser influente, e que a pessoa 

fazia parte de uma rede de relacionamento totalmente atualizada com as novidades no mundo. 
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 Depois de algum tempo o Orkut passou a ser aberto e para se conectar era preciso 

apenas criar uma conta. 

 Barber (2009) ao escrever sua obra Consumido, em sua versão em inglês em 2007, 

falou sobre o status de pertencer ao Orkut considerando o site como relativamente recente, o 

que nos mostra também como em poucos anos o panorama da tecnologia se altera. Quando 

falamos em tecnologia, essas mudanças acontecem em meses e não em anos. 

 

Um site relativamente novo que faz uma rede social, chamado Orkut, tira 

vantagem dessa nova falta de autenticidade de maneiras novas e fáceis, 

oferecendo um lugar onde as pessoas com sorte suficiente de ser escolhidas 

para integrar “uma comunidade de amigos e relações confiáveis” podem 

trocar mensagens instantâneas e interagir. É claro que “relações confiáveis” 

é um paradoxo, mas, como ferramenta de marketing, a coisa funciona bem 

num mundo carente de confiança e ávido por comunicação. (BARBER, 

2009, p. 219) 

 

 O autor ainda completa: “Nas palavras do site Orkut”: o Orkut é único porque é uma 

rede de amigos confiáveis que cresce naturalmente. Dessa maneira não vamos crescer muito, 

nem muito rapidamente, e todo mundo terá pelo menos uma pessoa para lhe dar seu aval 

pessoal. (BARBER, 2009: 219) 

 Evidente que essa explicação do Orkut não é mais encontrada por lá, e esse objetivo 

inicial do Orkut não mais existe. O Orkut cresceu com uma rapidez que não se imaginava e 

quando foi “aberto ao público em geral”, ou seja, deixou de lado a exigência de um convite, 

esse aval de pelo menos uma pessoa passou a não existir. 

 O Orkut possui apenas no Brasil (sua maioria nessa rede social) pouco mais de 30 

milhões de visitantes, enquanto o Facebook no Brasil possui perto de 15 milhões de usuários 

(dados Comscore 
32

), informações que nos ajudarão a continuar com a avaliação das redes 

sociais no país. 

 Em 2006 o Brasil já dominava o Orkut com mais de 60% de seus usuários, esses 

números só foram crescendo e chegaram ao patamar de 90% da audiência. 

                                                 

32
 

<http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Bra

zil>. Acesso em: 05 mai. 2011 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
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Figura 12 – Penetração do Orkut em 2006 

 

Fonte: MacMagazine
33

  

 

 Alguns fatores fizeram com que o Orkut não tivesse tanto sucesso nos EUA, um 

deles foi a presença massiva do MySpace no país, rede social que já existia e dominava os 

EUA, e o outro fator foi a grande “invasão” de brasileiros na rede social. 

 O Orkut possui no Brasil, 90% do total de sua audiência. E possui no mundo todo um 

total de 53 milhões de visitantes únicos. Já se fala que se não fosse pelo Brasil, o Orkut não 

mais existiria em 2011. 

 Para podermos discutir um pouco mais sobre redes sociais, é preciso continuar 

definindo as redes mais utilizadas no país. Nesse momento explicaremos o Facebook e o 

MySpace (rede que por muito tempo foi líder absoluto de audiência nos EUA), redes 

concorrentes e da mesma categoria do Orkut, ou seja, redes sociais da categoria de 

relacionamento pessoal, mas cada uma com sua característica única e seu diferencial 

competitivo. 

  O MySpace: não é uma rede social tão popular no país (possui pouca 

penetração), embora tenha sido uma rede amplamente divulgada na mídia durante algum 

tempo. Foram divulgados comerciais sobre o MySpace na televisão e no cinema, mostrando 

suas funcionalidades e sua integração com o live Messenger (o antigo MSN que mudou de 

nome após se modernizar). Para se conectar basta ter uma conta no Hotmail e seu diferencial é 

que é possível hospedar mp3, por esse motivo é utilizado por muitas bandas e músicos. O 

MySpace ocupou por muito tempo o status de maior rede social do mundo, mas hoje o seu 

                                                 

33
 <http://macmagazine.com.br/2006/11/09/brasil-domina-orkut-com-mais-de-60-dos-usuarios/> Acesso em: 10 

fev. 2011 
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número de usuários está em queda livre, mais uma vez devido ao grande crescimento do 

Facebook. 

 

Figura 13 – Página inicial do MySpace 

34
 

 

Nesse momento é necessário explicarmos a rede social considerada o maior fenômeno da 

atualidade.  

 

O Facebook: uma rede social que integra características de diversas outras redes, 

criada inicialmente para relacionamentos pessoais – encontro de amigos, colegas ou 

relacionamentos amorosos, o Facebook cresceu em proporções inesperadas e se tornou a 

maior rede social do mundo. 

Com o passar do tempo o Facebook foi se aperfeiçoando e criando novas 

funcionalidades. Hoje é possível, por exemplo, a criação de páginas profissionais nessa rede 

social. 
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Figura 14 – Página inicial do Facebook 
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Figura 16 - Página inicial do Facebook (20012)
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 Página inicial do Facebook em abril de 2011 

36
 Página pessoal inicial 

37
 Página inicial do Facebook alterada em 2012 com o lançamento da “Timeline” – uma linha do tempo que 

mostra as principais postagens do usuário desde seu ingresso no Facebook. 

Figura 15 – Página pessoal do Facebook 
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Figura 17 – Fanpage do Facebook  

38
 

 

 O Facebook possui algumas características simples como o “like” (curtir) e o “poke” 

(cutucar), que fazem com que as pessoas interajam sem o mínimo de comunicação. Com o 

“like” a pessoa apenas clica para dizer se gostou do que leu, do que o amigo postou ou 

informou que está fazendo, e o “poke”, apesar de ser até bem discutido por várias pessoas, 

tem uma definição muito simples, algo como: “lembrei de você, mas não tinha nada para te 

falar, então passei por aqui e te cutuquei”. 

 Nesse sentido é preciso refletir se o desejo de “não se comunicar” se tornou tão 

grande que acabou por tornar essa rede social um grande sucesso. Não podemos afirmar como 

única característica do Facebook, mas também não se pode negar que esse fator, contribui e 

muito para o seu sucesso. Aqui mais uma vez temos o desejo do “Alone together”, que 

funciona de maneira dupla: uma pessoa sozinha conectada com mil pessoas ou até mesmo 

uma pessoa em uma sala de aula, ou um congresso com mil pessoas, que se isola no seu 

mundo virtual para apenas se conectar aos seus amigos. 

 Essa característica atual da tecnologia e mais especificamente das redes sociais (já 

que o Orkut copiou o like do Facebook), nos remete a assuntos mais profundos da 

comunicação como as formas de silêncio discutidas por Orlandi (2010). Orlandi, quando 

argumenta que devemos pensar o silêncio, reflete sobre algo muito importante no momento 

que afirma que, o silêncio não é vazio “nós o sentimos, ele está “lá” (...) Para torna-lo visível, 

é preciso observá-lo indiretamente por métodos (discursivos) históricos (...) (2010, p.45). 

 Vemos então como o silêncio ou essa ausência de comunicação se torna 

representativa nas redes sociais e na “nova forma de comunicação” do jovem adulto que o 

representa, como afirma Orlandi por métodos discursivos. 
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 Outra característica importante do silêncio analisada por Orlandi é que, “O silêncio é 

a condição de possibilidade de o dizer vir a ser outro. No silêncio, o sentido ecoa no sujeito. É 

esse processo que lhe torna possível perpassar as diferenças dos distintos processos de 

identificação sem no entanto perder sua unidade” (2010, p. 154) . O que nos ajuda a 

compreende a multiplicidade e volatilidade da identidade no jovem adulto na rede social. 

 Portanto, qual o papel do Facebook nessa alteração da sociedade e na vida do jovem 

adulto? E qual a necessidade de estudar as redes sociais para que possamos chegar a essas 

informações? Antes de conseguirmos definir esses parâmetros é preciso entender o porquê do 

sucesso do Facebook e como acontece sua disputa com o Orkut no Brasil, para que seja 

possível identificar o gosto e a preferência do “jovem adulto” por essa rede social do 

momento. 

 Segundo dados recentes da ComScores
39

, ao comparar o Orkut com o Facebook 

conseguimos observar um panorama das redes no Brasil e no mundo. 

 No ano de 2010 o Orkut teve um crescimento de 28% no Brasil, enquanto o 

Facebook, rede social recente no país, teve um crescimento de 258%, já no mundo o Orkut 

teve um decréscimo de -1%, enquanto que o Facebook teve um crescimento de 41%. 

 O que se percebe é que apesar do Orkut ainda ser a rede social dominante no Brasil, 

o seu crescimento é cada vez menor, enquanto que o crescimento do Facebook é muito alto, e 

que o Facebook mesmo já sendo a maior rede social mundial ainda regisrta um alto 

crescimento anual mundial. 

Figura 18 – Crescimento Orkut X Facebook no Brasil 

  
40

 

                                                 

39
 

<http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Bra

zil>. Acesso em: 05 mai. 2011 
40

 

<http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Bra

zil>. Acesso em: 05 mai. 2011 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/State_of_the_Internet_in_Brazil


75 

 

 

 

De acordo com Raquel Recuero, pesquisadora e professora do Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGL) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), em entrevista 

concedida a Veja "Em 2004, o Orkut chegou ao Brasil como uma grande novidade. É um caso 

único. E não será fácil repetir o mesmo sucesso com o Facebook”.
41

 Não se pode negar o 

crescimento do Facebook, mas o Orkut ainda possui uma penetração três vezes maior do que 

a do “concorrente”. 

Recuero afirma ainda: “Por falta de inovação no Orkut, muitos usuários 

migraram para o Facebook. Mas sem apagar o perfil no Orkut”.
42

 Essa informação também 

foi possível obter em nossos dados primários quando observamos que: 82% dos respondentes 

obtiveram o primeiro contato com as redes sociais pelo Orkut, e 88% faz parte dessa rede 

social, mas quando perguntados qual a rede principal de uso pessoal, profissional ou para 

informação, em nenhuma das opções o Orkut apareceu em primeiro lugar para os 

respondentes, o Facebook apareceu com 73% como preferência de rede social para contato 

pessoal, e com 40% para informação, com o Twitter se aproximando com 32%, e quanto a 

preferência para rede social profissional o Linkedin ficou em primeiro lugar com 41%.  

Portanto, apesar das pessoas manterem suas contas no Orkut, a análise mostra 

que a popularidade e preferência do Facebook se torna cada dia maior. No dia 26/04/2011, 

pela primeira vez, foi publicado que o Facebook bateu o Orkut em trafego no Brasil, e essa 

notícia reforça todos os dados acima demonstrados.
43

 

 O Facebook teve sua “explosão” de popularidade por vários fatores, mas é possível 

listarmos alguns que contribuíram para esse sucesso: a facilidade de acesso e a maneira 

intuitiva de utilizar a rede social foi uma delas, outra que fez muito sucesso no início foram os 

jogos que a rede social possui. Inúmeras matérias sobre o Farmville e o Mafia Wars foram 

publicadas na mídia para explicar o sucesso da rede social. Depois desse sucesso, o Facebook 

se mantém ainda com aplicativos para funcionar em poucos cliques através de celulares e 

ainda foi a primeira rede social a criar integração com outras redes como Twitter e 

Foursquare, com um simples clique tudo o que é postado no Twitter pode automaticamente ir 

parar em sua página do Facebook e o aplicativo do Foursquare (rede que mostra a localização 
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 <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/Facebook-vai-sofrer-para-bater-orkut-no-brasil>. Acesso em: 04 

jan. 2011 
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das pessoas) também pode ser utilizado pelo Facebook. Recentemente foi disponibilizado no 

Facebook, por tempo indeterminado, um aplicativo que faz com que os usuários consigam 

migrar suas fotos do Orkut para o Facebook (o migrakut – aplicativo que foi bloqueado logo 

após o lançamento do Google+) e a cada dia são lançados novos botões e novas facilidades na 

rede social. Essa constante inovação, faz com que o Facebook permaneça, por enquanto, 

unanimidade universal. 

 É claro que, toda essa popularidade acaba deixando algumas pessoas descontentes e 

boatos são lançados constantemente contra a rede social. O último deles foi dito por Julian 

Assange, criador do Wikileaks, que afirma que o Facebook é: “um grande banco de dados 

desenvolvido para uso dos serviços de inteligência norte-americanos.”
44

 

Mas de onde surge todo esse encanto das redes sociais? E por que se tornaram e vem 

a cada dia se tornando tão importante na vida do cidadão? Castells explica a expansão das 

redes sociais em nova dimensão e o sentimento gerado por essas redes ao dizer que: 

 

Os espaços sociais na internet, dando prosseguimento à tradição pioneira das 

comunidades virtuais da década de 1980 e superando as míopes formas 

comerciais iniciais do espaço social introduzidas pela AOL, multiplicaram 

seu conteúdo e dispararam em número para formar uma sociedade virtual 

diversificada e difusa. O MySpace continuava sendo o site de interação 

social mais bem-sucedido até o início de 2009, embora seja frequentado em 

grande parte por uma população de usuários jovens. Mas outros formatos, 

como o Facebook, expandiram as formas de sociabilidade para as redes de 

relacionamentos entre pessoas identificadas de todas as idades. Para centenas 

de milhões de usuários de internet com menos de trinta anos de idade, e as 

comunidades on-line se tornaram uma dimensão fundamental da vida 

cotidiana que continua a crescer em toda parte.(CASTELLS, 2010a, XIII – 

XIV ) 

 

 É possível compreender que, como afirma Castells, as formas de sociabilidade se 

expandiram, e indo um pouco mais além, podemos até afirmar que se alteraram. Essa 

dimensão fundamental das comunidades online na vida dos usuários é percebida no 

comportamento do consumo das tecnologias. Na utilização dos smartphones e na percepção 

da continuidade do que o cidadão está fazendo pela  sua comunicação nas redes. A rede social 

o ajuda a não apenas fazer, mas a comunicar a todos o que está sendo feito, seus passos, 

desejos e anseios. 

 Já que existe toda essa facilidade de integração entre outras redes sociais, vamos 

aproveitar e explicar a rede considerada como microblog, o Twitter. 

                                                 

44
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Twitter: é considerada uma rede social que o usuário mantém simultaneamente com 

outras redes, e pela facilidade de relacionamento e interação com outras redes é usado sempre 

como “mais um”, ou seja, dificilmente o usuário do Twitter possui apenas o Twitter, e sim o 

tem como complemento de outras redes sociais. O Twitter foi traduzido para o português e 

lançou sua versão nessa língua apenas em junho de 2011. 

 

Figura 19 – Página inicial do Twitter 

45
 

Na própria rede social é possível encontrar a seguinte definição: “Twitter é uma rede 

de informações em tempo real que conecta você às informações mais recentes sobre o que 

você achar interessante. Basta encontrar os públicos que você acha mais atraente e os siga.”
46

 

(tradução nossa) 

A principal característica do Twitter é que as mensagens precisam ter no máximo 

140 caracteres, fotos e urls também podem ser postadas. Existem “encurtadores” de urls para 

que o endereço das notícias a serem postados não ocupem a quantidade total de caracteres. 

Alguns especialistas explicam que os 140 caracteres foram criados baseados nas 

mensagens de telex, substituídas posteriormente pelos torpedos (SMS) dos primeiros celulares 

com 160 caracteres. Por esse motivo, o Twitter possui 140 caracteres de texto e mais 20 para 

o nome da pessoa que o está postando.
47
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Apesar de todas essas “curiosidades”, um dos principais pontos do Twitter a ser 

discutido é a velocidade com que as informações são divulgadas no mundo inteiro. O exemplo 

mais recente disso, foi a morte de Osama Bin Laden. Quanto tempo a notícia demoraria para 

chegar ao mundo todo se possuíssemos apenas as mídias tradicionais? A primeira informação 

relevante, é que um paquistanês narrou o ataque do helicóptero americano ao terrorista sem ao 

menos saber o que estava narrando.
48

 Fora essa informação curiosa, podemos explorar 

também as informações da mídia televisiva divulgadas pelo microblog. A rede de TV CNN, 

postou antes do que qualquer emissora apenas no twitter e em seu blog a seguinte informação: 

 

Figura 20 – Post no Twitter da CNN sobre pronunciamento do Presidente Barack Obama 

 

 

“O Presidente Barack Obama é esperado para fazer um pronunciamento as 22h30. 

Assunto desconhecido.”
49

 

Só mais ou menos uma hora após essa informação é que os outros canais, e até 

mesmo a internet, começaram a divulgar a morte de Osama Bin Laden. E isso nos faz 

inclusive chegar a uma conclusão. Até que ponto as informações não estão chegando rápido 

demais hoje? Existem inúmeras matérias dizendo que fica, por exemplo, cada vez mais difícil 

para os profissionais de Relações Públicas “controlar” os danos causados por artistas, nas 

redes sociais, como Twitter e Facebook, pois as informações chegam ao público com uma 

velocidade muito rápida e o “estrago é muito mais difícil de ser arrumado”. Até que ponto 

também as tragédias não tomam maiores proporções já que se tornam mais próximas por 

serem transmitidas em tempo real? As empresas estão procurando cada vez mais  aprimorar 
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os manuais de conduta, para que sua adoção possa ajudar a prevenir esses problemas, mas 

ainda não estão conseguindo controlar a situação (tema que discutiremos mais profundamente 

no próximo item). 

 Ao considerarmos o processo de globalização discutido no primeiro capítulo e as 

identidades influenciadas pela tecnologia, devemos avaliar os pensamentos de Hall (2006) 

quando afirma que: 

Que impacto tem a última fase da globalização sobre as identidades 

nacionais? Uma de suas características principais é a “compreensão 

espaço-tempo”, a aceleração dos processos globais, de forma que se 

sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos 

em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e 

lugares situados a uma grande distância. (p. 69) 

 

E é realmente isso que o Twitter faz com cada vez mais rapidez, diminuindo os 

espaços e fazendo com que os impactos sejam maiores atravessando continentes. 

Isso nos leva também aos problemas gerados, que prejudicam a credibilidade das 

empresas e funcionários, que muitas vezes precisam assinar contratos de confidencialidade, já 

que fica cada vez mais difícil a proibição da utilização das redes sociais dentro das empresas 

(assunto que será discutido a seguir quando levantaremos as questões relevantes a área 

empresarial). 

Para corrigir tais tragédias, já existem empresas como a www.reputation.com criada 

para “limpar” perfis que possam gerar algum dano de imagem nas redes sociais. 

 

Figura 21 – Página com recursos do www.reputation.com  

 

O site promete monitorar suas informações online, remover suas informações 

pessoais, definir sua presença online e defender sua reputação de conteúdo negativo. É a Era 

do “Big Brother”, tão bem definida por George Orwell, na obra 1984, cada vez mais presente. 

http://www.reputation.com/
http://www.reputation.com/
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Estamos na rede, expostos, mas queremos privacidade. Queremos usar o Foursquare para 

dizer onde estamos indo almoçar, mas ao mesmo tempo não queremos que ninguém saiba 

ondem estamos. Queremos postar fotos de nossas viagens para que nossos amigos vejam, mas 

não queremos que mais ninguém tenha acesso. Nos expomos cada vez mais e cada vez mais 

buscamos privacidade. E nessa via dupla só buscamos a privacidade por estarmos nos 

expondo e isso também gera uma exposição da nossa vida não só pessoal, mas também 

profissional. E até que ponto isso pode prejudicar nosso trabalho e a empresa em que 

trabalhamos? 

E nesse contexto é o momento de explicarmos a rede social profissional, o Linkedin. 

O Linkedin também é uma rede social que pode ser integrada ao Twitter e ao 

Facebook, no entanto, a maior parte dos usuários, diferente do Facebook, não faz essa 

integração. 

O Linkedin pode ser considerado como uma “agenda de contatos” profissionais. 

Possui algumas características principais: é um local onde o usuário informa (ou pode 

informar) os locais onde trabalha e trabalhou, os projetos concluídos, as áreas de 

conhecimento desenvolvidas e pode funcionar como um currículo mais completo. 

 
Figura 22 – Página Principal do Linkedin 

 

 

Outra funcionalidade do Linkedin é encontrar e manter seus contatos profissionais 

antigos, sem correr o risco da “agenda ficar desatualizada”, pois o usuário ao trocar de cargo e 

empresa, normalmente atualiza suas informações na rede, fazendo com que todos os seus 

contatos passem automaticamente a ter suas novas informações. 
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O concorrente do Facebook - Google+: em julho de 2011 o Google lançou seu mais 

novo projeto para concorrer com o Facebook. O Google+, com o declínio desenfreado e 

incontrolável do Orkut, o Google resolveu criar uma nova rede social ao invés de continuar 

com as inúmeras e incontáveis tentativas de reerguer o Orkut. Mais uma vez o Google utilizou 

suas características principais para despertar curiosidade e desejo, a da necessidade de convite 

para ingressar à rede. Inicialmente os convites foram limitados e para formadores de opinião 

ou pessoas que trabalham na área, essas pessoas possuíam poucos convites também para 

distribuir entre seus amigos e depois de alguns dias o Google retirou os convites do ar, 

tornando a rede ainda mais desejada. Aos poucos foi novamente liberando os convites para 

que as pessoas pudessem ir se cadastrando na rede. 

O Google+ é ainda muito recente para que uma análise profunda seja realizada, mas 

já foi possível perceber uma movimentação e criação de novas ferramentas pelo Facebook na 

tentativa de não cair em desuso, mas após quase um ano de lançamento já foi possível 

perceber que a rede não alcançou o sucesso esperado. 

Ainda não existem aplicativos do Google+ para a maioria dos celulares, e apesar dos 

dados analisados mostrarem que ainda uma pequena parcela dos brasileiros acessam a internet 

pelo celular, já existem informações que quando o brasileiro acessa a internet pelo celular é na 

maioria das vezes para as redes sociais, portanto, é uma tendência mundial e nacional e esses 

aplicativos devem ser lançados em breve. 

 

(...) a procura por esses sites ultrapassou, pela primeira vez, o uso do email 

na internet móvel.  As páginas de relacionamento foram utilizadas durante 

32% do tempo gasto na navegação pelo celular no primeiro trimestre, com 

domínio do Facebook (65%), seguido pelo Orkut (60%) e pelo Twitter 

(44%).  O acesso a sites da web aparece em segundo lugar, com 19% do 

tempo, à frente do acesso ao email, com 17%. 
50

 

 

Na realidade o que é importante analisar é que independente de Orkut, Facebook, 

Google+ ou qualquer outra rede social, o que nos interessa aqui é que o consumo dessas redes 

alteraram o comportamento dos jovens adultos de maneira definitiva. Dificilmente haverá um 

retrocesso para o que havíamos antes das redes sociais. Houve alteração de consumo, de 

comportamento de linguagem e estas características estão cada vez mais arraigadas no dia a 

dia desse consumidor, influenciando suas relações sociais e profissionais. Por esse motivo as 

grandes corporações não poderiam “fechar os olhos” para a inserção desse consumo na vida 

                                                 

50
< http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/6686/acessar-rede-social-o-principal-uso-da-internet-no-

celular.html> Acesso em 10/072011 

http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/6686/acessar-rede-social-o-principal-uso-da-internet-no-celular.html
http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/6686/acessar-rede-social-o-principal-uso-da-internet-no-celular.html
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do jovem adulto. Houve também a necessidade de uma adaptação às redes sociais, e é isso 

que analisaremos no próximo item desse capítulo. 

Nesse caso, qual a vantagem de surgirem novas redes sociais e do jovem adulto ficar 

migrando de uma para outra ou possuir seu perfil em várias redes? Como vimos quando 

avaliamos as colocações de Prensky, os nativos digitais são pessoas que estão em constante 

mutação, multitasks e precisam de novos desafios a cada momento, e é isso que fazem as 

novas redes sociais: trazem novidades, tiram os lideres da inércia e fazem com que 

ferramentas que facilitam cada vez mais o contato social e profissional pelas redes sociais 

sejam criadas. Um exemplo disso é a característica mais comentada do Google+ até agora, os 

“círculos”. Nessa nova rede social você pode dividir seus amigos, conhecidos e colegas de 

trabalhos em círculos, pré-definidos ou criados pelo usuário, uma maneira mais prática e 

visual de dividir sua rede social. Assim que o Google+ foi lançado e os comentários dos 

círculos começaram a surgir, rapidamente foi lançada uma ferramenta para o Facebook (que 

não foi criada pelo próprio Facebook), para que também fosse possível fazer a divisão dos 

amigos daquela rede em círculos. 

O Google manteve, para quem utilizou o mesmo e-mail cadastrado no Orkut, um link 

direto para a conta do Orkut dentro do Google+, na tentativa de não acabar com a rede de uma 

vez por todas e quem sabe num futuro próximo reanimá-la com uma integração entre as redes, 

já que as pesquisas mostram que os usuários deixaram de utilizar o Orkut, mas a maioria deles 

não deletou suas contas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Página inicial do Google+ 
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Figura 24 - Os círculos do Google+ 

 

 

Agora, se formos analisar pelo lado das corporações que criam as redes sociais, fica 

sempre a dúvida de qual o interesse por esse mercado. Porque existe tanta disputa e o desejo 

de criar novas redes sociais? A resposta é simples. É um mercado que movimenta bilhões. O 

consumo das redes sociais traz um retorno financeiro rápido e de curto prazo, seguro para 

essas empresas. Enquanto o jovem adulto consome a rede criando seu perfil e se relacionando 

de maneira pessoal e profissional, ele consome inúmeras outras coisas que trazem o retorno 

para essas empresas. A comprovação está em simples dados como:  

 

 1,86 bilhão de dólares é o valor do lucro obtido pelo Facebook apenas pelo conteúdo 

gerado pelos seus usuários em 2010
51

,  

 O Facebook foi avaliado em 70 bilhões de dólares em junho de 2011 – 20 bilhões a 

mais de uma avaliação realizada em janeiro de 2011
52

 

 A última avaliação que o Twitter recebeu foi de 7 bilhão de dólares. 

 

 Portanto, fica fácil entender o motivo do interesse nesse mercado crescente. Com 

esse mercado sempre haverá uma rede social surgindo, uma novidade a cada semana ou até a 

cada dia, mas rede social, sempre será rede social, a novidade chamará atenção, mas o 

movimento é sempre o mesmo e o objetivo geral também, o relacionamento e a interação com 

as pessoas de objetivos comuns.  

Após explicarmos as principais redes sociais no país e darmos um panorama de como 

elas acabam por “revolucionar” o dia a dia dos usuários, precisamos identificar como essas 

redes e a tecnologia se comportam no mundo corporativo, o que faremos a seguir. É 

importante lembrar ainda, que apesar do panorama geral, este estudo se aprofunda sempre nas 

redes Facebook, Linkedin e Twitter. 

                                                 

51
 

<http://www.bluebus.com.br/show/1/104688/quanto_o_facebook_ganhou_em_2010_c_conte_do_gerado_por

_vc_usu_rio> Acesso em 10/07/2011  
52

 <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/com-novo-investimento-facebook-e-avaliado-em-70-bilhoes> 

Acesso em 10/07/2011  

http://www.bluebus.com.br/show/1/104688/quanto_o_facebook_ganhou_em_2010_c_conte_do_gerado_por_vc_usu_rio
http://www.bluebus.com.br/show/1/104688/quanto_o_facebook_ganhou_em_2010_c_conte_do_gerado_por_vc_usu_rio
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/com-novo-investimento-facebook-e-avaliado-em-70-bilhoes
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3.3 AS TECNOLOGIAS E AS REDES SOCIAIS NO MUNDO CORPORATIVO 

 Nesse momento torna-se necessária uma avaliação de quais as consequências desse 

consumo das redes sociais no mercado de trabalho. Como já foi dito, esse novo 

comportamento da sociedade, influencia diretamente também na formação do novo 

funcionário nas empresas. Para isso, as corporações precisam criar novas ferramentas de 

controle, de trabalho, de utilização, de atualização, e estar atentas às novas tecnologias para 

acompanhar a evolução dos funcionários de acordo com a influência desse consumo no seu 

dia a dia. 

 Para discutir esse assunto e analisar o caminho que o consumo das redes sociais 

conduz nas empresas, precisamos em primeiro lugar discutir temas como ética (no trabalho e 

fora dele), moral, valores e caráter. Para tanto, iremos nos valer das reflexões de Sennett e 

Foucault para essa discussão, deixando claro que não estamos baseando todo o estudo dessa 

dissertação nos pensamentos desses filósofos, mas apenas estamos utilizando os seus 

conceitos sobre os temas que discutiremos a seguir. 

Cada vez mais se escuta falar em geração y no mercado de trabalho. No 

comportamento acelerado, inovador e destemido desse jovem. Esse comportamento não 

acontece sozinho e isolado de nenhum ambiente, afeta e é afetado por influências externas que 

sugerem mudanças cada vez maiores em toda a sociedade. 

Já analisamos nos capítulos anteriores como as redes sociais estão influenciando o 

comportamento de comunicação e consumo do jovem adulto e como esse consumo vem 

afetando a sociedade. A partir desse momento, analisaremos como esse consumo tem ocorrido 

no mercado de trabalho, como modificou o ambiente e como esse consumo passa a alterar o 

comportamento do jovem adulto também no mercado de trabalho. 

Em primeiro lugar, podemos dizer que antes de chegar ao ambiente de trabalho 

propriamente dito, o consumo das redes sociais passou a alterar também a busca pelo 

trabalho. 

Na pesquisa quantitativa aplicada para essa dissertação, 40% dos entrevistados 

afirmaram já ter procurado emprego pelas redes sociais, e desses, 41% conseguiram emprego. 

Uma realidade nova que deve ser levada em consideração demonstrando novos rumos, ainda 

pouco explorados, mas que se tornam tendência no mercado de trabalho. 
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O caminho inverso também é verdadeiro e as organizações estão cada vez mais 

buscando profissionais através das redes sociais. Não podemos esquecer que mudança de 

comportamento gera estranheza e desconfiança, se pensarmos em décadas passadas, 

lembraremos que seria impossível pensar em um candidato se candidatar para uma vaga 

através, por exemplo, do site da empresa, hoje o processo também é novo e ainda gera esse 

desconforto até mesmo nas empresas de recrutamento e seleção. Esse desconforto é 

compreensível se pensarmos que as pessoas que desenvolvem esse papel, fazem parte do que 

Prensky chama de imigrantes digitais (já discutido aqui). Ora, se essas pessoas ainda não 

possuem intimidade com as redes, como podem confiar a elas totalmente o papel de encontrar 

novos profissionais no mercado. 

Os resultados das entrevistas em profundidade realizadas com pessoas da área de 

recrutamento e seleção de uma ONG de capacitação profissional
53

 e a percepção através das 

respostas obtidas foi esse “receio” do novo. 

Quando perguntada a uma das entrevistadas se a ONG procura jovens através de 

perfis nas redes sociais, a resposta foi negativa. Disse que a ONG não procura, mas que 

acredita que as empresas façam essa “varredura” dos candidatos selecionados no próximo 

passo. 

 

“Eu acho que no momento de uma contratação sim. Quando o jovem sai daqui e passa por um 

processo dentro do RH ou com um gestor sim. No próximo passo.” (Coordenadora de Recursos 

Humanos, 50 anos) 

 

Sobre a utilização do Facebook, percebe-se que para a entrevistada, o padrão de 

comportamento que deve ser seguido já existe, e é cobrado até mesmo dentro da ONG, 

portanto procurando ou não o profissional na rede social a imagem que ele projeta pode 

prejudicar sua carreira. 

 

“Você tem umas regras de convivência, algumas regras dentro desses ambientes que eu acho que 

precisam existir e não existem. Uma coisa que a gente fala até mesmo dentro do Via. Seu Face pode 

ficar ligado o dia inteiro, você pode ficar dentro do Face o dia inteirinho, mas tudo aquilo que você 

posta durante o período que você está aqui é visto muitas vezes pelos teus clientes e ai eles podem 

muito bem falar, pera ai, você tá fazendo um processo seletivo pra mim, em vez de você entrar em sala 

                                                 

53
 A descrição completa da pesquisa encontra-se no capítulo “Investigando o Campo” e as transcrições em 

Apêndice 
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e fazer dinâmica você tá no Face? Então cuidado com o que você posta. Você quer postar qualquer 

coisa? Vai até as 8h30 da manhã, que é o horário que você começa a trabalhar. Aaa quer fazer 

alguma coisa? Vai meio dia ou depois das 5h30, mas cuidado com esse período que você está dentro 

da empresa e dentro dessa rede social.” (Coordenadora de Recursos Humanos, 50 anos) 

  

Na verdade os próprios recrutadores ainda não têm familiaridade com as redes 

sociais e isso acaba dificultando até mesmo o entendimento da rede, das suas vantagens e 

desvantagens.  

Após a entrevista com duas recrutadoras, entrevistamos o superintendente geral da 

ONG que fez a seguinte declaração quando informamos que uma das recrutadoras afirmou 

que não utilizam a rede social para buscar os jovens, mas divulgam todas as vagas disponíveis 

nas redes sociais: 

 

“É isso mesmo, mas eu tenho uma notícia que amanhã nós vamos ter uma reunião, (...) pq que elas 

não usam até hoje a rede social. Pq a orientação já foi dada, elas não estão usando. Quem usa é o 

nosso pessoal de TI, que recebe delas e ai eles fazem a busca pela rede. Facebook normalmente mais, 

Linkedin um pouco menos, pq Linkedin não é bom para estagiário é mais pra cima, o Twitter, nós 

estamos sempre twittando, então amanhã nós vamos ter uma reunião, já montamos uma apresentação 

já está ok, nós vamos apresentar para todo mundo como usar as redes sociais. Que vai ser 

obrigatório usar. Não tem volta Rachel. Nós vamos aprender a buscar o jovem na rede social 

também.” (Superintendente Geral, 60 anos) 

 

 A própria empresa reconhece que é um norte a ser seguido, mas que as pessoas ainda 

estão despreparadas para acompanhar tal função. Muito provavelmente pela faixa etária das 

pessoas que se encontram na posição de recrutamento e de avaliação dos novos funcionários. 

 Em matéria publicada pelo “Canal de empregos e carreiras” em 2010, uma pesquisa 

realizada nos EUA no final de 2009 apontava que 92% das empresas pretendiam buscar os 

candidatos nas redes sociais. E por que motivo pretendiam? Pelo mesmo motivo que estamos 

discutindo até agora. A maior parte das empresas ainda não se sente segura utilizando as redes 

sociais como único canal de contratação do jovem, mas já entende que é um dos canais mais 

importantes para esse jovem e precisa fazer parte dele.
54

 

                                                 

54
 <http://carreiras.empregos.com.br/comunidades/rh/noticias/buscar-talentos-nas-redes-sociais.shtm>. Acesso 

em 20 dez. 2011 
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 Portanto, mais do que utilizar as redes para contratar o jovem, as empresas estão 

inicialmente as utilizando para analisar o perfil dos futuros contratados: 

Recrutar profissionais com o uso das mídias sociais parece ser uma 

tendência que veio para ficar. Mas a utilidade delas não se restringe à 

procura de talentos. O estudo norte-americano mostra que um terço dos 

entrevistadores sempre verifica o perfil dos candidatos nas redes antes de 

qualquer contratação.
55

 

 Analisando esses pontos nos deparamos com outra questão: se o jovem utiliza as 

redes sociais para buscar um novo emprego e sabe que as empresas analisam o seu perfil nas 

redes, qual o motivo de muito comportamento inadequado verificado com relação ao jovem X 

rede social X empresa? 

 Segundo o Superintendente Geral do Via de Acesso e especialista nesta área, isso faz 

parte do comportamento do jovem y: 

 

“Isto é um reflexo muito interessante, mas muito previsível do perfil do jovem y que nós temos. Isto é 

só mais uma demonstração do perfil dele, e o jovem y tá muito protegido pela família e na família ele 

tem os limites muito largos, muito abertos. (...) Muito bem, esse moleque, essa menina quando ele sai 

pro trabalho acha que é a mesma coisa, que pode fazer igualzinho, então quando você diz pra mim o 

cara tá twittando na reunião ou tá fazendo uma venda e tá descendo o cacete no cliente, pra mim é 

surpresa enquanto notícia, mas enquanto perfil não.” (Superintendente Geral, 60 anos) 

 

 Mas qual é esse comportamento a que estamos nos referindo? Existe uma grande 

discussão de privacidade das e nas redes sociais x comportamento do funcionário nas redes e 

até que ponto a empresa pode mesmo verificar o perfil do funcionário. No entanto, não se 

pode esquecer que se o funcionário tem o perfil público e o deixa aberto para consulta, e 

muitas vezes até fala o que não deveria sobre a empresa nesse perfil, os limites dos direitos e 

deveres ficam mais difíceis de serem definidos. 

 Segundo pesquisa publicada pela Revista Veja no dia 02 de julho de 2010
56

, as 

empresas em todo mundo, passaram a seguir seus funcionários nas redes sociais, já que não há 

possibilidade de proibir a utilização, que hoje faz parte de um comportamento de consumo 
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< http://carreiras.empregos.com.br/comunidades/rh/noticias/buscar-talentos-nas-redes-sociais.shtm > Acesso 

em 20 dez de 2011 
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< http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/empresas-seguem-funcionarios-nas-redes-sociais >. Acesso em 10 

dez. 2011 
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diário do jovem adulto em que sua comunicação precisa ser monitorada. Antes do período da 

publicação dessa matéria, as empresas tinham dificuldade em assumir que pesquisavam sim o 

perfil dos funcionários ou futuros funcionários, muitas vezes pelo medo de assumir o controle 

e outras pelo despreparo tecnológico dos cargos mais altos. 

 

Normatizar o uso das redes por profissionais pode ser necessário e 

produtivo. Proibir, por outro lado, não é uma hipótese aceitável na maioria 

dos casos, uma vez que, para muitos profissionais, acessar as redes já se 

tornou uma tarefa tão corriqueira como checar a caixa postal de e-mails. 

Segundo levantamento da empresa Clearswift feito nos EUA, Inglaterra, 

Alemanha e Austrália, 21% dos entrevistados disseram que recusariam uma 

oferta de emprego em empresa que não permitisse o uso desses serviços.
57  

 

 Essa normatização vem ao encontro da necessidade da criação ou até mesmo da 

atualização dos manuais de conduta que as empresas possuem ou deveriam possuir. Um 

manual de normas e condutas é um guia para os funcionários com as diretrizes, normas, 

valores da empresa, regras sobre o que pode ou não ser feito, definindo a conduta geral a ser 

seguida e também em relação a situações e assuntos específicos como: propriedade 

intelectual, segurança de informações, utilização de uniformes, regras para utilização da 

internet e e-mail.  Nos manuais figuram os direitos e deveres dos funcionários. As grandes 

empresas e a maior parte das multinacionais não contratam um funcionário que não assine 

esse documento. 

 Um levantamento exploratório sobre os manuais de algumas empresas
58

 nos mostra 

que a maior parte das multinacionais, e até mesmo muitas empresas locais, já disponibiliza 

seu manual online, possibilitando a consulta pela internet, sendo ou não funcionário, o que 

deixa as regras ainda mais claras. Outro ponto identificado, foi que a maior parte das 

empresas ainda não possui regras específicas de utilização das redes sociais, mas todas 

possuem regras claras sobre utilização da internet, que se bem analisadas podem ser 

consideradas como regras gerais, excluindo a necessidade das regras sobre redes sociais. 

 Segundo uma das entrevistadas, o manual de conduta seria essencial até mesmo 

dentro da ONG: 

 

                                                 

57
 <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/empresas-seguem-funcionarios-nas-redes-sociais> . Acesso em 02 

jan. 2012 
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 Foram examinados os manuais de ética e conduta das seguintes empresas: Sul América; Braskem, BM&F 

Bovespa; Governo Federal; Bradesco; Votorantim; AtendeWeb; Illix; Brasilprev  
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“Uma coisa que a gente precisa aqui é um código de ética. Começando por ai né. Esse código de 

ética, não é só por conta de entrada e saída de funcionário não. É o quanto você pode, o que você 

pode e o que você não pode fazer aqui dentro. É o que você pode e o que você não pode fazer. Como é 

que você lida com o teu cliente. Não importa o teu cliente é chato, só que ele que te paga teu salário. 

Então muitas vezes a gente reclama. A pq o cliente é exigente. Ele tá no direito dele. Ele tá pagando 

por um serviço. Então a gente precisa tomar alguns cuidados. 

Você não precisa necessariamente sair do Face, ai não vou entrar mais, só vou entrar de final de 

semana. Mas tome cuidado com aquilo que você vai postar. Tome cuidado com aquilo que você vai 

deixar aberto pra todo mundo ver.” (Coordenadora de Recursos Humanos, 50 anos) 

 

 O manual de conduta da empresa Votorantim, por exemplo, não possui regras 

específicas sobre redes sociais, mas fala claramente sobre utilização dos sistemas eletrônicos e 

sobre a imagem da empresa: 

Os sistemas eletrônicos e os recursos de informática estão à disposição dos 

empregados para o bom desempenho de suas funções.  

Seu uso para assuntos pessoais é permitido desde que não contrarie normas e 

orientações internas nem prejudique o andamento do trabalho (Grifo nosso). São 

proibidos a troca, o resgate, o armazenamento ou a utilização de conteúdo 

obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista, difamatório, que 

desrespeite qualquer indivíduo ou entidade e contrário às políticas e aos 

interesses da Votorantim. Jogos e mensagens de correntes também não são 

permitidos.  

Usuários em geral não devem ter expectativa de privacidade na utilização desses 

sistemas e recursos. Por esse motivo, a Votorantim poderá, a seu critério, usar e 

monitorar qualquer informação transmitida ou residente nesses meios. Essa 

regra abrange a informação escrita ou armazenada em sistema eletrônico e 

qualquer outro meio associado. Inclui também as informações desenvolvidas 

tecnicamente, adquiridas por associações, aquisição, licença, compra ou 

confiadas à Empresa.  

Fica claro, portanto, como o próprio texto menciona que a utilização para uso pessoal 

é restrita e deve ser utilizada com bom senso “Seu uso para assuntos pessoais é permitido desde que 

não contrarie normas e orientações internas nem prejudique o andamento do trabalho” 

O desrespeito na maioria das vezes não acontece pelo desconhecimento das regras, e 

sim por acharem que as regras não serão seguidas e muitas vezes pela falta de discernimento 

do funcionário. O que nos leva as discussões de ética e valores exploradas mais a frente. 

A preocupação com a imagem da empresa, um valor importante, também deve ser 

sempre levada em consideração e figura nos manuais. 
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Imagem e Reputação  

A construção e o fortalecimento da imagem e da reputação do Grupo também se 

dão por meio de nosso diálogo e comportamento para com os públicos com os 

quais nos relacionamos (grifo nosso). Para tanto, nosso agir, dentro e fora do 

Grupo, deve estar sempre em consonância com os princípios e os Valores da 

Votorantim.  

A gestão de imagem e reputação da Votorantim deve seguir o posicionamento 

definido pela Corporação e detalhado nos manuais da marca, sob a orientação da 

Gerência-Geral de Marca e Comunicação Corporativa.
59

 

 

 O manual de conduta da SulAmérica é mais claro quanto ao uso da utilização das 

redes sociais e destina um item específico as suas regras de uso: 

Redes Sociais: 

O colaborador deve cadastrar-se nas redes sociais em nome próprio evitando 

gerar vínculo direto com a empresa em que trabalha.  

Não é permitida a publicação de informações confidenciais da empresa nas 

redes sociais. Somente é permitida a publicação das informações 

corporativas classificadas como públicas, que tenha certeza que possam ser 

expostas de forma aberta na internet. 

A publicação de opiniões deve ser baseada no princípio de boa fé, e em 

conformidade legal apenas em nome próprio, evitando associar qualquer tipo 

de opinião à marca da empresa em que trabalha. 

 

Ficam claras as regras de que o funcionário deve evitar o vínculo, para que não fale 

em nome da empresa. Mais uma vez nos deparamos com a preocupação com a imagem. O 

problema da retenção de informações internas também aparece aqui como algo que a empresa 

pede ao funcionário que não divulgue. O problema é que mesmo com todas as regras existem 

os problemas, as informações vazam e os funcionários acabam por difamar empresas, colegas 

e funcionários, como se estivessem em um ambiente privado fazendo confidências a um 

amigo. 

Deve-se utilizar linguagem e vocabulários adequados, de modo a evitar 

qualquer tipo de opinião que possa ser considerada ambígua, subjetiva, 

agressiva, hostil, discriminatória, vexatória, ridicularizante ou que de algum 

modo possa ferir a imagem da empresa, de seus colaboradores, parceiros, 

fornecedores e clientes. 
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 <http://www.votorantim.com.br/SiteCollectionDocuments/codigo_conduta/codigo_conduta_ptb.pdf>. Acesso 

em 02 jan. 2012  

http://www.votorantim.com.br/SiteCollectionDocuments/codigo_conduta/codigo_conduta_ptb.pdf
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A preocupação com linguagem é algo que nos remete ao que analisamos nos 

capítulos anteriores (AD) e verificamos que as redes sociais possuem linguagem própria. Essa 

linguagem própria muitas vezes nem é criticada pela empresa, mas a velocidade das 

informações faz com que o funcionário nem sempre se preocupe com a linguagem vulgar e 

acaba por prejudicar sua própria imagem e consequentemente da empresa. 

É esperado que o colaborador atue em conformidade com o Código de 

Conduta Ética zelando pela proteção da sua reputação e da empresa e 

informe ao Compliance qualquer situação suspeita que identificar como 

relacionada a empresa.
60

 

 

 Os manuais de conduta muitas vezes discutem padrões éticos e comportamento 

(incluindo um pré-julgamento de caráter) dos funcionários, o que levanta a questão: quem 

define o que é ético ou não? Quais são esses padrões de comportamento e quem os define? A 

sociedade? É o que se torna relevante para a empresa? O funcionário é levado em 

consideração? Nesse momento devemos, portanto, analisar quais as definições de ética e 

todos os conceitos morais envolvidos nesse processo. 

 Foucault (2010) explica que moral se determina por regras e valores que são 

propostos, principalmente pela sociedade (ou até mesmo pelo ambiente de trabalho como 

estamos estudando aqui), portanto, a moral depende de ‘regras’ pré-determinadas, e isso faz 

com que o comportamento do indivíduo se torne mais ou menos aceito. 

 

Entende-se por ‘moral’ o comportamento real dos indivíduos em sua relação 

com as regras e valores que lhes são propostos: designa-se, assim, a maneira 

pela qual eles se submetem mais ou menos completamente a um princípio de 

conduta, pela qual respeitam ou negligenciam um conjunto de valores; o 

estudo desse aspecto da moral deve determinar de que modo, e com que 

margem de variação ou e transgressão, os indivíduos ou grupos se conduzem 

em referência a um sistema prescritivo, que é explicita ou implicitamente 

dado em sua cultura, e do qual eles têm consciência mais ou menos clara. 

Chamemos esse nível de fenômenos de ‘moralidade dos comportamentos’ 

(FOUCAULT, 2010, p. 211) 

 

 Portanto, cabe a empresa no ambiente de trabalho “julgar” o comportamento dos 

indivíduos em relação as regras e valores que lhes são propostos. Mas qual a necessidade de 

estudarmos esses padrões, e qual a parte desse estudo que cabe ao consumo das redes sociais?  

                                                 

60
 < http://www.sulamerica.com.br/codigodeetica/codigo_de_etica_2011_institucional.swf> . Acesso em 02 jan. 

de 2012 

http://www.sulamerica.com.br/codigodeetica/codigo_de_etica_2011_institucional.swf
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 Existem alguns padrões de comportamento se formando, como foi afirmado pelo 

superintendente geral da ONG entrevistado, que são característicos das novas gerações e que 

fogem desses manuais a que nos referimos e a essas regras e valores que são propostas. 

 

“Em casa você faz a bobagem (o menino a menina) e você passa a mão na cabeça: não faz assim, não 

pode, tá?! Na empresa, como ele sempre foi assim, o cara faz alguma coisa que ele não gosta (pq todo 

mundo na casa dele procura fazer alguma coisa que ele não gosta, não vou fazer pq sei que ele não 

gosta, então eu protejo) lá o cara vai fazer o que ele quer, é chefe dele pô. Vai fazer aquilo que ele 

acha que é mais adequado, e por contraria a mim, que eu sempre achei que tudo que eu falo sempre 

me disseram que era legal, aqui to ouvindo coisas que lá em casa eu nunca ouvi.”(Superintendente 

Geral, 60 anos) 

 

 O jovem adulto, irreverente e “sem limites”, luta pela liberdade de expressão, pelo 

direito de opinião, mas como afirma Foucault (2010, p. 267) “A liberdade é a condição 

ontológica da ética. Mas a ética é a forma refletida assumida pela liberdade” (267). 

 Esses limites ficam complicados com o novo momento tecnológico, como já vimos 

todas as transformações geram resistência, divergência e adaptações, mas mesmo em 

momentos de mudanças, os limites às vezes devem existir. Portanto o autor ainda 

complementa que ”Determinação da substância ética, a maneira pela qual o indivíduo deve 

constituir este ou aquele aspecto dele próprio como matéria principal de sua conduta moral” 

(Foucault, 2010, p. 212) 

 

Há também diferentes possibilidades nas formas de ‘elaboração’ do trabalho 

ético realizado sobre si mesmo, não apenas para tornar seu comportamento 

conforme a uma regra dada, mas sim para tentar transformar a si mesmo em 

sujeito moral de sua conduta. (FOUCAULT, 2010, p. 213) 

 

   

 Castells fala dessa dificuldade do novo paradigma informacional e confusão causada 

pelo momento das transformações tecnológicas ao afirmar que: 

 

O novo paradigma informacional de trabalho e mão de obra não é um 

modelo simples, mas uma colcha confusa, tecida pela interação histórica 

entre transformação tecnológica, política das relações industriais e ação 

social conflituosa. Para encontrar padrões de regularidade atrás desse cenário 

confuso, devemos ter a paciência de abstrair camadas sucessivas de causação 

social para primeiro desconstruir e depois reconstruir o padrão de trabalho 

emergente, os trabalhadores e a organização do trabalho que caracterizam a 

nova sociedade informacional. (CASTELLS, 2010ª, p. 305) 
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 Ao mesmo tempo em que as empresas precisam incentivar a utilização das redes 

sociais para seu crescimento e desenvolvimento, através de recursos considerados os mais 

modernos do momento como crowdsourcing e storytelling (recursos que não detalharemos e 

discutiremos aqui, por não fazerem parte do objeto de estudo desse trabalho), precisam estar 

cada vez mais de olho e controlando o comportamento e a utilização dessas redes por seus 

funcionários. E qual o motivo do controle? É exatamente a falta de limite e o não 

cumprimento das regras. Uma utilização (consumo) das redes sociais, como se fosse um 

mundo particular, a parte do ambiente de trabalho e que é livre de regras e deveres. 

 Ao realizarmos uma busca em perfis abertos do Twitter, por exemplo, encontramos 

com facilidade as seguintes postagens:
61

 

 

Perfis que falam que o chefe é chato: 

Figura 25 - Perfis que reclamam do chefe 

 

  

                                                 

61
 Pesquisa realizada em 05 de janeiro de 2012 
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Perfis que reclamam das reuniões de trabalho:  

 

Figura 26 Perfis que reclamam de reuniões 

 

 

Perfis que reclamam que os colegas de trabalho são chatos: 

 

Figura 27 - Perfis que reclamam dos colegas de trabalho 
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 Perfis que reclamam dos clientes: 

 

Figura 28 - Perfis que reclamam dos clientes 
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Perfil reclamando da empresa: 

 

 

Figura 29 - Perfil reclamando da empresa 

 

 

 Perfis reclamando do mau humor do chefe: 

 

Figura 30 - Perfis que reclamam do chefe 

 

 

 No Facebook não é possível fazer esse tipo de pesquisa, mas ao pesquisar “reunião 

chata” encontramos dois locais para a pessoa fazer “Check in”, ou seja, quando estiver em 

uma reunião chata marcar em seu perfil que esteve lá. 
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Figura 31 - Check in no Facebook 

 

 

 Entrevistamos o advogado Dr. Érico Reis Duarte, para saber quais os problemas 

legais nas empresas com essas postagens; para ele essas postagens podem caracterizar 

demissão por justa causa: 

Para dar segurança à justa causa, o certo é a empresa emitir uma circular 

proibindo o acesso a redes sociais no horário do expediente porque aí se cria 

uma regra que, se transgredida, pode dar ensejo à justa causa. 

No entanto, comentários injuriosos à empresa ou a outros funcionários 

podem caracterizá-la independente de aviso, porque  aí se tem um ilícito e 

não é necessária prévia advertência para que um ilícito se configure. 

Mas é preciso lembrar que não existem regras específicas no Brasil sobre 

Direito Eletrônico ainda, para resolver essas questões, nós (do ramo do 

direito) utilizamos muito a analogia que parte de outras leis que já vigoram 

(entrevista por meio eletrônico dia 11/08/2011 – 15h48). 

 Mais uma vez é possível perceber que é uma geração com limites muito alargados e 

que acaba até mesmo desrespeitando o comando (acostumada a esse comportamento), que 

acaba se comportando dessa maneira nas redes sociais. Independente de ter vontade direta ou 

indireta de prejudicar a imagem da empresa, dos colegas de trabalho e dos clientes, esse 

jovem adulto não respeita regras e não vê limites. 

 É o que Sennet trata quando fala do problema do poder, que pode ser relacionado a 

falta de comando existente hoje com a nova geração no mercado de trabalho. Essa falta de 

comando cria um funcionário que repudia autoridade e mais do que isso, como o próprio 

Sennet afirma, se comporta de maneira irônica, não só dentro como fora da empresa: 

Pondo a coisa em termos mais formais, o poder está presente nas cenas 

superficiais de trabalho de equipe, mas a autoridade está ausente. Figura de 

autoridade é alguém que assume responsabilidade pelo poder que usa. 

(SENNET, 1999, p. 136) 

A falta de comando se dá cada vez mais pelo conflito de gerações e pela diferença de 

comportamento dos que estão no comando e dos que estão sendo comandados. Principalmente 

quando o assunto é o comportamento nas redes sociais. 
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O repúdio da autoridade e da responsabilidade nas próprias superficialidades 

do trabalho em equipe flexível estrutura a vida de trabalho diária, e também 

os momentos de crise, como uma greve ou uma redução. (SENNET, 1999, p. 

136) 

Esse jogo de poder sem autoridade na verdade gera um novo tipo de caráter. 

Em lugar do homem motivado, surge o homem irônico. (SENNET, 1999, 

p.138) 

 Essa ironia do jovem adulto se reforça pela flexibilidade e falta de divisão de tempo e 

espaço, já tratados neste trabalho. O jovem adulto, com o consumo da tecnologia com seus 

smartphones, por exemplo, trabalha no horário do lazer e consome as redes sociais no horário 

de trabalho com naturalidade. 

 Segundo pesquisa realizada em setembro de 2011 e publicada no portal de negócios 

da HSM
62

, quase 33% dos brasileiros gastam mais de duas horas por dia do período de 

trabalho com tarefas inúteis. Essas tarefas vão desde o cafezinho, o cigarro, até o consumo das 

redes sociais, sendo que quase 85% dos pesquisados acessam as redes sociais no horário do 

trabalho.  

 Uma porcentagem expressiva que demonstra a realidade e o futuro do ambiente de 

trabalho e aponta a relevância da discussão em questão. 

 Para Sennet (1999, p. 138), “uma visão irônica de si mesmo é a consequência lógica 

de viver no tempo flexível, sem padrões de autoridade e responsabilidade.”  

 Essa dificuldade de definição de tempo pode ser percebida também na discussão de 

Giddens (in HALL, 1990, p. 72) citada por Hall “O ‘lugar’ é específico, concreto, conhecido, 

familiar, delimitado: o ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos 

formaram e com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas:”  

 Com a tecnologia, o lugar deixa de ser delimitado, fazendo com que o espaço 

“virtual” se torne muitas vezes mais importante que o local de trabalho. 

 

Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente 

coincidentes, uma vez que as dimensões espaciais da vida social eram, para a 

maioria da população, dominadas pela “presença”- por uma atividade 

localizada... a modernidade separa, cada vez mais, o espaço do lugar, ao 

reforçar relações entre outros que estão “ausentes”, distantes (em termos de 

local), de qualquer interação face-a-face. Nas condições da modernidade..., 

os locais são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais 

bastante distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente aquilo 

que está presente na cena; a “forma visível” do local oculta as relações 

distanciadas que determinam sua natureza. (GIDDENS in HALL 1990, 18) 

 

                                                 

62
 http://www.hsm.com.br/editorias/produtividade/infografico-conectado-e-produtivo 

http://www.hsm.com.br/editorias/produtividade/infografico-conectado-e-produtivo
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 Essa mistura de tempo e espaço, essa falta de comando e todas as mudanças disso 

decorrentes, se tornam mais relevantes também pelo fato desse “comando”, direção, ou 

supervisão do funcionário, pertencer a uma geração mais velha e que não lida com tanta 

facilidade com as redes sociais. Dessa forma, o jovem adulto acaba por se sentir mais solto 

para fazer seus “comentários” na rede, já que sabe, ou pelo menos imagina que o controle da 

sua rede não será realizado por falta de conhecimento da sua supervisão. 

 Orozco fala desse desconhecimento tecnológico, quando cita a demanda de tempo de 

aprendizagem e aceitação das tecnologias: 

Cada tecnologia demanda um tempo de aprendizagem e apropriação por 

parte dos usuários, no momento de sua introdução e inicial aceitação, em 

geral, é usada de maneira parcial, desperdiçando seu cabal potencial e até 

sua principal contribuição. (OROZCO in MORAES, 2008, p.85) 

 

Implica uma síndrome de recomposição – não só de des-ordenamento – das 

agendas cotidianas dos atores sociais, um período de apropriação ou de 

acomodação (que pode se prolongar por extensos períodos) às ultimas 

tecnologias, bem pode ser conceituado como “migração digital” (VILCHES 

apud OROZCO in MORAES, 2008, p. 85) 

 

 No entanto, apesar desta dificuldade de adaptação e mudanças geradas pelas 

inovações tecnológicas, há também uma cobrança para que esse jovem adulto se torne 

multitarefa e desenvolva vários trabalhos ao mesmo tempo. Essa pressão faz com que o jovem 

adulto se sinta no direito, e no dever, de consumir a rede social com naturalidade no ambiente 

de trabalho, como se fosse algo corriqueiro e apenas mais uma tarefa do dia a dia. 

Alguns especialistas chegaram a ir longe demais afirmando que ser 

multitarefa não é só uma habilidade, mas a habilidade crucial para o sucesso 

do trabalho e aprendizado na cultura digital. Embora estudos psicológicos 

comprovem que essa habilidade não é tão eficiente e o desempenho do 

trabalho não ocorra tão bem. (...) Quando a mídia está sempre lá, esperando 

por ser desejada, as pessoas perdem o senso de escolha da comunicação. (...) 

Alguns dizem “Eu dou uma olhada no meu relógio para ter uma noção do 

tempo; E dou uma olhada no meu blackberry para ter uma noção da minha 

vida’ Adultos admitem que interromper seu trabalho para um e-mail ou uma 

mensagem acaba sendo distração mas dizem que nunca desistirão. Quando 

eu pergunto a um jovem especificamente sobre ser interrompido durante um 

trabalho, por exemplo, por uma mensagem no Facebook ou um sms, a 

maioria diz não entender a questão. Eles dizem coisas como: ‘É assim que 

acontece, essa é minha vida’. (TURKLE, 2011, p. 162-163) 

 

“Hoje a empresa busca aquele cara, ou aquele jovem que é multifuncional, que é aquele cara 

que é pau pra todo obra. Não sei se essa palavra é a correta, mas é o cara que faz tudo. Sabe 

o faz tudo? Que é a geração super y. (...) Na seleção, já esses jovens que não tem esse perfil 
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ou que não apresentam esse perfil já são excluídos logo de cara. Ele precisa ser um bom 

comunicador, ele precisa ter dinamismo, ele precisa ser flexível, e ai entra em contradição 

com as outras competências dos candidatos que tem as outras características, precisa ser 

observador, detalhista. Um dinâmico jamais ele vai ser detalhista, uma pessoa extremamente 

comunicativa, o bom comunicador, aquela pessoa que se relaciona com todo mundo muito 

bem, fala muito bem, ele precisa de pessoas, então ele não tem atenção concentrada, ele não 

vai ter atenção concentrada, e ai as competências entram em contraponto (...) não existe uma 

pessoa assim, se você é dinâmico, se você precisa de uma pessoa dinâmica, você precisa de 

uma pessoa que faça várias coisas, que seja antenada com tudo, não que o outro não seja 

antenado e não tenha a informação, só que ele, ele é mais ponderado, ele não sai falando sem 

confirmar a fonte primeiro, (...) então é isso que a empresa busca: pessoas que sejam 

comunicativas, flexíveis, que tenham facilidade de adaptação.” (Consultora de Recursos 

Humanos, 39 anos) 

 

 Portanto, a necessidade de adaptação das corporações às novas tecnologias é sem 

dúvida crucial para um bom desenvolvimento, buscam o jovem multitarefa e este jovem vem 

atualizado, vem com a tecnologia enraizada e se as empresas não estiverem preparadas, existe 

ainda mais o conflito de gerações entre comando e comandado, já citados aqui.  

 As empresas que estão mais atualizadas, com presença forte nas redes sociais e que a 

utilizam no dia a dia, tem em seu comando, na maioria das vezes, funcionários dessa geração 

mais nova que entendem a necessidade dessa atualização da empresa. Empresas de vanguarda 

identificam a importância das redes sociais e criam seus perfis profissionais como mais um 

canal de interação com os seus clientes. 

 Para melhor analisar está relação, organizamos na tabela a seguir algumas tarefas do 

dia a dia do universo do trabalho, antes e depois do consumo das redes sociais. 
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Tabela 3 - Tabela comparativa - ambiente de trabalho 

Ambiente de trabalho antes do consumo 

das redes sociais 

Ambiente de trabalho no momento em que 

ocorre o consumo das redes sociais 

Poucos movimentos de dispersão  Maior facilidade de dispersão no ambiente do 

trabalho 

Maior demora na obtenção de informações Maior facilidade na obtenção de informações 

curtas – com possibilidade de 

aprofundamento das notícias (Twitter) 

Núcleo profissional mais estreito Maior ampliação da rede social profissional 

Informações mais seguras Maior facilidade para rápidos desabafos e 

dificuldade de retenção de informações na 

empresa  

Comando mais fácil Maior necessidade do controle  

Tabela desenvolvida pela autora e apresentada no congresso Comunicom em 2010.
63

 

 

 Ao analisarmos a tabela, identificamos que existem pontos positivos e negativos. 

Contudo, os pontos negativos apontam problemas sérios para as corporações como maior 

necessidade de controle e dificuldade de retenção de informação na empresa. 

 A segurança de informação é um assunto muito discutido e incluído nos manuais de 

conduta das empresas, já que algumas informações, se divulgadas podem chegar a prejudicar 

uma empresa em milhões. Se a empresa não possui o controle sobre o que o funcionário fala e 

não conseguir reter informações internas, ocorre muitas vezes o vazamento das informações 

ou o prejuízo da imagem. 

 Existem casos famosos de demissão por justa causa ocorrida por difamação, 

divulgação de informações privilegiadas e mentiras nas redes sociais. O limite parece que 

deixa de existir. Um dos casos mais recentes e amplamente divulgados foi de um assessor do 

governo da atual presidente Dilma Roussef, que fez uma ironia nas redes sociais, utilizando 

um assunto do momento para atingir um candidato da oposição e acabou sendo demitido. 

64
 

                                                 

63
 Tabela desenvolvida pela autora e apresentada no GT Materialidades do consumo, comunicação e trabalho, I 

Comunicon, outubro de 2010. 
64

 Revista Veja 22/01/2012 
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 O que nos leva novamente a discussão de moralidade e ética.
65

 

 Foucault, ao tratar da moralidade, afirma que não se pode reduzir a um fato ou a uma 

série de, mas sim deve ser levado em consideração a conduta moral do cidadão e é esse o 

papel que devemos avaliar. Esse alargamento e falta de regras e disciplinas do jovem adulto. 

 

Uma ação, para ser dita ‘moral’, não deve se reduzir a um ato ou a uma série 

de atos conformes a uma regra, a uma lei ou a um valor. Na verdade, toda 

ação moral implica uma relação com o real em que ela se realiza, e uma 

relação com o código ao qual ela se refere; mas também implica uma certa 

relação consigo mesmo; esta não é simplesmente ‘consciência de si’, mas 

constituição de si como ‘sujeito moral’, na qual o indivíduo circunscreve a 

parte dele próprio que constitui esse objeto de prática moral, define a sua 

posição em relação ao preceito que ele acata, determina para si um certo 

modo de ser que valerá como cumprimento moral dele mesmo e, para 

realizar-se, age sobre ele mesmo, levando-o a se conhecer, a se controlar, a 

pôr-se à prova, a se aperfeiçoar e a se transformar. Não há ação moral 

particular que não se refira à unidade de uma conduta moral; não há conduta 

moral que não exija a constituição de si mesmo como sujeito moral; não há 

constituição do sujeito moral sem ‘modos de subjetivação’ e sem uma 

‘ascética’ ou ‘prática de si’ que os fundamentem. (FOUCAULT, 2010, p. 

213-214)  

 

 Podemos complementar esse pensamento ao rever as ideias de Sennet (1999), que 

considera a sociedade moderna superficial pela desorganização do tempo que já tratamos 

aqui. 

As superficialidades da sociedade moderna são mais degradantes que as 

superfícies e máscaras da arte. 

Um dos motivos para essa superficialidade degradante é a desorganização do 

tempo. A seta do tempo se partiu; não tem trajetória numa economia política 

continuamente replanejada, que detesta a rotina, e de curto prazo. As pessoas 

sentem falta de relações humanas constantes e objetivos duráveis. 

(SENNETT, 1999, p. 117). 

 Portanto, a ética a moralidade e o tempo hoje, se modificam em novas experiências 

influenciadas pelas novas tecnologias e pelo consumo das redes sociais. 

A ética do trabalho é a arena em que mais se contesta hoje a profundidade da 

experiência. A ética do trabalho, como entendemos comumente, afirma o uso 

autodisciplinado de nosso tempo e o valor da satisfação adiada. 

Seria um mal-humorado sentimentalismo lamentar o declínio do trabalho 

                                                 

65
 Alguns casos sobre demissões por uso das redes sociais podem ser encontrados nos seguintes links: 

<http://info.abril.com.br/noticias/internet/tuite-demite-diretor-da-locaweb-30032010-30.shl; 

http://www.universitario.com.br/noticias/n.php?i=8906; http://www.voluvia.com/noticias/?p=28531; 

http://www.voluvia.com/noticias/?p=28524; http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/01/executivo-

e-demitido-apos-publicar-seu-curriculo-no-linkedin.html; 

http://idgnow.uol.com.br/mercado/2010/11/11/google-demite-funcionario-que-vazou-informacao-sobre-

aumento-geral-de-10/ >. Acesso em 02 jan. 2012 

http://info.abril.com.br/noticias/internet/tuite-demite-diretor-da-locaweb-30032010-30.shl
http://www.universitario.com.br/noticias/n.php?i=8906
http://www.voluvia.com/noticias/?p=28531
http://www.voluvia.com/noticias/?p=28524
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/01/executivo-e-demitido-apos-publicar-seu-curriculo-no-linkedin.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/01/executivo-e-demitido-apos-publicar-seu-curriculo-no-linkedin.html
http://idgnow.uol.com.br/mercado/2010/11/11/google-demite-funcionario-que-vazou-informacao-sobre-aumento-geral-de-10/
http://idgnow.uol.com.br/mercado/2010/11/11/google-demite-funcionario-que-vazou-informacao-sobre-aumento-geral-de-10/
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árduo da autodisciplina – para não falar da boa educação, do respeito aos 

mais velhos e de todos os outros prazeres dos bons velhos tempos. A 

seriedade da velha ética de trabalho impunha pesados fardos ao eu 

trabalhador. As pessoas tentavam provar seu próprio valor pelo seu trabalho; 

em forma de “ascetismos leigo”, como o chamou Max Weber, o adiamento 

da satisfação podia tornar-se uma prática profundamente autodestrutiva. Mas 

a alternativa moderna para a longa disciplina de tempo não é um verdadeiro 

remédio para essa autonegação. (SENNET, 1999, p. 118) 

 É necessário nesse momento, avaliar cada vez mais de perto o consumo das redes 

sociais na vida profissional desse jovem adulto, que caminha com segurança num momento 

de mudanças e alterações causadas pelas novas tecnologias. 
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4 O CAMINHO METODOLÓGICO 

 Para que o objeto dessa pesquisa não se perdesse em um momento vazio de reflexão, 

de ser apenas um objeto real, sem que fosse levado em consideração o objeto científico, foi 

necessário traçar um plano de estudo acompanhando os procedimentos e métodos de pesquisa 

da autora Maria Immacolata Vassallo de Lopes, para que a dissertação pudesse seguir um 

caminho de estudo pertinente ao campo da Comunicação e mais precisamente da 

Comunicação e do Consumo. Foram consideradas inicialmente todas as instâncias da 

pesquisa: Instância Epistemológica – ruptura epistemológica e construção do objeto 

científico – Instância Teórica – formulação teórica do objeto e explicitação conceitual – 

Instância Metódica – exposição e causação – Instância Técnica – Observação; seleção e 

operacionalização. (LOPES, 2005) 

 A importância de contar com a instância epistemológica é a de considerar a 

“vigilância crítica na pesquisa” ajudando na “construção do objeto científico” (LOPES, 2005, 

p. 121). Ou seja como a própria Lopes afirma, “é indispensável renunciar a querer encontrar 

nos dados imediatamente percebidos um princípio que os unifique” (LOPES, 2005, p. 123). 

Esse foi um momento difícil na construção da dissertação, já que os dados surgiam com 

facilidade a cada momento e se a reflexão fosse superficial, seria muito fácil assumir posições 

ou chegar a conclusões óbvias, sem levantar reflexões que pudessem nos levar ao objeto em 

questão. Para que isso não ocorresse, autores do campo da comunicação, consumo e 

tecnologia, foram costurados e discutidos em conjunto aos dados atuais, formando uma nova 

teia de possibilidades e abrindo novos caminhos de discussões. 

  A partir desse momento, foi possível chegar a construção das hipóteses  e formulação 

do objeto com maior clareza, encaminhando para a pesquisa de campo em si, que faltava para 

completar o objeto da dissertação. 

 Como metodologia inicial dessa dissertação, pretendeu-se realizar uma pesquisa 

bibliográfica, levando em consideração as questões teóricas, o levantamento histórico das 

redes sociais e informações quantitativas atuais sobre este universo, para que fosse possível 

realizar uma contextualização, visando mapear e avaliar a evolução dos hábitos de 

comportamento e influência no consumo e na comunicação, levando em consideração as redes 
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sociais. Essa construção foi realizada com base nos pensamentos e discussões dos seguintes 

autores, cada um contribuindo para seu campo e sua área, quando tratamos dos temas-chave 

para reflexão sobre as questões levantadas nos objetivos: Jesús Martin-Barbero, a partir da 

obra “Ofício de cartógrafo”, foi estudado por tratar da pluralidade cultural; já Nestór Garcia 

Canclini nos ajudou na reflexão sobre questões relevantes para o estudo da intersecção 

cidadania e consumo. 

 Já que tratamos da tecnologia como elemento influenciador da constituição de 

identidades, o autor Stuart Hall foi estudado em relação a este aspecto, junto com Manuel 

Castells em “O poder da identidade”, e “A sociedade em rede”, além de autores como Sherry 

Turkle que analisa o comportamento principalmente, do jovem adulto com as interferências 

da tecnologia e também as modificações de identidade na obra “Alone Together”e Derrick 

Kerckhove que em sua obra “A pele da cultura” explora a cultura, identidade e a tecnologia. 

 Não se pode tratar de um tema como universo do trabalho, relacionado ao jovem 

adulto e as redes sociais, sem fossem considerados os pensamentos sobre mudança cognitiva e 

poder de Guillermo Orozco Gómez. 

 As redes sociais, por fazerem parte de uma cultura de massa, foram analisadas com 

os pensamentos de Armand Mattelart, que trata de histórico da mídia, cultura de massa e 

tecnologia da comunicação, além disso para um panorama tecnológico utilizamos dados 

secundários relevantes e autores como, Zygmunt Bauman, Nestor Garcia Canclini, Pierre 

Bourdieu e Dênis de Moraes. 

 O autor Zygmunt Bauman, apesar de apresentar um pensamento pessimista sobre o 

consumo, trata também do consumo das redes e seu ponto de vista foi considerado. 

 Don Slater, ao tratar da cultura do consumo, nos deu base para que fosse identificada 

a tecnologia como consumo e seus pensamentos foram essenciais. Ao tratar de mídia 

consideramos Roger Silverstone e Mike Featherstone ao tratar de consumo e pós 

modernidade. 

 Para analisar o discurso presente nas matérias sobre como se comportar nas redes 

sociais, autores como Eni Orlandi, Pechêux, Bakhtin, Baccega e  Schaff forneceram a base 

que sustenta esse estudo. 
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 Além de um levantamento de dados sobre as redes sociais, apresentamos também 

uma definição do que são estas redes, quais são, quais as principais e a partir disso, buscamos 

identificar as principais redes sociais que influenciam o público escolhido e sua inserção no 

universo do trabalho. Foi realizada uma pesquisa de dados secundários para delineamento do 

cenário brasileiro das redes sociais (crescimentos das redes sociais no Brasil, perfil das 

publicações no Brasil, segmentação das redes sociais por classe social, quais as redes que 

mais crescem e são mais procuradas). Estes dados foram utilizados como justificativa da 

relevância do trabalho, no desenvolvimento dos capítulos, e serviram também como 

complemento das análises dos dados a serem coletados na pesquisa de campo. 

 Foi realizada também uma pesquisa exploratória, que consiste da análise de 

postagens na própria rede social e de matérias e artigos online e impressos sobre como se 

comportar na rede social (o que escrever, o que não escrever). O objetivo foi analisar a 

linguagem para identificar a que público essas matérias são direcionadas. Essas pesquisas 

foram utilizadas no desenvolvimento de um subcapítulo para analisar o discurso dessas 

matérias pensando na problematização do tema: jovem adulto X empresa X tecnologia. 

Através da linguagem analisada, foi possível identificar que apesar da liberdade nas redes 

sociais existem sempre regras a serem seguidas e o “manual de comportamento” existente 

para conseguir um bom emprego, se comportar e se “vender bem”, também não fugiu do 

mercado das redes sociais. Essa pesquisa exploratória intencional na rede se tornou essencial 

para que suposições sobre o objeto não ocorressem com frequência e a analise do discurso 

com o jovem adulto pudesse ser interpretada de maneira correta no âmbito pesquisado. 

Quando falamos de pesquisa em internet, entramos em um campo pouco explorado e que deve 

ser estudado com cuidado, para que os dados sejam fornecidos de maneira correta. Para isso 

recorremos a obra “Métodos de pesquisa para a internet” e como primeira informação 

esclarecemos que as matérias analisadas no primeiro capítulo se caracterizam como amostra 

Intencional, e o seu subtipo é “casos extremos”, pois em seu procedimento a seleção é dirigida 

aos casos que se destacam dos demais por excesso ou falta de peculiaridade relevante para o 

problema de pesquisa (FRAGOSO et al, 2011, p. 78). Em nosso caso era o excesso de 

peculiaridade direcionada a linguagem do jovem adulto  

 Foi desenvolvida também uma pesquisa quantitativa, distribuída por meio eletrônico: 

e-mail, Facebook, Twitter e Orkut, contando com um comportamento viral dos respondentes 

(replicação para outras pessoas) para que informações como classe social relacionada a 

utilização de redes sociais, faixa etária média e perfil dos usuários das redes, além de 
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informações como procura e obtenção de emprego pelas redes sociais no Brasil fossem 

identificadas. 

 A pesquisa ficou exatamente 15 dias no ar, foi publicada numa terça feira à noite (dia 

05 de abril de 2011 as 21h00 e retirada do ar dia 19 de abril de 2011 as 23h00, completando 

duas semanas e dois finais de semana no ar) e após os dados obtidos, foi realizado um filtro 

para que fosse analisado somente o público definido para essa dissertação – o jovem adulto, 

de 20 a 35 anos. 

 Foram obtidas no total 289 respostas, essas respostas foram tabuladas e depois foi 

feita uma nova tabulação com o público alvo da dissertação – o jovem adulto (20 a 35 anos) e 

essa tabulação para que fosse analisada. Essa pesquisa com amostra probabilística ou 

intencional estratificada (por possuir uma amostra dentro da amostra) serviu como afirma 

Fragoso (2011, p. 82) “para o refinamento (por recortes sucessivos) da amostra ou para a 

percepção de subgrupos.”, nos aproximando da melhor maneira do objeto da pesquisa. 

 A partir do momento que as principais redes sociais foram identificadas, foi realizada 

uma pesquisa nas próprias mídias, levando em consideração a análise do perfil dos jovens 

adultos em perfis de twitter, principalmente, para avaliar como esse jovem se posiciona nas 

redes. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o comportamento desse jovem pessoal e 

profissionalmente na rede e se ele se preocupa com sua imagem e suas postagens. 

 Paralelo a estas investigações, foi realizada uma pesquisa com o departamento de 

recrutamento e seleção da ONG Via de Acesso, para que fosse possível entender o que as 

empresas estão buscando nesse “jovem adulto” e qual o perfil desse jovem influenciado pela 

tecnologia, essa pesquisa foi realizada com a ONG por motivo de facilidade de acesso às 

informações, e pelo fato da ONG ser de capacitação profissional e recrutar jovens para as 

maiores empresas do país. Foram entrevistadas a consultora de recursos humanos, a 

coordenadora de recursos humanos e o superintendente geral da ONG e especialista na 

geração y. 
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5 INVESTIGANDO O CAMPO 

 Diversas pesquisas obtidas como dados secundários foram utilizadas como base e 

apoio para o desenvolvimento teórico dos capítulos discutidos. No entanto, foi identificada a 

necessidade da obtenção de alguns dados que não foram encontrados no mercado, para que o 

desenvolvimento teórico e a discussão da problematização fosse mais bem explorada. 

 Para isso foram desenvolvidas algumas pesquisas elucidadas a seguir: 

 Em primeiro lugar foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa, distribuída por meio 

eletrônico, como já explicado no item a tecnologia no caminho da metodologia. 

 Apesar de também termos definido essa parte no item anterior, é importante 

reforçarmos e repetirmos aqui qual foi a metodologia aplicada da pesquisa. A pesquisa ficou 

exatamente 15 dias no ar, foi publicada numa terça feira à noite (dia 05 de abril de 2011 as 

21h00 e retirada do ar dia 19 de abril de 2011 as 23h00, completando duas semanas e dois 

finais de semana no ar) e após os dados obtidos, foi realizado um filtro para que fosse 

analisado somente o público definido para essa dissertação – o jovem adulto, de 20 a 35 anos. 

 Foram obtidas no total 289 respostas, e esse total tabulado também contribui para o 

desenvolvimento dos capítulos dessa dissertação. A pesquisa completa tabulada pode ser 

encontrada no Apêndice II (junto com o questionário aplicado – Apêndice I) e aqui 

analisaremos apenas os dados colhidos sobre os jovens adultos (20 a 35 anos) público-alvo 

dessa dissertação. O total de respostas para essa população foi de 230.  

 A seguir realizaremos a análise das respostas e todos os gráficos podem ser 

encontrados no Apêndice III 

 O sexo dos respondentes se manteve em quantidade equilibrada, sendo que o número 

feminino é levemente superior ao masculino, 59% feminino e 41% masculino.  

 Quanto a idade dos respondentes, o limite estabelecido para essa análise foi de 20 a 

35 anos, sendo que a representatividade também corresponde aos dados sobre utilização de 

internet encontrados no mercado, sendo que a população de 20 a 30 anos é sempre superior e 

mais representativa. Portanto, dos que responderam a pesquisa 39% tinham entre 20 e 25 anos 

e praticamente com a mesma porcentagem, 35% estavam os jovens entre 26 e 30 anos, apenas 

diminuindo um pouco 26% quando a faixa etária aumentava um pouco (de 31 a 35 anos). 

 Esse valor se tornou representativo também na hora de fazer o recorte para a análise, 

pois, dos 289 que responderam, foram ignoradas menos de 25% das respostas, o que significa 

que a grande maioria da utilização se caracteriza pelo jovem adulto de 20 a 35 anos. 
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 Outras informações que tínhamos o interesse de obter era o da classe social e do grau 

de escolaridade desse jovem adulto por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, havia o 

interesse em saber o perfil do jovem analisado, e em segundo lugar, tínhamos o interesse em 

confirmar ou não algumas afirmações encontradas em revistas e em matérias na internet e que 

nunca se comprovaram com dados de que os usuários do Orkut eram compostos por classe C 

e D e os usuários do Facebook por classe A e B, o que não se comprovou, já que a 

distribuição das classes sociais entre A,B e C foi homogênea com uma leve diferença, dando 

em média 30% para cada. Após a identificação da classe social, avaliamos que o grau de 

escolaridade dos entrevistados era bem alto. Considerando apenas o ensino superior, completo 

obtivemos quase 50% da população respondente, se somarmos esse valor aos pós graduados, 

mestres e aos que ainda estão cursando o ensino superior subimos para 90,43%. O que nos dá 

a informação que os respondentes da pesquisa eram pessoas altamente instruídas, 

independente da classe social. 

Com isso, passamos para a nossa investigação sobre o Orkut, e identificamos 

que essa foi a rede social de entrada de 70% dos entrevistados, e que 58% ainda mantém sua 

conta no Orkut. 

A pesquisa também confirmou nossa análise realizada sobre a popularidade do 

Facebook, que apareceu em primeiro lugar como preferência de rede social para contato 

pessoal (73%) e em segundo lugar nas outras preferências: informação (36, 52%) e contato 

profissional (24,78%). Sendo que em primeiro lugar ficaram as redes sociais destinadas 

exclusivamente a esses assuntos: Twitter para informação e Linkedin para o contato 

profissional, que também fazem parte desse estudo. 

Outro dado relevante para o nosso estudo, foi que quase 70% passa mais de 6 

horas conectado por dia, já utiliza internet pelo celular e apenas 1% não tem conexão em casa. 

Quando perguntados o local em que mais utilizam a internet, o trabalho ficou em 

primeiro lugar, o que nos leva a preocupação da utilização desenfreada das redes sociais no 

ambiente de trabalho. 

Outro dado relevante é que 40% dos entrevistados já procuraram emprego pelas 

redes sociais, e desses, 41% conseguiram emprego. 

Sobre linguagem e conteúdo das postagens nas redes sociais obtivemos 

resultados que foram importantes ao longo da discussão da dissertação.  Analisamos aqui o 

comportamento do jovem adulto nas redes sociais pelo que ele considera importante ou não 

nas suas postagens do dia a dia representados no gráfico compilado a seguir. 
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  As opções consideradas mais relevantes pelo jovem adulto (muito importante + 

importante) foram: escrever corretamente nas redes sociais, analisar o perfil das empresas na 

qual pretende trabalhar, e a empresa analisar o seu perfil nas redes sociais. 

 Apesar de a maioria considerar pouco importante ou nada importante falar do seu dia 

a dia nas redes sociais ou do que acontece no dia a dia do seu trabalho, mais ou menos 12% 

consideram esse ponto importante, e representam as pessoas que identificamos na rede 

falando do trabalho, reclamando do ambiente e dos colegas e falando de todos os passos do 

seu dia a dia. 

 Após essa pesquisa, realizamos entrevistas em profundidade na ONG Via de Acesso, 

que é especializada na contratação de jovens e na capacitação profissional. Foram 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Escrever
corretame
nte e não

postar
mens.

ofensivas
nas r. s. é

p/ sua
imagem

Falar do
seu dia a

dia nas r. s.
é

Escrever
sobre o
que está

acontecen
do no seu
trabalho é

A próxima
empresa a

te
contratar

analisar os
seus perfis
nas r. s. é

Você
analisar o
perfil das
empresas
nas r. s. é

Nada Importante 0,87% 24,35% 31,30% 3,91% 3,04%

Pouco Importante 0,87% 25,22% 26,96% 5,65% 3,48%

Indiferente 2,61% 37,80% 26,96% 28,70% 13,91%

Importante 17,39% 11,30% 12,17% 40,87% 40%

Muito Importante 78,26% 1,30% 2,61% 20,87% 39,57%

78,26% 

20,87% 

39,57% 

17,39% 

11,30% 12,17% 

40,87% 

40% 

37,80% 26,96% 

28,70% 

13,91% 

25,22% 

26,96% 

5,65% 3,48% 

24,35% 
31,30% 

O dia a dia das postagens 



111 

 

 

entrevistadas a consultora e a coordenadora de recursos humanos e o superintendente geral da 

ONG, também autor e especialista na geração y. 

 As principais informações obtidas na ONG foram as seguintes: as vagas de estágio 

ou emprego são divulgadas nas redes sociais, mas os recrutadores ainda não recrutam os 

jovens pela rede. Como percepção, foi possível observar que as recrutadoras utilizam as redes 

sociais, mas ainda possuem dificuldade com a tecnologia. 

 O Superintendente da ONG deixou claro que apesar da ONG não recrutar o jovem 

pela rede social a ONG faria um treinamento naquela semana para que as recrutadoras 

passassem a utilizar melhor as redes sociais. Foi possível identificar também um receio em 

que ao utilizar essa ferramenta existiria a possibilidade de terem um trabalho maior para 

abastecer o banco de dados da ONG. 

 O Superintendente Geral também nos deu uma informação importante, a de que o 

jovem adulto muitas vezes tem um comportamento inadequado nas redes sociais, pois tem os 

limites mais largos dentro da família e não sabe separar o ambiente profissional do familiar. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesse momento em que as mudanças tecnológicas encontram-se em ebulição e como 

afirma Kerkhove (2009), alterando e movendo a cultura, o consumo das redes sociais pelo 

jovem adulto deve ser encarado como um indicador de mudança e permanência de um novo 

modelo de interação social e comunicação. 

Como em toda mudança, nada ainda está estabilizado, e para o jovem adulto a 

facilidade da mudança é muito maior do que para as pessoas que não estão incluídas nesse 

momento tecnológico desde o início da vida. Portanto, divergências, acertos, e consertos serão 

necessários ao longo do caminho e certamente ocorrerão. 

Em primeiro lugar, não há menor dúvida de que o consumo das redes sociais 

modificou parâmetros, promoveu novas ideias, e inseriu no comportamento do ser humano 

novas formas de obtenção de informação, e troca de comunicação. No que tange a 

informação, ainda se discute muito se a comunicação nesses meios das redes sociais é 

colaborativa ou participativa. Independente da conclusão a que se chegue, há sim uma maior 

interação do receptor que vai além da atribuição de sentidos que recebe, como ocorre no caso 

das mensagens transmitidas pelos meios tradicionais. O receptor tem nesse momento o papel 

de não só repassar informações, que do seu ponto de vista sejam relevantes, mas também de 

divulgar informações que receba por outros meios e que considere importante para o seu 

grupo social. Todas as redes sociais são utilizadas para esse fim, mas a mais utilizada para a 

divulgação de informações até hoje é o twitter. Esse papel do receptor surge com os novos 

meios de comunicação e com as influências tecnológicas nesse meio geracional da mensagem. 

Um papel que surge no tempo e espaço em que esse consumidor das redes sociais identifica 

que pode “produzir” e gerar informações para o ambiente que frequenta influenciando ou 

sendo influenciado por pessoas mais próximas, fazendo com que o papel dos detentores de 

informações, formadores de opinião, e dos influenciadores passe a pertencer a pessoas mais 

próximas. 

Comprovando a hipótese do nosso trabalho que: “A tecnologia se tornou uma 

extensão do jovem adulto e as redes sociais fazem parte do seu dia a dia, para falar de sua 

vida social e profissional”, mas mais do que isso, utiliza essas redes para tratar dos assuntos 

relevantes gerados também na mídia. 

Os grupos sociais criados nas redes sociais (ou a partir delas), são cada vez maiores e 



113 

 

 

a manutenção do contato com pessoas mais distantes ou mais próximas se eleva. Existe a 

dificuldade e falta de interesse pela comunicação real, como explicamos através da análise da 

autora Turkle (2011), que afirma que existe cada vez mais o desinteresse da comunicação 

entre pares, enquanto que a comunicação virtual cresce, já que o contato pode ser desfeito e 

retomado com facilidade, de acordo com o interesse do usuário, e a privacidade pode ser cada 

mais preservada, fazendo com que os grupos passam a ser maiores e os círculos de contato 

também e o contato real cada vez menor. Sem as redes sociais, seria possível manter contato 

constante com quantas pessoas? Trinta? Cinquenta no máximo? Com redes como Facebook 

por exemplo, o usuário pode chegar a ter mais de mil contatos, e com pequenas interações, 

mesmo sem verbalizar, utilizando ferramentas como o curtir ou o compartilhar, ela consegue 

interagir com pessoas que não encontra há muito tempo (o que discutimos sobre o silêncio de 

Eni Orlandi). E simplesmente ao postar uma mensagem no seu perfil ela é capaz de entrar em 

contato com uma porcentagem muito alta da sua rede social. O que nos mostra como esse 

consumo tecnológico das redes sociais modifica e altera a identidade do jovem adulto, 

influenciando diretamente seu modo de se comunicar e seus relacionamentos sociais. 

No que tange o lado profissional, o círculo também se aumenta com a utilização do 

Linkedin, rede social profissional em que o usuário mantém contato com pessoas com quem 

trabalha, ou já trabalhou, estuda e conhece, atualizando sempre o seu perfil profissional com a 

possibilidade de informar se está a procura de novos desafios, mostrando mais uma vez que a 

forma de comunicação e relacionamento se altera, sendo mais um hábito do jovem adulto ao 

consumir as redes sociais. 

Entendendo que as redes sociais modificaram a interação social, alteraram a cultura 

(como afirma Kerkhove) e o comportamento principalmente do jovem adulto, não podemos 

deixar de avaliar o papel dessas mudanças no ambiente profissional. 

O jovem hoje tem limites mais “largos” e passa a se comportar no consumo das redes 

sociais esquecendo-se em que ambiente está, misturando o profissional e pessoal, sem 

entender limites, direitos e deveres. Um dos pontos que faz com que essa utilização 

(consumo) das redes, aconteça também de maneira desenfreada, em que o jovem acaba 

falando mal do trabalho, da empresa, dos clientes e dos colegas, é o fato de que o seu diretor, 

o seu supervisor ou gerente ainda é, no momento, um imigrante digital (Prensky). Com o 

passar dos anos essa diferença irá diminuir, os imigrantes digitais irão deixar de existir, e o 

comando estará nas mãos dos nativos. O próprio Prensky já revisitou o artigo em que define 

imigrantes e nativos pelo fato de entender que daqui a alguns anos todos serão nativos. A 

partir do momento que o comando estiver nas mãos dos nativos, o controle do que está 
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acontecendo nas redes sociais será cada vez maior, e o jovem passará indiscutivelmente a 

tomar mais cuidado com as suas postagens. 

Por enquanto, existe uma superexposição não controlada, ao mesmo tempo em que 

se exige que esse jovem seja multitarefa, as empresas ainda não sabem se querem o jovem 

“super completo” ou aquele que pode ser controlado, enquanto que o jovem se cobra possuir 

todas as habilidades que puder adquirir. É um processo, e a evolução do processo é o que 

acompanharemos nos próximos cinco ou dez anos no máximo. Cabe ao mercado entender se o 

que ele quer é um jovem focado, se vai aceitar um trabalho com uma qualidade inferior e mais 

erros (já que como afirma Turkle é impossível ser multitask e ser eficiente em várias tarefas), 

ou se as duas coisas caminharão pari passu até chegarem a um equilíbrio, o que sugere 

estudos futuros sobre esses caminhos ainda novos e pouco explorados no meio da 

comunicação. 

Dentro de todas essas mudanças, aceitar que não existe mais uma fronteira de tempo 

e que o tempo é flexível como afirma Sennet, tornando o jovem adulto um irônico nato é 

importante. As empresas precisam aprender a lidar com essa fronteira do tempo, da mesma 

forma que o jovem adulto precisa aprender a separar um pouco mais esse espaço. É por esse 

motivo que cada vez mais se fala em administração do tempo e já não mais se admite um 

executivo que não utilize um smarthphone. 

Como vimos, esses são caminhos novos a serem percorridos e as empresas estão 

tentando fazer o seu papel, aperfeiçoando seu manual de conduta, tentando entrar nesse 

mundo do consumo das redes sociais e começando a buscar o seu profissional nessas redes. 

De acordo com as pesquisas realizadas nos manuais e a consulta legal, identificamos que o 

futuro das empresas está numa utilização maior dos manuais para o controle, para que não 

haja a necessidade de proibição, para que a empresa não se torne obsoleta tecnologicamente e 

possa de maneira positiva aproveitar das novidades tecnológicas que esse jovem adulto sabe, 

de maneira tão natural, utilizar. 

O caminho será longo, mas tudo tende realmente a se estabilizar no momento em que 

essa geração considerada nativa, passar ao comando e não houver mais o imigrante digital 

para “sofrer” com todas essas grandes alterações que a tecnologia vem proporcionando. 

Estudos futuros relacionando geração e cargos podem apontar novos caminhos entre as novas 

gerações, o consumo das redes sociais, os novos padrões de comunicação e os 

relacionamentos pessoais e profissionais futuros que tendem a surgir e se estabilizar. 
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APÊNDICE 

 
Apêndice I  

Questionário aplicado sobre redes sociais no Brasil – meio de divulgação: redes sociais e e-

mail. O questionário estava hospedado em um endereço online. 

Pesquisa sobre redes sociais no Brasil 

Essa pesquisa é parte integrante de uma dissertação de mestrado e tem como objetivo uma melhor 

definição do cenário das redes sociais no Brasil. 

 
*Obrigatório 

 

Qual o seu sexo? *  

 Masculino 

 Feminino 

 

Qual a sua idade? *  

 Até 16 anos 

 De 17 a 19 anos 

 De 20 a 25 anos 

 De 26 a 30 anos 

 De 31 a 35 anos 

 De 36 a 40 anos 

 de 41 a 50 anos 

 de 51 a 60 anos 

 Acima de 60 anos 

 

Qual o seu grau de escolaridade? *  

 Ensino médio 

 Ensino fundamental 

 Superior cursando 

 Superior completo 

 Superior incompleto 

 Pós-graduação 

 Mestrado/ Mestrando 

 Doutorado/Doutorando 

 Outro:  
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Qual a sua formação e seu cargo? * 

 
 

Quantas pessoas moram em sua casa? *  

 Mora sozinho 

 2 

 3 - 4 

 5 - 6 

 Mais de 6 

 

Dessas pessoas quantas contribuem com a renda familiar? *  

 

Qual a renda média familiar? *  

 Até dois salários mínimos 

 Entre dois e quatro salários mínimos 

 Entre quatro e dez salários mínimos 

 Entre dez e vinte salários mínimos 

 Acima de vinte salários mínimos 

 

Você possui internet em sua casa? *  

 Sim, internet discada 

 Sim, internet banda larga com fio 

 Sim, internet banda larga sem fio 

 Não possuo 

 

Você utiliza internet pelo celular? *  

 Sim 

 Não 

 

Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 MENOS 

utilizado - se não utilizar numere como 5) *  

  
1 2 3 4 5 

 

Casa 
       

Trabalho 
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1 2 3 4 5 

 

Lan-House 
       

Celular 
       

Casa de amigos 
       

Outros 
       

 

Quantas horas por dia você fica conectado? *  

 Até duas 

 Até quatro 

 de quatro a seis 

 Mais de seis 

 

Com qual programa você obteve contato pela primeira vez com as redes sociais? *  

 My space 

 Orkut 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Plaxo 

 Twitter 

 Unyk 

 Flickr 

 Gazzag 

 Hi5 

 Outro:  

 

Em qual dessas redes você está conectado? *  

 My space 

 Orkut 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Plaxo 

 Twitter 

 Unyk 

 Flickr 
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 Gazzag 

 Hi5 

 Outro:  

 

Dessas que você está conectado escolha por preferência e acesso sua prioridade em rede social para 

contato pessoal: * 
66

 

 

Dessas que você está conectado escolha por preferência e acesso sua prioridade em rede social para 

informações: *  

 

Dessas que você está conectado escolha por ordem de preferência e acesso sua prioridade em rede 

social para contato profissional: *  

 

Você utliza a rede social com qual propósito? (escolha no máximo 4 opções) *  

 Fazer novos amigos 

 Encontrar seus amigos 

 Fazer contato profissional 

 Procurar emprego na rede 

 Ficar atento a oportunidades de trabalho 

 Manter networking 

 Diversão 

 Outro:  

 

Responda de acordo com sua opinião: *  

  

Muito 

importante 
importante Indiferente 

Pouco 

importante 

Nada 

importante  

Escrever corretamente e 

não postar mensagens 

ofensivas nas redes 

sociais é para sua 

imagem 

       

Falar do seu dia a dia 

nas redes sociais é        

Escrever sobre o que 

está acontecendo no seu 

trabalho é 
       

A próxima empresa a te 

contratar analisar os        

                                                 

66
 As opções de resposta para as próximas 3 questões foram: My Space; Orkut: Facebook: Linkedin: Plaxo; 

Twitter: Unyk e Flickr 

My space

My space

My space
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Muito 

importante 
importante Indiferente 

Pouco 

importante 

Nada 

importante  

seus perfis nas redes 

sociais é 

Você analisar o perfil 

das empresas nas redes 

sociais é 
       

 

Você já procurou emprego pelas redes sociais? (se sim, responda a próxima pergunta, se não termine 

aqui) *  

 Sim 

 Não 

 

Você conseguiu emprego pelas redes sociais?  

 Sim 

 Não 

 

 

 
 

  

0

Enviar
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Apêndice II 

289  respostas  

 

Qual o seu sexo? 

 

Masculino  121 42% 
 

Feminino  168 58% 

  

 

Qual a sua idade? 

 

Até 16 anos  0 0% 

De 17 a 19 anos  17 6% 

De 20 a 25 anos  89 31% 

De 26 a 30 anos  81 28% 

De 31 a 35 anos  60 21% 

De 36 a 40 anos  16 6% 

de 41 a 50 anos  17 6% 

de 51 a 60 anos  7 2% 

Acima de 60 anos  2 1% 

 

 

  



128 

 

 

 

Qual o seu grau de escolaridade? 

 

Ensino médio  6 2% 

Ensino fundamental  6 2% 

Superior cursando  45 16% 

Superior completo  115 40% 

Superior incompleto  18 6% 

Pós-graduação  67 23% 

Mestrado/ Mestrando  22 8% 

Doutorado/Doutorando  5 2% 

Other  5 2% 

 

 

  

Quantas pessoas moram em sua casa? 

 

Mora sozinho  30 10% 

 

2  79 27% 

3 - 4  152 53% 

5 - 6  27 9% 

Mais de 6  1 0% 
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Qual a renda média familiar? 

 

Até dois salários mínimos  5 2% 

Entre dois e quatro salários mínimos  19 7% 

Entre quatro e dez salários mínimos  93 
32

% 

Entre dez e vinte salários mínimos  77 
27

% 

Acima de vinte salários mínimos  95 
33
% 

 

 

Você possui internet em sua casa? 

 

Sim, internet discada  3 1% 

Sim, internet banda larga com fio  83 29% 

Sim, internet banda larga sem fio  198 69% 

Não possuo  5 2% 

 

 

Você utiliza internet pelo celular? 

 

Sim  191 66% 
 

Não  98 34% 
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Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Casa 

 

1  148 51% 

 

2  72 25% 

3  35 12% 

4  13 4% 

5  21 7% 

  

 

Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Trabalho 

 

1  155 54% 

 

2  56 19% 

3  19 7% 

4  13 4% 

5  46 16% 

  

 

Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Lan-House 

 

1  30 10% 

 

2  0 0% 

3  2 1% 

4  11 4% 

5  246 85% 
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Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Celular 

 

1  58 20% 

 

2  53 18% 

3  63 22% 

4  26 9% 

5  89 31% 

  

 

Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Casa de amigos 

 

1  19 7% 

 

2  16 6% 

3  42 15% 

4  76 26% 

5  136 47% 

  

 

Numere por ordem qual o local que você mais utiliza internet (Sendo:1 MAIS utilizado e 5 

MENOS utilizado - se não utilizar numere como 5) - Outros 

 

1  28 10% 

 

2  8 3% 

3  21 7% 

4  34 12% 

5  198 69% 
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Quantas horas por dia você fica conectado? 

 

Até duas  25 9% 

Até quatro  37 13% 

de quatro a seis  48 17% 

Mais de seis  179 62% 

 

 

Com qual programa você obteve contato pela primeira vez com as redes sociais? 

 

My space  16 6% 

 

Orkut  236 82% 

Facebook  38 13% 

LinkedIn  13 4% 

Plaxo  1 0% 

Twitter  18 6% 

Unyk  0 0% 

Flickr  4 1% 

Gazzag  4 1% 

Hi5  4 1% 

Other  17 6% 
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Em qual dessas redes você está conectado? 

 

My space  29 10% 

 

Orkut  168 58% 

Facebook  255 88% 

LinkedIn  142 49% 

Plaxo  17 6% 

Twitter  190 66% 

Unyk  5 2% 

Flickr  50 17% 

Gazzag  5 2% 

Hi5  11 4% 

Other  27 9% 
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Dessas que você está conectado escolha por preferência e acesso sua prioridade em rede social 

para contato pessoal: 

 

My space  4 1% 

 

Orkut  29 10% 

Facebook  211 73% 

LinkedIn  4 1% 

Plaxo  0 0% 

Twitter  31 11% 

Unyk  0 0% 

Flickr  0 0% 

Gazzag  0 0% 

Hi5  0 0% 

Outro  10 3% 
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Dessas que você está conectado escolha por preferência e acesso sua prioridade em rede social 

para informações: 

 

My space  5 2% 

 

Orkut  21 7% 

Facebook  115 40% 

LinkedIn  18 6% 

Plaxo  0 0% 

Twitter  112 39% 

Unyk  0 0% 

Flickr  0 0% 

Gazzag  0 0% 

Hi5  1 0% 

Outro  17 6% 
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Dessas que você está conectado escolha por ordem de preferência e acesso sua prioridade em 

rede social para contato profissional: 

 

My space  11 4% 

 

Orkut  21 7% 

Facebook  78 27% 

LinkedIn  119 41% 

Plaxo  0 0% 

Twitter  26 9% 

Unyk  0 0% 

Flickr  3 1% 

Gazzag  1 0% 

Hi5  0 0% 

Outro  30 10% 

  

 

Você utliza a rede social com qual propósito? (escolha no máximo 4 opções) 

 

Fazer novos amigos  67 23% 

Encontrar seus amigos  224 78% 

Fazer contato profissional  146 51% 

Procurar emprego na rede  38 13% 

Ficar atento a oportunidades de trabalho  66 23% 

Manter networking  187 65% 

Diversão  177 61% 

Other  28 10% 
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Responda de acordo com sua opinião: - Escrever corretamente e não postar mensagens 

ofensivas nas redes sociais é para sua imagem 

 

Muito importante  234 
81

% 

importante  43 
15

% 

Indiferente  8 3% 

Pouco importante  2 1% 

Nada importante  2 1% 

 

 

Responda de acordo com sua opinião: - Falar do seu dia a dia nas redes sociais é 

 

Muito importante  4 1% 

importante  32 11% 

Indiferente  106 37% 

Pouco importante  77 27% 

Nada importante  70 24% 

 

 

Responda de acordo com sua opinião: - Escrever sobre o que está acontecendo no seu trabalho é 

 

Muito importante  9 3% 

importante  37 13% 

Indiferente  78 27% 

Pouco importante  71 25% 

Nada importante  94 33% 
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Responda de acordo com sua opinião: - A próxima empresa a te contratar analisar os seus 

perfis nas redes sociais é 

 

Muito importante  62 21% 

importante  108 37% 

Indiferente  85 29% 

Pouco importante  18 6% 

Nada importante  16 6% 

 

 

Responda de acordo com sua opinião: - Você analisar o perfil das empresas nas redes 

sociais é 

 

Muito importante  105 36% 

Importante  120 42% 

Indiferente  41 14% 

Pouco importante  14 5% 

Nada importante  9 3% 

 

 

Você já procurou emprego pelas redes sociais? (se sim, responda a próxima pergunta, se não 

termine aqui) 

 

Sim  105 36% 
 

Não  184 64% 
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Você conseguiu emprego pelas redes sociais? 

 

Sim  40 14% 
 

Não  163 56% 

  

 

Número de respostas diárias 
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Apendice III 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

 

59% 
41% 

Sexo dos respondentes 

Feminino

Masculino

39% 

35% 

26% 

Idade dos respondentes 

De 20 a 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 35 anos
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 
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Pós-graduação

Superior completo

0,43% 

0,43% 

0,43% 

0,43% 
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13,48% 

23,04% 

44,35% 
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Entre
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30,43% 
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34,35% 

Renda Mensal 
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Gráfico 5 

              

 

 

 

Gráfico 6 

 

27,78% 

54,70% 

8,12% 
0,43% 

8,97% 

Quantas pessoas moram em sua casa? 

2

3 - 4

5 - 6

Mais de 6

Mora sozinho

28,70% 

43,91% 

18,26% 

6,96% 

1,30% 
0,87% 
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Apêndice IV 

Entrevista com o Superintendente Geral do Via de Acesso 

Cargo: Superintendente Geral 

Idade: 60 anos 

Tempo de serviço – Via de Acesso: 8 anos. 

Tempo de atuação na área de RH: aprox. 33 anos  

 

SG - Quando você perguntou no início do ano se as empresas fuçavam na vida do cara na 

rede e eu disse realmente fuçam e não admitem, eu respondi dizendo o seguinte, que a 

empresa é mais ou menos como você fazer uma verificação de quem você vai contratar na 

polícia. Então, nesse aspecto são empresas que escolheram, definiram pelo candidato, e agora 

para fechar elas vão no Facebook, vao numa rede qualquer para ver o que que o cara ta 

falando né. e ai fecha ou não, é nesse aspecto.  

 Se o perfil está aberto é pq ele tá admitindo que pode fuçar, no mínimo tá sendo 

ingênuo, ignorante e tal.  

 Outra coisa que eu queria comentar que você comentou e que é interessantíssimo é 

que os caras perderam o limite. Então eu tava numa reunião, reunião chata e o cara tava lá 

twittando no cel dele ou mesmo as vezes tá com um notebook na frente, cada um ta com o 

seu, e o cara entra la e quando todo mundo pensa que ele ta anotando alguma coisa ele tá é 

escrachando. Isto é um reflexo muito interessante, mas muito previsível do perfil do jovem y 

que nós temos. Isto é só mais uma demonstração do perfil dele, e o jovem y tá muito 

protegido pela família e na família ele tem os limites muito largos, muito abertos. O que é 

natural na relação de amor é assim mesmo, de superproteção que a família faz em relação aos 

seus filhos, apesar dos excessos serem sempre condenáveis, mas é isso que acontece, essa é a 

relação. 

 Muito bem, esse moleque, essa menina quando ele sai pro trabalho ela acha que é a 

mesma coisa, que pode fazer igualzinho, então quando você diz pra mim o cara ta twittando 

na reunião ou tá fazendo uma venda e ta descendo o cacete no cliente, pra mim é surpresa 

enquanto notícia, mas enquanto perfil não. É a falta do “serrote e do esparadrapo”, o serrote 

para cortar o salto e o esparadrapo para abaixar o nariz. É arrogância. Em casa você faz a 

bobagem (o menino a menina) e você passa a mao na cabeça: não faz assim, não pode, tá?! 

Na empresa, como ele sempre foi assim, na empresa o cara faz alguma coisa que ele não gosta 

(pq todo mundo na casa dele procura fazer alguma coisa que ele não gosta, não vou fazer pq 

sei que ele não gosta, então eu protejo) lá o cara vai fazer o que ele quer, é chefe dele pô. Vai 
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fazer aquilo que ele acha que é mais adequado, e por contraria a mim que eu sempre achei que 

tudo que eu falo sempre me disseram que era legal, aqui to ouvindo coisas que lá em casa eu 

nunca ouvi.  

 

As Meninas me disseram, a Roberta me falou isso, que o Via de Acesso por exemplo não 

procura o jovem pela rede social na hora de fazer a seleção. Mas que divulga todas as 

vagas na rede social.  

SG - É isso mesmo, mas eu tenho uma noticia que amanha nós vamos ter uma reunião, a 

gente vai “descer a lenha” pq que elas não usam até hoje a rede social. Pq a orientação já foi 

dada, elas não estão usando. Quem usa é o nosso pessoal de TI, que recebe delas e ai eles 

fazer a busca pela rede. Facebook normalmente mais, linkedin um pouco menos, pq linkedin 

não é bom para estagiário é mais pra cima, o twitter, nós estamos sempre twittando, então e ai 

amanha nós vamos ter uma reunião, já montamos uma apresentacao já está ok, nós vamos 

apresentar para todo mundo como usar as redes sociais. Que vai ser obrigatório usar. Não tem 

volta Rachel.  

 Nós vamos aprender a buscar o jovem na rede social também. Apesar de que nós 

temos uma plataforma muito legal o vagas.com, temos também outros cadastros outras formas 

de achar e principalmente as universidades. Principalmente aquelas mais organizadas, então 

você entra no cadastro da universidade divulgando a sua vaga, traz um bom retorno também, 

mas o Facebook, o twitter, os outros, o twitter no caso, na medida que você vai aumentando o 

número de seguidores vai começando a aparecer respostas. já tivemos um caso do twitter, 

uma das orientações é não responder nada, de uma menina que, Pô mas uma bolsa dessa 

ridícula, como é que o Via de Acesso poderia aceitar um estágio com uma bolsa dessa 

ridícula. A gente parou para analisar isso, pq você tá na rede social você tá sujeito a isso. 

 A gente ta ainda aprendendo a usar a rede, vamos retormar o boletim eletrônico 

nosso, todo amarrado a uma estratégia de marketing viral, então usa todas as redes sociais, usa 

o boletim, o próprio site como fonte de conteúdo, amarrado, atrelado ao boletim, atrelado as 

ações das redes, então estamos aprendendo. 

 É tudo muito novo, tudo muito recente, ta todo mundo aprendendo, o jovem não 

sofre tanto, mas quem faz essas ações não são os jovens. É um “jovem” mais velho” 

 A atualização tecnológica do jovem, ela não é importante na hora da contratação? 

 Depende. O que o Via ta fazendo já há algum tempo, é considerar o seguinte. 

Formação técnica e formação tecnológica são componentes normalmente parte da vida do 

jovem. Não é ai, o problema não ta ai. Quando elas fazem a seleção e usam muito dinâmica 
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por competência como instrumento, o que nós olhamos, e aqui tudo que a gente faz a gente 

olha isso é o comportamental. É esse o ponto. Você acredita Rachel que (estranho elas não 

terem falado isso pra você) você marca uma dinâmica, não desculpa você lança uma vaga,(a 

elas me falaram – você manda 90 convites aparecem 10 pessoas) quando aparece.  

 Vai um pouco além, o jovem jovem mesmo, esse estudante que está iniciando, você 

lança a vaga, um monte de gente olha a vaga, a vantagem do vagas.com é isso, você cruza o 

perfil, cruza tudo e vai para aquelas pessoas que tem dentro do vagas para alertá-los: tem uma 

vaga pro teu perfil, ve se interessa, o cara entra, interessou ok. Vários se cadastram. Gente que 

se interessou, só faz isso quando viu que opa isso aqui me interessa, eu vou me cadastrar, eu 

vou me candidatar, ai elas fazem o trabalho, o ranqueamento de acordo com aquilo que a vaga 

pede, com aquilo que eles são. Então os melhores ranqueados obviamente são os caras que 

nós vamos contatar. Ai você contata, manda e-mail, as vezes até o cel mesmo, torpedo, bom o 

que for, ai você diz que o cara foi separado triado, e diz, entrem no site e la você tem as 

dinâmicas marcadas, dias e horários, veja o dia e horário da sua melhor conveniência e marca. 

Ai os caras vão lá e fazem, ok. Um dia antes da dinâmica, elas ligam, olha você ta marcado 

pra dinâmica assim, assim, assim, você tá lembrado pra vaga tal? A to. Ta legal pra você? Ta. 

É amanha. A ta bom. As 9h00 você esteja aqui que vamos fazer o planejamento. O que? 

09h00 da manha? 09h00 não acordei ainda. Não tem outro horário não? 

 Esse jovem é muito descompromissado. Descompromissado com a própria vida. 

Tem casa, comida e roupa lavada, então vai levando. Só que isso um dia acaba. Não tem 

plano. 

 Agora é evidente que nem todo mundo é assim. Você tem uma molecada ai que já 

vem com a faca na boca.  

 O grande drama das empresas hoje não está em saber usar os instrumentos, rede 

social, usar internet com portais, com plataformas, nada disso, tudo isso eles usam na escola 

direto. 

 

Eles se atualizam? Pelas redes sociais? 

SG - Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo,  você tem o linkedin, que tem atualização 

de currículo, as pessoas fazem isso, mas é um pessoa já na idade, na experiência. Um pouco 

mais acima. 

 No vagas por exemplo, eles não se atualizam. Em geral não. Claro que tem sempre 

aqueles que fazem, evidente, tem sempre aquele que procura estar com tudo atualizado, dar 

uma ajeitada.  
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 O problema é que eu acho que eles tem uma visão errada do mercado de 

trabalho, eles não tem essa visão. Em geral o jovem não tem. Em geral mesmo, o que a gente 

ve aqui, eles não sabem o que é o mercado de trabalho. Eles pensam que é uma extensão da 

casa. Principalmente o jovem de TI, o jovem que domina, que conhece bastante, “esses 

maluquinhos né”, eles sabem brincar.  

 Na empresa você pega um google, você pega um Facebook, mesmo a Microsoft, 

apple, lá eles tem um ambiente mais lúdico, mais tranquilo, mais a vontade, você vai de 

bermuda, de chinelão, vai do jeito que você quiser, a diferença é o resultado. Mas, 99,9% das 

empresas no mundo não são assim.  

 Esse jovem precisa entender que está pisando num terreno que não faz parte da vida 

dele, o mercado empresarial, o mercado do trabalho e é por isso que nós no Via nos 

preocupamos muito com o comportamental. Esse mundo é novo pra eles. Alguns não fazem 

por maldade, fazem por despreparo, fazem por desconhecimento e pra ele é natural, faz parte 

da vida dele. E outros fazem pq é assim mesmo. Eu sempre tive atendida as minhas vontades, 

eu acho que eu tenho que ser atendido aqui também. Afinal eu sou um talento. 

 Voltando um pouco, hoje as empresas tem preocupação com os mecanismos que vao 

utilizar para buscar os seus talentos, tem e isso é importante. Porém, mais importante do que 

isso e esse é o grande drama das empresas hoje, é saber qual o mecanismo, qual o instrumento 

ou qual a maneira que ele vai buscar o jovem que é talento, é claro, todo jovem é talento, em 

tese ele é talento, mas que seja também guerreiro, esse é o grande drama. “Nego que aguenta 

porrada”, que aguenta um não, que aguenta frustração. Pq essa geração não aguenta. Leva 

pancada arria. O arriar, todo mundo arria, o grande drama é, bom você arriou, agora levanta 

velhão. Tira o pó e vamo pra frente que a vida é dura como diz o Bill Gates.  

 E mesmo o gestor muitas vezes não está preparado para fazer a seleção e ai vem um 

monte de bobagem. Agora também tem um outro lado, as vezes a gente escolhe uma pessoa 

dentro dos critérios técnicos que devem ser considerados e manda. E as vezes esses 3 que nos 

mandamos não estão exatamente dentro do perfil que a empresa passou, mas a empresa 

contrata confiando no taco do recrutador. Então os dois lados existem, claro que muito menos 

essa segunda parte que eu te coloquei, mas existem. Você ta me mandando tá fora do perfil, 

mas como você me mandou, você enxergou alguma coisa que eu vou poder contratar. E 

acontece erro também, você não acerta e faz tudo de novo. 

Mas acho que o mais sério hoje mesmo é a questão do jovem entender que ele ta entrando 

num outro lugar, que aquilo nunca fez parte da vida dele, ele domina um meio que é 

importante para a formação dele mas não é único que é o meio educacional. 
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A última pergunta então é: você acha que futuramente (pq a gente tá falando que rede 

social é uma coisa muito novo, tá todo mundo perdido, o jovem não está, mas as 

empresas certamente estão) as redes sociais vao ajudar a fazer uma analise do 

comportamento desse jovem para as empresas? Elas vao ajudar nesse relacionamento 

empresa e jovem? O jovem vai acabar diminuindo esse comportamento que não deveria 

ter na rede (que cara a cara com a pessoa ele não teria)? Ou as coisas vao se estabilizar e 

vai tudo meio que morrer? 

SG - Não morrer não. Estabilizar sim. Eu acho que tudo é um aprendizado. Pq o jovem é 

rebelde, sempre foi, todas as gerações foram. E com a rebeldia ele acerta algumas e erra 

outras, mas a geração atual também é assim. So que a geração atual qual a grande diferença? 

É que tem a TI, nasceu já com chip na cabeça, essa é a grande diferença. E a tecnologia está 

nos proporcionando tanta novidade, tanta coisa, tanta transformação, que é rápido é tudo 

muito rápido que você tem que se adaptar rapidamente e ai você constata bobagens no meio 

do caminho. 

 Agora o jovem não é burro, ele não da murro em ponta da faca. Então, de vez em 

quando ele é nervosinho, metido a besta tal, vai meter a cabeça na parede, eu quando era 

moleque, tinha um amigo meu, que toda vez que ele ficava nervoso o pai batia nele, lá no 

interior, ele ficava nervoso, ficava contrariado, era muito nervoso. E ele ia lá e metia a cabeça 

na parede. Pq ele sabia que com aquilo o pai e a mae ficavam preocupados. Até que um dia, 

ele ficou nervoso de novo, teve o acesso dele de novo, todo aquele fricote dele e foi meter a 

cabeça na parede e tinha um prego. Rachou a cabeça e nunca mais fez isso, nunca mais, a 

partir daquele dia ele nunca mais fez isso. Não é burro.  

 Então o jovem de hoje é a mesma coisa, como todos os jovens das gerações 

anteriores, faz besteira mas vai levar porrada, vai encontrar uma hora um prego na parede. 

 

É então, as empresas elas estão começando a se proteger, as multinacionais já trabalham 

com manual de conduta há muito tempo né. 

SG - É até nós aqui estamos usando. Fizemos o nosso. 

 

Algumas, pouquíssimas já colocaram regras de utilização de redes sociais no manual de 

conduta. Pq regra de internet já funciona. Se você ler a regra da internet ela já serve 

para rede social, mas você precisa deixar mais claro ainda. Então as empresas estão 

começando a se proteger desse jeito. Mas até que ponto não tem uma invasão  
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SG - Eu acho que tudo se adapta, tudo se ajeita. Então eu fiz uma norma que foi até aqui. Isso 

é invasão, eu aprendi com o erro, então eu recuo um pouco, mas eu crio outros mecanismos 

para evitar determinadas coisas que não sejam invasão. Então eu vou aprendendo também. 

Todo mundo vai aprendendo, então não é só o jovem que aprende, o jovem há mais tempo 

também aprende e com a sua experiência vai criando. 

 Bom, essa geração aprende mais rápido, eu não idade deles era muito menos 

preparado do que eles são hoje, mas são muito protegidos e ai fragilizou. Aliás tem uma 

pesquisa que diz que a criança de agora ela é muito mais frágil do ponto de vista de saúde do 

que a criança de 15, 20 anos. Pq não sai na rua, não sobe em árvore, ano fica com o pé 

descalço, fica o tempo todo na frente de computador, na frente de joguinho, de vídeo game e 

não sei o que e ai é claro que o corpo naturalmente vai ficar mais frágil. 

 Então o jovem tem hoje também a comunicação instantânea. E isso é um ponto muito 

importante. Tudo que acontece hoje no mundo, instantaneamente você fica sabendo.  

Não da mais pra ficar escondendo as coisas. Pq antes você colocava embaixo do tapete e tudo 

bem mas hoje ta todo mundo vendo tudo e isso contribui para o jovem ser da forma que é hoje 

pq ele tem essa informação instantaneamente. E melhor, ele sabe buscar essa informação e ele 

sabe usar. 

 

Esse era o ponto que eu estava falando de atualização. Você acha que ele se atualiza de 

informação? 

SG - Não ele se atualiza naquilo que lhe interessa. Tem cara que vem aqui participar da 

dinâmica e já pesquisou a empresa, e tem cara que não sabe nem o que a empresa faz. Você já 

começa a limpar ali e as empresas fazem isso com muito mais rigor. O cara que não é 

antenado, o cara desatualizado, bobo, sabe passar de uma fase pra outra de um joguinho 

rapidamente, o cara é um gênio, mas a vida não é assim e ele traz isto para a empresa. Ele 

quer que a carreira dele funcione da mesma maneira, passe de uma fase pra outra 

rapidamente. E tem escola que está ensinando isso, que o jovem deve permanecer no máximo 

dois anos numa empresa e querer crescer rapidamente. Burrice. O que você tem que ver é o 

que a empresa te oferece, você tá crescendo lá dentro faz a vida lá. Hoje o grande drama das 

empresas é esse, saber o nível certo entre talento e espírito guerreiro que hoje elas estão 

investindo muito mais, muitas vezes você investe num cara sem experiência mas que tem uma 

gana, que tem determinação, firme, o cara sabe onde ele quer chegar, ele sabe que tá 

despreparado mas quer aprender e vai aprender, com a sua ajuda ou não. Se você quiser me 

ajudar ótimo, se você não quiser me ajudar eu vou buscar alguém que vai me ajudar. Mas eu 
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vou chegar lá. Esse cara é mais importante que pegar um avião, arrogante, que na primeira 

pancada ele não aguenta, no primeiro não que ele recebe, não essa sua ideia nós não vamos 

aceitar, ele fala que isso? Acabou o mundo pra ele. Ele ouviu um não. 

 

Pesquisa Via de Acesso: 

Cargo: Coordenadora de Recursos Humanos  

Idade: 50 anos 

Tempo de serviço – Via de Acesso: 5 anos. 

Tempo de atuação na área de RH: 27 anos 

 

Quais as principais características procuradas e valorizadas no jovem para a seleção em 

dinâmica e contratação? 

 

Coordenadora de RH - Aqui no via a gente utiliza normalmente alguns sites de busca.  

Então por exemplo, a gente utiliza bastante o site vagas.com que é onde a gente tem a nossa 

base de dados e a gente começa o processo de triagem e de recrutamento com a triagem 

através de conceitos acadêmicos: então o curso, o ano que está, a faculdade, muitas vezes a 

muitas vezes a universidade conta muito no processo seletivo e só em sala de aula, em sala de 

dinâmica que a gente consegue ter uma visão melhor dessas características e dessas 

competências que o mercado hoje exige tanto. O mercado tá muito tirano, o mercado tá muito 

exigente, quer o super-homem, a mulher-maravilha, a gente não vai buscar isso tudo pra ele, 

principalmente porque não dá, não é carne e osso (não tá preparado ainda né – nem começou 

a trabalhar), ele pode até ter potencial pra isso, mas ele não tem características tão marcantes 

que vão soltar aos olhos em uma dinâmica de grupo. 

Então primeiro assim quando você faz essa seleção para trazer para dinâmica: universidade, o 

curso e o ano de formação, normalmente é isso. 

 

Língua conta? 

 

Coordenadora de RH - Vamos pensar assim, as empresas que são multinacionais, conta 

bastante o conhecimento do idioma, as empresas nacionais ou as empresas de pequeno porte 

não contam muito com esse requisito no momento da seleção, se você tiver uma pessoa com 

inglês intermediário por exemplo é bacana você trazer pro processo, mas se a empresa não faz 
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essa objeção ou não coloca isso como imprescindível pro processo a gente deixa esse 

candidato reservado pra uma empresa que realmente faz essa solicitação (pra uma mais forte). 

 

E aí na dinâmica quais as características? 

 

Coordenadora de RH - O que todas as empresas pedem, isso é comum é que a pessoa tenha 

um bom relacionamento interpessoal, que saiba trabalhar em equipe, ceder o espaço pro outro, 

saber ouvir, principalmente saber se comunicar, eu tenho empresa que fala: Mônica só traz o 

candidato pra cá se pelo menos souber o português, se tiver o português fluente a gente da um 

jeito no inglês, mas o português fluente é imprescindível pra mim (e tá cada vez pior não  tá? 

mais difícil de encontrar)  a gente já viu candidato que coloca na ficha de inscrição português 

avançado e conversação básico, dá pra dar risada mas a gente encontra, pior de tudo é que a 

gente encontra, e a gente no momento da dinâmica, ao término da dinâmica a gente fala pro 

candidato: olha presta atenção  na tua ficha de inscrição, cuidado com o que você coloca, 

cuidado com o que você escreve, cuidado com as informações que você transmite pq a ficha 

de inscrição tá aberta pra qualquer empresa olhar, se você comete erros de português até 

mesmo na tua inscrição (sem revisão né) fica muito complicado como é que eu vou te chamar 

se você escreve profissional com C, como é que eu vou te chamar se você não sabe a sua 

língua pátria, então fica muito complicado. E a gente da esse tipo de toque ao final de todo 

processo. Pq se a gente começar com esse toque, o candidato vai se policiar o tempo inteiro 

pra conversar, pra tratar as ideias (vai criar um personagem), então o que a gente não quer é 

isso. A gente já vê o todo e a gente da aquele puxão de orelha no final. Mas o puxão de orelha 

é exatamente para mostrar: olha você precisa entrar no site da empresa que você tem 

interesse, você precisa conhecer a empresa, você não precisa saber com detalhes o quanto ela 

faturou em bilhões de dólares no ano, mas você precisa saber o que a empresa faz, qual a 

missão dela, qual o valor dela, bate com o seu? Não adianta nada, se você não souber isso, 

você tá entrando as cegas. Vale a pena pra você entrar num processo seletivo? Vale a pena 

entrar numa empresa que de repente lá na frente você sabe que ela não tem o teu perfil, o teu 

valor, aquilo que você trouxe da sua casa, da sua família, não sei, não importa, mas você 

precisa ter esse casamento, tem que ser perfeito. 

 

Esse discurso montado que muito candidato vem hoje já preparado pra dinâmica 

também incomoda vocês? 
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Coordenadora de RH - Incomoda, bastante, e no começo da dinâmica, a gente fala que a 

dinâmica não é um bicho de sete cabeças, que como a gente trabalha muito ligado as 

competências que a empresa passa, e competência é comportamento observado, se a pessoa 

não troca experiência a gente não tem como observar se ela não traz ideia não troca ideia com 

o colega do grupo a gente não tem como fazer essa observação e identificar determinadas 

características, ai a gente vê aquela pessoa mais tímida ela acaba participando mais do 

trabalho pq ela sabe que se ela não se colocar ela não vai ter a chance de ir pra empresa, mas a 

gente sabe que tem aquele mais dissimulado, que vem, já sabe exatamente o que vai 

acontecer, a tem que montar um projeto, então eu vou ser o líder da situação, eu vou ser o 

dono do grupo, né pra fazer a coisa acontecer.  

Você tem isso. Não vou dizer que a gente tem bola de cristal né, somos 

psicólogas, mas eu não tenho bola de cristal, mas algumas coisas a gente consegue identificar, 

o feeling funciona bem né, a forma também como a pessoa se coloca, se ela tem um perfil 

mais de liderança, precisa saber se essa liderança é uma liderança mais participativa, se é uma 

liderança assim “eu mando e ponto”, “eu mando e você obedece”, se essa liderança é assertiva 

a ponto de fazer com que as pessoas tragam ideias e compartilhem dessa liderança, então a 

gente tem ferramentas pra isso né. E o pior de tudo é que o estudante quando é mais imaturo, 

normalmente ele acha que todas as empresas vão pedir um perfil de liderança e nem sempre é 

assim. Se você for contar, a eu tenho uma vaga na área de faturamento, o que eles querem é 

uma pessoa mão na massa analítica, só isso, focada, eu não preciso liderar ninguém, eu não 

preciso delegar nada pra ninguém, eu preciso fazer. (não é aquele cara que fala eu quero ser 

presidente em 6 anos né?) o discurso já tá montado, a gente já escutou tanto isso que não vale 

nem a pena você tentar investigar da onde vem essa vontade dele, eu lembro que eu fiz um 

trabalho pra empresa (o nome da empresa foi suprimido para preservar e será demominado 

como 1) em 2003 ou 2004 e os menininhos, eu tava em Campinas, e um deles falou que 

queria ser presidente da (outra empresa foi citada – aqui denominada como 2). Na época 

como era um trabalho social o menino não tinha muito recurso, e ele estava entrando na 

empresa (1) num projeto social e eu lembro que num se ouvia tanto falar disso, daqui a cinco 

anos eu quero ser presidente da empresa, mas ele falou, eu quero crescer, mas eu quero dentro 

da empresa (2) eu sei onde eu quero chegar, mas só na empresa (2), não é em outro lugar, e eu 

quero ser presidente da empresa (2) e você ve, né assim, eu olhava pra carinha dele, um 

menino extremamente humilde, e não ia chegar lá, tinha que lapidar muito (mesmo que fosse 

um desejo verdadeiro) e eu sentia que era um desejo verdadeiro dele, isso eu quero pra mim, 

eu quero isso pra mim, eu quero, eu quero, eu quero, eu tenho que me esforçar bastante pra 
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chegar lá, mas não ia dar certo, não ia ser aquele menino que ia chegar na presidência. Ia ter 

que batalhar demais, ralar demais.  

Então as empresas pedem o normal: comunicação, trabalho em equipe, a 

liderança nem sempre é solicitada, é o saber ouvir ou saber falar, o saber se colocar, e ser 

proativo, pq só receber, pq entregar o “arroz e feijão” como diz o Ruy (fazendo menção ao 

superintendente da ONG) tem empresa que não quer o arroz e feijão, ele quer o algo mais, 

então não adianta, chegar e tó você pediu e eu fiz, não, você pediu eu fiz e entreguei mais um 

pouco, então isso as empresas valorizam demais (a vontade né) .  

 

As empresas procuram jovens através de perfis em redes sociais na internet? Como e 

qual o critério? 

 

Coordenadora de RH - Eu acho que no momento de uma contratação sim. Quando o jovem 

sai daqui e passa por um processo dentro do RH ou com um gestor sim. No próximo passo.  

 

Então antes ela não procura? 

 

Coordenadora de RH - Eu acho que na fase, se a gente for pensar que o Via é uma 

“consultoria” que a gente faz todo um negócio anterior  

 

Vocês por exemplo não procuram? 

 Coordenadora de RH - A gente não procura 

 

Vocês utilizam a ferramenta do vagas.com por exemplo  

 

Coordenadora de RH - Isso e tem muito estudante no vagas que coloca lá que ele tem o 

perfil dentro do face por exemplo, se agente quiser a gente vai lá olhar, e tem muito candidato 

que depois que passa por seleção conosco vai lá e clica e quer ser nosso amigo dentro do face  

 

Então vocês até tem essa possibilidade, vcs não fazem. 

Coordenadora de RH - Isso exatamente 
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Mas tá lá aberto e vcs podem vir a fazer e olhar o perfil do candidato se tiver alguma 

dúvida? 

Coordenadora de RH - Sim 

Teve uma empresa que tinha uma vaga de comunicação interna, ela buscou o blog dos 

estudantes pra entender o que eles colocavam nesse blog e pra entender que tipo de 

informação eles queriam divulgar que tipo de informação eles queriam deixar pros colegas, 

pras pessoas que acessavam essa ferramenta, e a escolha foi por uma candidata que tinha um 

blog mais interessante. Um blog que falava sobre a educação e a comunicação hoje, a escolha 

foi por conta disso. E foi uma coisa muito light muito solta, no momento da entrevista: ai você 

tem face? Você tem twitter? O que você coloca lá? Ai eu tenho blog. Ai como é que é o seu 

blog? A tá então tá bom (mas a pessoa já estava aqui na seleção né?) 

E ai continuou o processo de entrevista normalmente. A gente pediu para que o candidatos 

aguardassem um retorno. Nesse momento, o gestor já tinha saído da sala, já tinha ido busca 

informação no blog da menina, já sabia exatamente o que ele queria. (e quem ele queria?) eu 

vou buscar essa informação, ela colocou isso, isso e isso , ela escreve bem, ela não tem 

nenhum erro muito gritante na exposição das ideias dela. Enfim não foi muito ruim não esse 

trabalho que ele fez.   

 

Após a seleção dos principais candidatos existem empresas que analisam o perfil dos 

candidatos selecionados nas redes sociais? Pq?  

 

Coordenadora de RH - Eu não sei te dizer um percentual disso, mas eu tenho certeza que as 

empresas fazem essa análise sim. Principalmente com aqueles finalistas, com aqueles 

candidatos que eu vou bater o martelo, mas antes de bater o martelo deixa eu ver como é que 

é a exposição dele nesse meio. 

 

Na sua opinião pq é que eles fazem essa busca? 

 

Coordenadora de RH - Eu acho que pra entender também, entre aspas, a quantidade de 

amigos que eles tem, como é que é o relacionamento com esses amigos, a forma que essas 

pessoas escrevem, que tipo de informação que eles postam, e essas informações normalmente 

nem sempre são só pessoais né, tem muita informação, eu acabei de receber, tem uma feira de 

recrutamento na Anhembi Morumbi, pq é amiga minha, tudo bem ela é psicóloga, ela trabalha 

com recrutamento e seleção, então ela posta isso pra rede toda, pra todo mundo, eu acho que, 
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os gestores quando vão buscar essa informação também querem saber até onde a pessoa está 

antenada com aquilo que esta acontecendo dentro da profissão dela. 

 Você tem umas regras de convivência, algumas regras dentro desses ambientes 

que eu acho que precisam existir e não existem (e não tem filtro né?) Uma coisa que a gente 

fala até mesmo dentro do Via. Seu face pode ficar ligado o dia inteiro, você pode ficar dentro 

do face o dia inteirinho, mas tudo aquilo que você posta durante o período que você está aqui 

é visto muitas vezes pelos teus clientes e ai eles podem muito bem falar, pera ai, você ta 

fazendo um processo seletivo pra mim, em vez de você entrar em sala e fazer dinâmica você 

tá no face? Então cuidado com o que você posta. Você quer postar qualquer coisa? Vai até as 

8h30 da manhã, que é o horário que você começa a trabalhar. 

Quer fazer alguma coisa? Vai meio dia ou depois das 5h30, mas cuidado com 

esse período que você está dentro da empresa e dentro dessa rede social.  

 

Tem manual de conduta no Via de Acesso? 

 

Coordenadora de RH - Não, não. Eu até falei pro Ruy. Uma coisa que a gente precisa aqui é 

um código de ética. Começando por ai né. Esse código de ética, não é só por conta de entrada 

e saída de funcionário não. É o quanto você pode, o que você pode e o que você não pode 

fazer aqui dentro. É o que você pode e o que você não pode fazer. Como é que você lida com 

o teu cliente. Não importa o teu cliente é chato, só que ele que te paga teu salário. Então 

muitas vezes a gente reclama. A pq o cliente é exigente, ele tá no direito dele. Ele tá pagando 

por um serviço. Então a gente precisa tomar alguns cuidados.  

Você não precisa necessariamente sair do face, ai não vou entrar mais, só vou 

entrar de final de semana. Mas tome cuidado com aquilo que você vai postar. Tome cuidado 

com aquilo que você vai deixar aberto pra todo mundo ver.  

O que eu sinto também é gozado né, so pq você tá num Facebook, que é uma 

ferramenta tão leve tão solta, o pessoal posta de tudo, e não é pq todo mundo faz qualquer 

coisa lá dentro que você também tem que fazer. E eu não digo que isso acontece só com o 

jovem não, agora já partiu pra qualquer idade.  

Minha filha tem face, ela tem muito mais amigo do que eu. Eu falo pra ela, 

cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você posta, cuidado com as fotos que 

você coloca pq aquilo pode chegar a ser como um Orkut. Hoje ninguém mais quer saber do 

Orkut por causa de tudo aquilo que o Orkut já teve. Então cuidado, vai na manha. Se você não 

souber usar de uma forma mais racional você perde o foco do pq você tá usando.  
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Eu acho que esse cuidado que hoje eu tomo é pra mostrar pra minha filha o que ela pode e o 

que ela não pode fazer.  

 

Então você acha que pros finalistas tem essa busca mesmo para ver quantidade de 

amigos, relação. O que você acha que a empresa considera positivo e negativo quando 

ela busca? 

 

Coordenadora de RH - Vamos pensar assim, pela quantidade de amigos você ve o quanto 

ele tem de abrangência nas relações. Tem muita gente que é amigo e ai eu tenho meus amigos 

desde a minha infância que eu vou cultivando, tenho os meus amigos do ensino médio, e por 

ai vai. 

Eu digo por mim. Eu encontrei amigos do meu colegial, no face e eu amei de 

paixão e falei você que estudou comigo? Você estudou no Beatíssima? Daqui a pouco vem a 

resposta. Sou eu mesma! Nossa eu tenho foto sua! Ai que bacana. Quer dizer, eu to buscando 

pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Eu acho que a empresa hoje quando pega e 

entra no face de algum candidato ela quer saber como é que a abrangência dessa relação deles, 

o quanto eles mantém esse laço com as pessoas, (isso são as coisas positivas né?!) o quanto 

eles tão antenados com a profissão. o quanto eles colocam informação que vá agregar alguma 

coisa pro outro. 

(e negativa?) 

Coordenadora de RH - O que eles vão buscar de negativo? A própria comunicação da 

pessoa. E se a pessoa é aquilo que você tinha acabado de falar, o quanto eles tem de afinidade 

em relação com a empresa onde eles estão. Como é que eles lidam com isso. Como é que eles 

lidam com a imagem da empresa onde eles estão? Eu acho que isso é o ponto principal. É a 

tua ética, é o teu caráter, a tua índole, o que que você pode perceber de caráter de valor dentro 

do face. 

 

A boa articulação e relacionamento do jovem nas redes sociais são encarados como 

pontos positivos na seleção? Pq? 

Coordenadora de RH - Muito. Muito 

 

A atualização tecnológica do jovem é considerada como fator relevante para seleção? 

Pq? 
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Coordenadora de RH - Depende da formação, se for uma formação por exemplo, estudante 

de engenharia, se você não tiver algumas ferramentas ligadas a sua formação você com 

certeza está fora do mercado, então você pega um estudante de engenharia que não tem 

conhecimento de por exemplo autocad, não dá, não tem como, você pega um estudante de 

redes de computador, se não sabe ligar um cabo, eu acho que depende muito da formação, e 

isso é muito mais exigido do pessoal de áreas técnicas do que do pessoal de áreas 

administrativas. 

 

Então, nas áreas administrativas nem o básico é exigido? 

 

Coordenadora de RH - Não é exigido, mas ele não tem essa conotação de ser obrigatória. Se 

você tiver um conhecimento de word, excel, power point, e isso a gente deixa muito claro 

para as empresas, que isso é o ponto principal do candidato, hoje, na hora, então ele vai buscar 

uma informação , uma parte de informática, por exemplo, ele vai em cima do pacote office, e 

a gente diz, isso qualquer estudante tem, mesmo que seja o básico, ele sabe montar uma 

planilha, ele sabe fazer um texto no word, ele sabe montar uma apresentação, ele se vira. Pelo 

amor de Deus, isso é autoexplicativo. 

 

Nenhuma empresa chega a pedir: saber mexer em redes sociais? Saber fazer pesquisa 

na internet?  

 

Coordenadora de RH - Pede ser for uma vaga voltada para comunicação. Eu recebi a vaga 

de uma empresa e a vaga foi aberta inicialmente como informática. Só para você ter uma 

ideia. Mas queria estudante que soubesse trabalhar com redes sociais pq queria colocar muito 

mais o nome da empresa e os produtos da empresa na rede. E assim, negociando com o RH 

falei que não é informática, é comunicação social, publicidade e propaganda, o cara tem muito 

mais facilidade para mexer nisso, ele tem mais canja pra isso. É isso que você precisa, de uma 

pessoa voltada pro marketing. Você pode até não saber fazer uma programação, eu acho que 

você não vai precisar, você vai precisar sim saber aonde você deve postar alguma coisa, como 

você deve escrever, como você deve falar. 

A gente tem uma pessoa aqui que trabalhar com redes sociais. É estudante, estagiário, e 

acabou de sentar lá na minha mesa e falar o que que eu posso colocar sobre o processo 

seletivo que tá acontecendo agora? O processo que vcs estão tocando. E eu fui falando pra 
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ele, e em tópicos ele vai colocar e vai destrinchar isso pra colocar no face e vai chamar 

candidato pra gente.  É responsabilidade dele, e a gente fica: divulga, divulga, divulga. Pelo 

menos umas três vezes por dia ele fica ali colocando informação ou de alguma vaga, ou de 

alguma palestra no Via que é bacana que é importante que vai gerar visibilidade. E ele é de 

publicidade e propaganda, não, ele é jornalismo.  

Qualquer pessoa dessa linha de comunicação social, da de dez a zero numa pessoa de TI. 

Saber o ponto certo para criar interesse no outro tem que ser um cara de comunicação.  

 

O que as empresas não aceitam em relação a comportamento do jovem? 

 

Coordenadora de RH - A maioria hoje, pelo menos hoje em dia, não quer “salto alto”, cara 

“nariz em pé”, que vai la, daqui a três ano quero ser presidente da empresa, acho que a 

maioria não ta aceitando isso. O que eu vejo assim dentro de seleção, quando a empresa está 

presente aqui, o que que normalmente a empresa fala, não gostei desse candidato pq a 

comunicação dele além de ser uma comunicação ruim, falta a concordância, mas é a forma 

como a pessoa trata o outro. Muitas vezes não é uma pessoa delicada, uma pessoa amável, 

afável, “eu mando”, isso incomoda bastante. O que incomoda os clientes normalmente quando 

a gente fala sobre o perfil do candidato é esse jogo de cintura, as vezes ele não sabe se colocar 

no lugar do outro, não tem essa empatia. E isso é importante, quando você, principalmente se 

você não conhece aonde você ta pisando, você não conhece o teu cliente, como é que você 

chega lá e chama ele de “o cara”?  

 

Acontece muito do jovem não segurar a linguagem? 

 

Coordenadora de RH - Não. Ate que não. O pessoal já tem. A gente fala que aqui é a 

extensão da empresa. Pq o comportamento daqui é aquilo que você vai exibir lá muitas vezes, 

o pessoal já coloca um pouquinho o pé no freio. E é uma coisa que a gente sempre comenta, 

com um aprendiz, com o pessoal que passa por processos, por programas sociais né, tem que 

deixar muito claro, aqui é a extensão da empresa. Se você faz bagunça dentro da sala aqui 

onde você tá aprendendo, onde você tá tendo um aprendizado, conhecimento, o que vai 

acontecer lá dentro? Praticamente as mesmas coisas. Então você não vem pra cá pra se 

divertir. Você vem pra cá pra aprender, algo mais. Então não trate aqui como se você tivesse 

indo pra uma balada. Então não senta em cima da mesa, não faz zona no corredor, tem outras 

salas sendo utilizadas pra processo de seleção onde a gente também está avaliando isso. Então 
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da mesma forma que você tem esse comportamento aqui, você não vai ter esse 

comportamento dentro da empresa, você não pode, ter isso. 

 

Quando a pessoa está muito nervosa na dinâmica o que acontece? Como é visto isso? 

 

Coordenadora de RH - Eu brinco eu falo que é pra eles deixarem as borboletas do lado de 

fora, pq dá borboletas no estomago. Eu sou muito light muito tranquila no processo de seleção 

e eu falo isso pra eles, eu deixo muito claro, eu já estive ai no seu lugar diversas vezes. Eu sei 

o que que é isso, então eu sei que é difícil não ficar nervoso, mas não fiquem nervosos, não 

fiquem ansiosos, que a gente vai tentar ao máximo colocar, deixar esse processo light, 

tranquilo né, de uma forma dinâmica, mas de uma forma tranquila. Então eu já dou todos os 

passos do que a gente vai fazer naquele dia. Então você vem pra cá, a gente, eu falo sobre o 

Via, eu falo sobre a empresa, depois eu falo sobre a vaga, esse é o papel de toda a seleção. 

Então a gente fala sobre a vaga, sobre os benefícios, valores de bolsa. A gente da todo o 

planejamento do que é feito dentro da dinâmica, um case. Um intervalinho de dez minutos, 

pausa para um café, depois a gente tem um case principal, um outro intervalo, a gente tem 

teste, vcs serão dispensados, depois vao aguardar um retorno. A próxima etapa na empresa, 

com Rh, depois uma outra etapa com gestor da área, depois uma fase de exame médico, 

depois a contratação. A gente da todo o planejamento. Então acho que a partir do momento 

que você já pontua tudo aquilo que vai acontecer né, dá prazos, coloca as regras do jogo, acho 

que a tranquilidade é um pouco maior.  

 

E se eles não ficam calmos? Ai são descartados? 

 

Coordenadora de RH - Acho que não. Pelo menos aqui não. Eu muitas vezes até falo pras 

meninas. Ai gostei tanto daquele candidato, gostei da apresentação dele apesar do nervosismo. 

Chamo novamente aqui pro Via e faço uma entrevista para entender – sozinho, pq de repente 

a situação de grupo deixa a pessoa realmente mais ansiosa, mais nervosa, mais incomodada 

com a atitude mais assertiva do outro. Pq as vezes ele tem muito mais condição de crescer e se 

desenvolver, mas por ele ser um pouco mais tímido, por ser um pouco mais analítico ele 

acaba não se expondo tanto por conta da agressividade de outra pessoa. Então a gente chama, 

traz de volta, pra que ele se exponha individualmente e tenha condições de mostrar o pq que 

ele tá aqui.  
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Qual o maior diferencial e principal característica que deve ser considerada em relação 

a rede social? (ex. atualização, relacionamento, rapidez de pesquisa...) 

 

Coordenadora de RH - Tudo junto e não da pra ranquear, primeiro o relacionamento, depois 

a relação e a fonte de pesquisa com a área de formação. Eu acho que é um composê. É um 

bolinho de tudo, como ele se relaciona, o que que ele posta, como ele posta, pra quem ele faz 

isso. Da onde vem essa relação, e ai você consegue até ver um pouco mais os valores dele, 

você consegue entender um pouco mais o que ele busca mesmo dentro do face. Se você for 

bem a fundo no face você vai ver muita coisa do que tinha no Orkut, ainda tem.  

 

Na sua opinião a tendência é que isso comece. Que as redes sociais comecem a ajudar as 

empresas na seleção, que isso se torne maior, ou que tudo se estabilize pq tudo é muito 

novo ainda? 

 

Coordenadora de RH - Eu acho que ajuda sim. Vai continuar ajudando e vai ajudar mais 

ainda, mas se o face for por um caminho como o Orkut ele vai morrer. Pq nenhuma empresa 

vai querer entrar num face pra ver o que via no Orkut. É a sensação que eu tenho que as 

empresa vao cada vez mais buscar informações dentro das redes sociais. 

 

Se o candidato tiver um comportamento ruim e ele for contratado o comportamento dele 

vai ser o mesmo? 

 

Coordenadora de RH - Como psicóloga eu gosto muito da parte administrativa e de gestão, 

mas eu sinto que se ele estiver dentro de uma empresa e a empresa tiver regras claras em 

relação ao uso do face ele acaba se adequando. Eu acredito nisso. Eu sinto que se as regras 

dentro da empresa forem claras e se todo aquele comportamento ético que ele deveria ter for 

colocado pela empresa de uma forma muito clara (então na sua opinião o manual de conduta é 

importante?) é muito muito muito imprescindível.  

 

Pesquisa Via de Acesso: 

Cargo: Consultora de Recursos Humanos  

Idade: 39 anos 

Tempo de serviço – Via de Acesso: 2 anos. 
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Tempo de atuação na área de RH: 14 anos 

 

 

Quais as principais características procuradas e valorizadas no jovem para a seleção em 

dinâmica e contratação? 

 

Consultora de RH - O que as empresas buscam nos jovens? Hoje a empresa busca aquele 

cara, ou aquele jovem que é multifuncional, que é aquele cara que é pau pra todo obra. Não 

sei se essa palavra é a correta, mas é o cara que faz tudo. Sabe o faz tudo? Que é a geração 

super y. então ele precisa como a gente diz assobia e chupa cana,  

 

 

E isso já é para a seleção ou é mais para a contratação? 

 

Consultora de RH – Na seleção, já esses jovens que não tem esse perfil ou que não 

apresentam esse perfil já são excluído s logo de cara. Ele precisa ser um bom comunicador, 

ele precisa ter dinamismo, ele precisa ser flexível, e ai entra em contradição com as outras 

competências dos candidatos que tem as outras características, precisa ser observador, 

detalhista. Um dinâmico jamais ele vai ser detalhista, uma pessoa extremamente 

comunicativa, o bom comunicador, aquela pessoa que se relaciona com todo mundo muito 

bem, fala muito bem, ele precisa de pessoas, então ele não tem atenção concentrada, ele não 

vai ter atenção concentrada, e ai as competências entram em contraponto que é o que acontece 

com algumas oportunidades que eu costumo dizer que são encantadas, que eu não fecho, pq 

eu não tenho o meio termo, ou ele é um, não existe uma pessoa assim, se você é dinâmico, se 

você precisa de uma pessoa dinâmica, você precisa de uma pessoa que faça várias coisas, que 

seja antenada com tudo, não que o outro não seja antenado e não tenha a informação, só que 

ele, ele é mais ponderado, ele não sai falando sem confirmar a fonte primeiro, ele vai falar, 

mas ele precisa conhecer o ambiente onde ele tá, e o dinâmico não, ele vai falar do mesmo 

jeito que ele fala numa palestra, ele vai falar no boteco do Joaquim, tudo bem, então é isso 

que a empresa, a empresa busca, que é essa facilidade de se relacionar, então a empresa busca: 

pessoas que sejam comunicativas, flexíveis, que tenham facilidade de adaptação. 

 

Quando vocês vão trazer o candidato para cá como vocês fazem a seleção? 
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Consultora de RH - Então, você chama pelos conhecimentos técnicos. Então quando você 

vai recrutar você tem lá um perfil específico de vaga que é técnico, que é curso, formação, 

conhecimento, ou vivência profissional, no caso do jovem você não, no nosso caso aqui, a 

gente não busca vivência profissional, a gente investiga a vivência, se tem, o que fez, 

independente de ser numa empresa ou numa vivência acadêmica, mas iniciação científica é 

considerado uma vivência profissional. Então você vai buscar o que esse jovem tem feito pela 

formação dele independente de ter trabalhado ou não, ou seja que é aquela pessoa 

multifuncional.  

O que o mercado quer é eficácia e eficiência, dá até pra equilibrar, mas você não 

consegue ser 100% nas duas, pq são duas coisas, não da pra ser 100% um e 100% outro, é 

50% em cada uma e a empresa quer o 100%. Então assim, tem algumas oportunidades que 

fica muito claro isso, muito claro, primeiro pq as pessoas, é uma coisa que eu venho 

discutindo muito com o Ruy, discutindo muito com a Mônica também aqui, a gente vem 

falando muito sobre isso, que é a falta de preparo dos profissionais de recursos humanos no 

recrutamento e seleção, é uma coisa que me deixa extremamente revoltada pq ai eu volto 

naquela questão da relação humana. Então assim, pera ai, mas eu to selecionando um 

estagiário, um profissional qualificado, ou um amigo? Bom, se você tá selecionando um 

amigo, contrata fulano, você tem três candidatos. Você contrata fulano, pq você vai fazer 

seleção por empatia. Se você ta contratando um profissional qualificado, tá no lugar errado pq 

eu to te mandando um estagiário, ele não tem experiência, e se tem, não é experiênciaaaa, ele 

tá aprendendo ainda, então não é experiência ainda. A gente tem a experiência em contrato, 

mas ele ta no processo de desenvolvimento.  

Agora, se você tá procurando uma pessoa pra capacitar, pra desenvolver, esse é 

o cara certo. E o RH hoje, e eu posso te falar, não vou falar que é 100% das empresas pq tem 

uma empresa, uma empresa que eu atendo que seleciona por competência e não por empatia. 

Uma, eu tenho ai em torno de 75 empresas na minha carteira, um pouco mais, mais ou menos, 

só uma empresa e não é a empresa é a pessoa que não seleciona por empatia, seleciona por 

talento, por conhecimento é 100% alinhada com o processo. Claro que ela tem que pensar na 

cultura da empresa, mas é uma pessoa extremamente sensata. Os outros é empatia, então eu te 

seleciono pq eu gostei dos seus lindos olhos verdes, o pq você é bem arrumada. Tem empresa 

que você vai que é assim, você entra na área é lindo, todas loirinhas, loirinhos, do olhinho 

verde, é verdade. É claro que tem a competência, claro que tem que ter a desenvoltura, a 

facilidade, tem que ter as competências, competência, habilidade e atitude tudo junto, né 
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100%, 100% não dá, mas eles querem, claro que tem isso também, mas eles fazem a seleção 

por isso também. Fazem a seleção sim por empatia.  

Olha competência as pessoas aprendem num MBA da vida, que eu ainda não fiz 

e eu quero fazer só pra conhecer, só pra saber o que que se aprende numa MBA de recursos 

humanos, ou administração de pessoas ou gestão de pessoas. Ou vamos para a pós graduação 

que eu também não fiz e também quero fazer, ainda não tive oportunidade de fazer a pós. Mas 

a gente vai para a pós graduação então. O que que aprende uma pessoa dessa que fez pós, na 

pós graduação em relação a recrutamento e seleção. Que não tem a mesma visão que eu 

tenho, eu trabalho com jovem, com treinee com pcd o que o Ruy pedir pra eu fazer eu faço e o 

que eu não sei eu vou ler, eu leio legislação.  

Ele me colocou um desafio agora que é trabalhar com pcd, eu nunca tive 

interesse em trabalhar com excepcional, ou pessoas com deficiências, eu falei tá bom, eu não 

tenho interesse em aprender Ruy eu to te avisando, mas vamo lá, eu li aquela legislação 

inteira, duas vezes, e eu sei que to fazendo um bom trabalho, eu tenho certeza que eu to 

fazendo um bom trabalho entendeu? Pq eu sei falar com o candidato, pq eu olho, eu peço o 

laudo antes de falar pra ele da vaga, então assim, eu não vou criar expectativa em você se eu 

não sei se você pode ou não cumprir cota, então eu sou sincera com o candidato, eu falo olha 

eu tenho uma vaga pra pessoas com deficiência, é assim, eu vou pedir pra você encaminhar, 

você tem interesse? Ta procurando trabalho? To. Tem pretensão salarial? De quanto? Olha 

essa vaga não dá pra você. Essa vaga dá pra você. Me manda seu laudo e seu currículo e eu 

volto a te ligar. Ai eu analiso eu vejo no outro dia eu ligo pra pessoa. Então esse é o caminho, 

e ela não precisa vir aqui. Agora eu to fazendo esse trabalho que eu acredito que é o correto 

com eles e com a empresa. Quando chega la na empresa a empresa não contrata pq ele é 

muito bom pra trabalhar naquela atividade, o outro pq é, ai mas esse candidato não tem 

condições, ele não tem inglês. Ai você fala assim. O que que você tá buscando? Ai eu quero 

uma secretária com tantos anos de idade, que tenha inglês fluente, que tenha espanhol fluente 

q tenha francês. Tá. A vontade que dá é de falar, sabe o que você faz? Você vai lá na USP, 

contrata essa pessoa que você quer e manda amputar. Juro por Deus. Pq não existe. O mundo 

quer contratar pcd, desculpa essa vaga não dá eu não vou te arrumar isso.  

Então a seleção é por empatia. Então assim, o que que eu acredito que a empresa 

tem que selecionar? Um jovem! O que eu te falei é o que a empresa quer. E o que ela tem que 

olhar? Atitude. Ela tem que ver atitude. Sabe aquela coisa da energia? Sabe eu você, você 

olhar e falar, puxa essa pessoa vale a pena investir! Precisa lapidar? Claro que precisa lapidar! 

Ai é a Roberta. Ela precisa lapidar? Precisa. Ela precisa de tal coisa? Eu quero talento na 
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minha empresa? Eu quero que minha empresa cresça? Eu preciso dessa pessoinha que ta aqui 

do lado? Então o que que eu vou fazer? Eu brinco muito que eu chamo os meus estágios, claro 

só internamente de meus remelentos. Falo meus remelentos que eles tão na fase de 

crescimento mesmo da criancinha de 5 aninhos que ta suja de danone? São eles aqui na 

seleção. São eles com o rostinho cheio de danone tirando as fraudas sabe?! Entrando num 

mundo competitivo que judia, que castiga. E as empresas querem um cara pronto com 18 

anos. Eu fico cansada de recrutamento e seleção.  

 

Por exemplo, Ibmec, FGV, não vou falar da formação profissional pq realmente essas 

universidades são, eles saem com conteúdo, quer dizer absurdo assim, são estudantes 

diferentes, se você colocar três estudantes do Ibmec, 3 da fgv, 3 da Faap, 3 da usp,  3 do 

Mackenzie, montar uma dinâmica com 20 pessoas, 3, vamos falar so das universidades de 

primeira linha e das universidades renomadas e depois coloca uma São Judas, uma FMU, tem 

diferença, gritante, e não é só na vestimenta pq tem dinheiro, pq  tem família não, você pega 

gente com poder aquisitivo nessas universidades mais simples mas a formação é diferente, os 

professores são diferentes, e ai o estudante, na verdade é uma fabrica de ratinhos né, então o 

melhor rato treinado, vai treinar os melhores ratinhos, nas outras nem tanto, então você vê a 

diferença, só que castiga, pq não tem vaga pra executivo pra todos esses jovens, então os 

estudantes do Ibmec e da fgv perdem oportunidades, perdem oportunidades pq eles não vão 

pra vagas operacionais, eles não querem, eles recusam, eles querem oportunidades de estágio 

e de trainee e sofrem pq não tem vaga de trainee pra todos eles. Então você treina um 

executivo mirim, é o que eu falo né, eles saem da faculdade com a sensação de que eles são 

estagiários de vice-presidência e não tem vaga de vice-presidência pra todos eles. Então sai na 

frente quem? Quem se esforça. E eu tive a oportunidade de conhecer estudantes assim, eu tive 

a oportunidade de conhecer estudantes da FGV que saíram do interior de SP, moram em 

kitchenette aqui em sp, os pais pagam a faculdade, mas por exemplo, teve uma candidata que 

a menina vendia roupa pras amigas na faculdade, vendia bijoux, vendia um monte de coisa 

pra se manter, né, ela tinha que estudar, então nas horas de folga ela fazia isso, o pai, 

mantinha ela aqui, pagava a faculdade, mas pra ela ter o algo a mais ela vai atrás. 

 

(e tem o cara que estuda mais e o cara que estuda menos, pq você também vê uma 

diferença de formação enorme daquele cara que vem de escola bilíngue – vcs devem ver 

isso aqui – e não sabe falar portugues, não sabe escrever) É, eu tenho um e-mail desse que 

eu guardei, eu falei esse daqui eu vou guardar e tirar o nome, e vou guardar esse e-mail, pq é 
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um e-mail que eu tenho certeza que eu vou usar. Eu ate brinquei com o Ruy e falei: escreve 

alguma coisa chefe sobre a comunicação, pq os caras colocam no currículo: portugues fluente. 

É o mínimo, você nasceu aqui, você cresceu aqui, você estudou aqui, Quando você le o e-mail 

você tem a impressão que você tá lendo um e-mail de um jovem que vem de fora. É o grande 

problema da ensinagem, você tem o problema de ensino e de ensinagem – é um termo que 

não existe, mas que eu falo aqui. O professor hoje, ele não tem essa coisa de cobrança. Como 

eles são obrigados (o jovem a saber) desde o início o professor vai partir do pressuposto que 

ele já sabe e não corrige. Então se ele vê uma expectativa (com s) o professor vai descontar, 

vai marcar, ele não vai falar, e ele não vai cobrar, ele não vai questionar, e ai vai passar essa 

expectativa (com s). é um exemplo chulo que eu to te dando, mas é um exemplo que acontece. 

É o problema de ensinagem, não é só o jovem que não aprende, se você não falar pra ele. 

Então, a empresa ela busca o multifuncional, o que você precisa no candidato 

que eu acho que é o que a gente tem que investir: competência? Você dá. Habilidade? 

Também. Agora atitute... É a atitute que pesa! Então a competência? O cara vai buscar, ele vai 

se desenvolver, você tem programas fantásticos pra trabalhar as competências dele, as 

características que você precisa para se desenvolver dentro da empresa de acordo com a 

cultura da empresa, até pq se a empresa já tem missão, visão e valores, ela já tem os valores 

imputados, ela vai tirar as competências dos seus colaboradores dos valores da empresa, ponto 

fechou. A habilidade você ensina, você precisa ter bom conhecimento numa planilha de Excel 

macros, paga o curso, corre atrás, né? você não precisa investir no cara? Você não precisa ter 

no final do ano, e ai não é pra ajudar o colaborador, a gente sabe que não, aquela questão que 

a empresa tem investir em treinamento então ela precisa apresentar os rendimentos dela no 

final, quanto que ela investiu de tudo que ela ganhou nos colaboradores, por ser por exemplo 

uma ONG? Paga o curso pro cara.  

A Enerst Young faz isso, e faz muito bem, na gestão da Elisa Cavos, diretora de 

RH, é bem assim. E é bem isso mesmo, ela faz isso, eu vou capacitar, eu vou dar as 

habilidades que eu preciso, ela entrega um celular, ela entrega um note, e eles vão 

acompanhar a universidade corporativa que é belíssima, o espaço que eles tem. Eu também 

gosto muito do programa da Schneider Eletric que chama Marco Polo, o Marco Polo ele pega 

o profissional daquela área que foi selecionado, manda ele pra uma das unidades da empresa 

no mundo, na planta, que ele quiser e lá ele vai ficar por dois anos, mas ele vai passar desde 

os cuidados com a higiene do local, até a administração, e ele tem que desenvolver um 

projeto, apresentar esse projeto que ele vai passar pela linha de produção, ele vai aprender 

tudo que ele pode na fábrica, passo a passo, e ai ele apresenta o projeto pra presidência, pra 
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aquela presidência, se for aprovado, depois de uns ajustes, ele volta pro país de origem pra 

assumir um cargo de destaque. Eu tive a oportunidade de conhecer um Marco Polo que ficou 

na França, e ele tinha acabado de voltar, fazia uns quinze dias e eu tive um contato muito 

rápido com ele, mas é uma pessoa de uma humildade, que veio de família humilde, de uma 

elegância, um gentleman, e foi criado de família bem humilde, bem simples.  

O que eles falam então é que, eu tenho que limpar ou chão, eu tenho que limpar 

a máquina, eu tenho que colocar graxa na máquina, eu tenho que aprender a operação, pra 

quando eu tiver na base, na minha base, na minha planta eu saber exatamente o que tá 

acontecendo com a minha operação sem eu por o pé lá. A deu problema na máquina tal. 

Faltou graxa!   
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As empresas procuram jovens através de perfis em redes sociais na internet? Pra 

seleção? 

 

Consultora de RH - Pra seleção? Ai a gente tem dois pontos. Por sermos uma consultoria, na 

realidade as empresas não estão preocupadas em buscar esse candidato pq a gente que faz isso 

pra ela. E nós não buscamos nas redes sociais. A gente tem a rede social pra manter essa 

interface que vai aumentar o meu banco, mas essa interface, eu por exemplo, tenho Twitter, 

Facebook, Orkut era pessoal eu já tinha antes de vir pra cá, depois que eu vim pro vi eu fiz 

Twitter, eu fiz comunidade empresa, eu fiz Facebook, eu tenho tudo. 

 

E você tira currículo dali? 

Consultora de RH - Não. O candidato que tem interesse na vaga, eu peço pra ele mandar o 

currículo ou pra ele entrar no site. 

 

Mas você divulga? 

Consultora de RH - Divulgo, todas as vagas. A gente divulga sim. Só que todas as vagas que 

são divulgadas a gente pede pra direcionar pro nosso banco, pq eu preciso daquele cara lá no 

banco entendeu? E-mail eu perco, banco de dados não.  

A gente divulga a vaga em todas as redes de contato, Twitter, inclusive faz 

tempo que eu não acesso o Twitter eu levei até uma bronca do Alexandre esses dias pq ele 

falou: Roberta tem um milhão de pessoas te seguindo e o negócio não acontece. (põe no 

celular) Ai não, não quero misturar, Facebook, Twitter com meu celular pq eu vou fazer só 

isso o resto da minha vida, eu me conheço, eu vou ficar o dia inteiro lá que nem uma sardinha. 

Eu também tenho linkedin e até alimento, mas o Twitter eu to meio falha, o Twitter eu uso 

mais pro Via de Acesso, eu fiz até o Google + esses dias. Então não pegou ainda, mas eu acho 

que vai pegar. Pra poder entrar no Google + eu postei no meu Facebook que eu tenho todo 

mundo, eu tenho acho que 150, 160 pessoas, e uso pra coisas pessoais, uma coisa ou outra que 

eu acho legal e eu posto e uso textos, coisas que o Ruy publica, vagas daqui, eu coloco 

algumas coisas de trabalho, e eu fiquei interessada pq falaram que o Google dava para 

separar, eu falei putz ia ser fantástico colocar escola, empresa e pessoal, eu ia conseguir 

separar e postar, quando eu quero pra todo mundo eu posto pra todo mundo, mas eu precisei 

entrar no Facebook e falar, alguém aqui tem google plus? Me manda um convite! Foi o que 

aconteceu.  
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Eu posto tanta coisa no Facebook no decorrer do dia que eu acho legal assim, 

que a gente conversa aqui, que a gente comenta, que eu ouço na rua, que eu vejo no banco, eu 

vou lá e deixo aberto. Quando eu chego de manhã a primeira coisa que eu faço antes de abrir 

tudo é abrir o Facebook. Minha preocupação é você postar o que realmente é uma besteira. 

Outro dia mesmo eu tava irritada e coloquei assim: bom dia pra vcs pq o meu já começou 

péssimo.  

 

 

 

Após a seleção dos principais candidatos existem empresas que analisam o perfil dos 

candidatos selecionados nas redes sociais? Pq?  

 

Consultora de RH – Olha os meus clientes eu não ouvi ninguém comentar isso, pq não 

verdade as empresas que a gente tem utiliza o banco de dados próprio, o vagas.com, o 

currículo.com. o que acontece é que a gente, por sermos uma consultoria, eles pedirem pra 

você falar daquele candidato, e na verdade é o candidato que te busca no Facebook. 

 

 

Mas depois que você selecionou e encaminhou o candidato? 

 

Consultora de RH - Eu acredito que a empresa procure para ver se ele tem o perfil, eu 

acredito que eles façam essa busca até para acompanhar, mas não é declarado não viu. Você 

sabe pq não é declarado? Eu vou te falar uma coisa. Eu atendo a empresa X, que é uma 

empresa de tecnologia, e ai eu fiz uma vaga não faz muito tempo de publicidade, e a menina 

colocou todos os contatos dela tal, e fez o currículo todo trabalhado e incrementado, e você 

acredita que a pessoa da empresa não quis entrevistar pq falou: ela não vai ter tempo pra 

estagiar. Ela tem tanta coisa pra fazer no decorrer do dia dela... E é uma empresa de 

tecnologia. Mas isso é um caso a parte, essa empresa é um caso a parte.  

Agora o candidato sim, ele busca esses contatos, ele precisa dessa aproximação, 

dessa proximidade, eu tenho três estagiários, que estão no meu Facebook. São os únicos. E 

por coincidência os três acabaram sendo contratados, mas foi coincidência mesmo pq eu 

adicionei antes. Três candidatos que se destacaram mesmo. E eles me mandaram convite e a 

hora que eu vi o convite eu falei assim, nossa é aquele menino de tal lugar, passou um filme 

na minha cabeça, só foi ver a foto, só foi olhar a fotinho dele. Um ta em Manaus agora, 
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terminou o curso na federal de Minas Gerais, era de BH e foi contratado pela empresa como 

junior, e foi transferido para a hidrelétrica de Manaus e tá em Manaus e eu to adorando 

acompanhar a vidinha dele pq tá ótima, uma vez por semana ele consegue sair, pq tá no meio 

do mato lá, dos índios na hidrelétrica, uma vez por semana ele consegue. Ele vai pra cidade e 

tal e vai para a internet, pq lá tem internet, mas ele não consegue, não tem sinal, eu não sei o 

que acontece direito ele não consegue postar as coisas. As vezes ele consegue, as vezes não. 

Mas eu to acompanhando a vidinha dele lá em Manaus e ele tá super feliz, ele me manda e-

mail assim, mensagem fechada falando: Ai Roberta tá ótimo, to amando. Obrigado! Mas é 

mérito seu Italo, ele chama Italo, é mérito seu. Você foi o cara naquele processo. Por isso 

você tá ai em Manaus e eu quero acompanhar. Tem um outro que é aqui de São Paulo. E foi 

uma vaga que eu achei que ia morrer assim na praia. Eu falei essa vaga vai minguar, pq ou eu 

vou pra Campinas e faço o processo na empresa, ou eu faço por telefone e mando um número 

maior de candidatos e a empresa faz o processo lá. Pq o cara sair de lá, vir pra São Paulo, 

gastar R$50,00 pra voltar pra lá pra sabe lá Deus se ele vai fazer a entrevista, não compensa o 

investimento. Não compensa. Ai eu marquei um processo, mandei um número x de convites, 

lotou a sala, só um candidato faltou. Eu tenho processo com estudante que mora aqui do lado 

e não vem. Eu mandei ontem 95 convites, se agendaram 12, 3 compareceram. 12 

confirmaram, só 3 compareceram. Tá mais difícil convencer o candidato de vir do que a 

empresa contratar. Vaga tem. E ai o que acontece, comprometimento também de algumas 

regiões sabe. São Paulo é triste, você sai de São Paulo, eu falo isso aqui quase todos os dias, 

você sai de São Paulo o nível dos estudantes muda. Estudantes de São Paulo Rachel, me 

desculpa a expressão, me parece que são folgados, são e você sabe pq, pode achar até que eu 

to exagerando, mas se você perguntar para qualquer uma delas aqui você vai ficar boba. A 

Amanda é uma recém contratada ela veio do Rio, ela marcou o processo e falou vou mandar 

30 convites, pra que vaga? Pode duplicar, triplicar, multiplicar isso ai por 20, manda uns 200 

convites. Ela disse você é louca, onde eu vou por 200 estudantes? Vieram 7 ela ficou pasma. 

Ai você sai de São Paulo, escuta só eu falei com a empresa, olha vamos tentar 

como você tá querendo mas acho que vai minguar sua vaga, vou tentar trazer esses meninos 

pra cá de engenharia civil, mas corremos riscos e você vai ter que entender que o meu prazo 

vai ter que ser esticado. Não vai dar pra trabalhar com 12 dias, eu tenho 7, divulgação, 

convocação tempo pra se agendar, 7, tudo bem? A não tudo bem. Qualquer coisa você 

postergar ai um pouquinho mais com o envio dos candidatos pra mim, mas vamos tentar pq eu 

quero que você conheça os candidatos pra mim. Mas não é melhor eu ir? Não é mais fácil 

você pagar pra me mandar pra Campinas do que pra gente vir pra ca? Não Roberta vamos 
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fazer assim primeiro. Tá bom. Ai mandei acho que uns 45 convites, deixei 20 lugares, se 

agendaram 15 e compareceram 14, eu tinha 3 vagas, eu fechei as 3 vagas e ainda sobrou 

candidato pq quase que eu mandei todos. Eu acho que eu reprovei um ou dois só, que 

realmente não tinham condições. Uma menina que fez jornalismo, e não sei pq cargas d’água 

resolveu fazer engenharia civil, sem foco nenhum, e o outro eu não mandei pq realmente não 

tinha energia. Ele tava cansado, não sei se ele tava cansado, gripado, se ele tava doente, não 

tinha condições de mandar. Agora os demais um deles foi o que me mandou convite, e ele não 

me mandou convite depois que ele foi contratado, eu acho que ele chegou em casa e me 

mandou convite. Pq ele me mandou convite com mensagem. E ai falando que o processo tinha 

sido muito gostoso e que ele nunca tinha visto uma seleção assim, com troca com conversa e 

tal e não sei o que e que ele queria trocar comigo independente do resultado. Ai eu falei olha, 

eu não sei nem se você tá aprovado na vaga, eu respondi pra ele. Adicionei ele e respondi, não 

sei nem se você tá aprovado pra fazer entrevista com gestor. Você tem que esperar. Ai eu vi a 

redação dele, material e falei a, vou mandar, mandei ele foi entrevistado e foi o primeiro 

contratado e ta fazendo um sucesso, e ele posta tudo que ele faz na empresa pros amigos dele 

verem e assim: Ai Roberta to super animado, ó tem muro pra levantar. Esse cara é o que tem o 

algo mais, tem atitude, proativo. Pq assim ele não tinha experiência, era um publicitário que 

fez publicidade pra ajudar o pai, não foi por opção, é pq era o que o pai dele ia pagar, e ai 

quando ele começou a trabalhar ele foi fazer a faculdade de engenharia que ele sempre 

sonhou. Então assim, tinha tudo pra ser reprovado pq não tem foco como a outra, que fez 

jornalismo. Mas a forma de apresentar, a entonação, a forma de apresentar a informação. O 

candidato tem pessoas que são muito jogadas, acho que a família não da aquele respaldo ou 

informação, a articulação, a proximidade com eles pra eles aprenderem a trocar informação. 

De novo a gente cai na comunicação. 

 

 

A boa articulação e relacionamento do jovem nas redes sociais são encarados como 

pontos positivos na seleção? Pq? 

 

Consultora de RH - É melhor nem contar se não reprova todo mundo. Inclusive a mim. Você 

sabe pq? Pq assim. Essa velocidade e voracidade da internet da informação prejudica muito, 

pq como você precisa de informação muito mais rápido, você precisa postar a informação 

primeiro e muito mais rápido, então você abrevia tudo. Então assim a comunicação deles é 

truncada.  
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(ok mas não é esse o tipo de comunicação, deixa eu explicar. Estou estudando uns casos 

de pessoas já contratadas terem sido demitidos por justa causa por falarem muito 

palavrao, por falar mau do chefe na rede social) – a internet e a rede social tem a 

linguagem própria e ai também esse “se comunicar bem é diferente” 

 

Consultora de RH - Sei o internautes. Que aparecem nos processos e reprovam os 

candidatos. Esse vc, tc (sim na internet funciona) 

Se você escrever um e-mail desse para um superintendente , se for um senhor ele 

vai falar, esse cara não sabe escrever, manda embora. 

Eu entendi, não são todos, até pq eu não tenho como falar pq os meus estagiários 

não fazem isso. Os 3 que eu tenho não fazem isso e os que são estagiários aqui no via ou 

trabalharam em outras empresas que foram meus estagiários e eu falo que são meus eternos 

estagiários, eles não tem esse tipo de comunicação. Então não falam palavrao, eu não vejo 

assim. Mas, é eu acho que prejudica bastante sim. Você sabe pq? Hoje o mundo corporativo 

ele tá enfiado nas redes sociais, consequentemente no Facebook que é o marco agora da 

comunicação.  

(foi uma coisa até que eu falei para a Monica – não interessa qual a rede social – pq hoje é o 

Facebook, amanha pode ser outra) 

Mas a rede social existe, ela tá forte ai e eles usam sim a informação. Coisas do 

tipo, expor situações que eles não deveriam falar nem entre família. Eles se expõe demais e 

expõe o outro também, ridicularizam o outro e isso chega no outro pq passa de um para o 

outro, de um para o outro e isso conta sim de maneira negativa e eu sei de casos de pessoas 

que são demitidas sim em função disso. Mas conheço também pessoas que utilizam as redes 

sociais como um networking absurdo. Que saem do trabalho por justa causa, pq falaram mau 

do chefe, pq falaram palavrao, pq falaram alguma coisa assim da empresa e acabaram se 

prejudicando muito por causa disso e ao mesmo tempo acabaram usando esse networking pra 

se recolocar. 

  

A atualização tecnológica do jovem é considerada como fator relevante para seleção? 

Pq? 

 

Consultora de RH - Olha a gente investiga na realidade o que ele tem feito pra se evoluir pra 

se desenvolver naquele conhecimento específico dele.  
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Atualidade é uma coisa que conta? 

 

Consultora de RH - Conta. Mas se é da internet ou não, não interessa. É claro que acaba 

entrando nisso. Conheci outro dia uma candidata de publicidade que tirou certificação I2. E é 

um conhecimento pra TI.  

- E pq que você foi fazer isso?  

- A pq eu ouvi falando e fui procurar.  

Claro que é a forma como ele utiliza a informação e o que ele vai buscar. 

- pq que você foi buscar isso? 

A forma como ele se expõe entendeu? Como ele vai buscar. É que a internet acaba sendo o 

foco, então tá implícito que tudo que ele faz ta na internet. A gente não questiona. É como há 

10 anos você pedia pacote office completo. Hoje eles colocam eu nem sei pq. É condição. 

Você tem que colocar que tem excel macro, excel intermediário, agora que você tem pacote 

office complete eu sei. Eu também tenho.  

Meu filho tem 7 anos e ele trabalha muito bem com aquele paint e agora ele ta mexendo 

numas fotos dele de desenho, minha filha tá ensinando o photoshop. É a forma que eles tem 

de provar que eles produzem. Que é o que a gente tava falando no início, dessa coisa de que 

ele precisa tanto buscar competência e habilidade que ele é obrigado a ter atitude. Só que a 

gente esquece de uma coisa. São crianças né, eles perderam a melhor parte de brincar. 

Pergunta se uma criança dessa sabe o que é bolinha de gude? Pipa, patins, machucar o joelho 

com um skate. Então essas coisas que eu acho que eles acabaram perdendo. 

E aí você entra em questões que são graves, que são tratadas pela psicologia 

clinica que é a obesidade, que é a depressão. Outro dia mesmo na televisão eles estavam 

falando na Globonews de um caso de um adolescente que matou a professora e se matou. 

Criança nenhuma faz isso, não existe caso. O que levou essa criança a fazer isso? Tem coisa 

ai. Pode ter certeza que tem coisa ai. O que foi que essa professora falou? Eu não to querendo 

justificar o que o menino fez. Sabe pq a criança ela é naturalmente cruel. E a premissa da 

crueldade (eu sou especialista em criança e adolescente)  

 

 

O que as empresas não aceitam em relação a comportamento do jovem? 
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Consultora de RH - Cada empresa tem um estilo próprio. O que não é bom para uma 

instituição financeira é excelente para uma agência de publicidade por exemplo. Mas a 

empresa não tolera, o que eu percebo nas reprovações é com relação a postura mesmo. Aquele 

candidato que invade e atropela as informações, que extrapola no bom senso. Que é relapso 

sabe? Que se joga, como é que eu vou falar isso, tem um nome, que é desleixado. Então as 

vezes o candidato é até bom e a gente acaba perdendo pq tem uma postura mais desleixada, 

despojado demais. Eles buscam no jovem, e tem casos que as vezes eu reprovo aqui, que o 

candidato é bom, que eu oriento mas eu falo não vai dar nessa empresa não. 

Arrogância, tem casos assim de estudante, agente brinca muito aqui dizendo que é o 

típico estudante de direito do primeiro ano, primeiro semestre, aliás o primeiro mês, que já 

conhece todo código penal do Brasil, a legislação inteira do Brasil, e ai ele é o dono da 

verdade. Fala com um estudante que tá no início do curso de direito, ele não acha que ele sabe 

tudo, ele tem certeza que ele sabe tudo. E é bem assim mesmo, essa questão da postura, da 

forma como ele, tudo que é muito exagerado. Então aquele jovem que não tem energia 

nenhuma. Por exemplo, hoje soube que reprovaram uma candidata que atuou cinco anos na 

área comercial. 21 anos ela tem. Ela foi auxiliar administrativa, assistente administrativa, e 

por isso foi fazer curso de administração, tem 21 anos é casada e tem uma filha. Uma graça, a 

aparência dela é muito boa, a apresentacao pessoal é muito boa, a comunicação dela é muito 

boa, a postura dela é muito boa, o que que acontece? Ela é fechada, ela é observadora, ela é 

aquela candidata mais ponderada, mais calma mais observadora. É mais analítica, técnica e 

analítica, então é muito boa para atuar na área comercial ao meu ver em função dos contratos, 

da forma como ela se pega aos detalhes dos contratos, e na forma de expor a orientação.  

Pra empresa isso foi considerado falta de energia. Então é aquela coisa a forma como o outro 

entende né. E ai eu falei pra empresa, mas olha você não acha, ela só tem 21 anos, ela tá 

começando agora, ela tá no terceiro ano da faculdade, ela tem cinco anos de experiência mas 

ela tá terminando a faculdade agora. Você não acha que por ser uma estagiária dá para treinar 

ela? Pq ela já atuou na área, de repente ela tava sem jeito de se expor, o primeiro contato, ela 

chegou atrasada por causa do transito, já ficou constrangida, tem uma série de variáveis ai, 

marca outra entrevista com ela e com o gestor pra ver se acontece de outro jeito. Ela falou 

não, pq eu consigo dar treinamento de competência e habilidades, mas atitude... atitude é dela. 

Eu não consigo treinar ninguém em energia.  

Então é bem complicado pq a seleção é feita por empatia e não pelas 

características que a pessoa desenvolveu no decorrer da vida dele independente de ter empatia 

ou não. 
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É diferente do que a gente tava falando das características que ninguém gosta. Eles não, você 

pode mandar um bom, um médio, um ruim pq é a empatia que conta. 

Então quando você coloca na vaga, eu quero uma pessoa que tenha um bom 

trabalho em equipe, uma boa comunicação, e dinamismo, na realidade a gente tem que alinha 

o que que é dinamismo para aquela empresa ou para aquela pessoa que vai selecionar. 

Então as redes sociais acabam não interferindo nessa questão pq o RH está completamente 

despreparado.  
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ANEXO 

Anexo I 
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Anexo II 

24 regras de etiqueta da vida digital
67

 

Você fala mais com os dedos do que com a boca. Tem mais amigos no Facebook do que na faculdade. Conta 

mais piada no Twitter que no bar. A tecnologia está no centro das relações sociais. Mas como se comportar?  

por Felipe Van Deursen e Bruno Garattoni 

1. Amo meu smartphone. Mas ele é meio grande, aperta o bolso da minha calça - e não consigo ouvi-

lo quando está dentro da minha mochila. Posso colocá-lo sobre a mesa do bar ou do restaurante? 

Se for um almoço ou jantar formal, nem pensar (compre uma calça maior, um aparelho auditivo ou então, 

melhor ainda, desligue o aparelho). Quando você estiver no bar com seus amigos, vá lá. Mas é meio brega. 

Faz tempo que celular não é mais símbolo de status - e, a menos que a mesa seja formada por 

programadores, ninguém está interessado nos aplicativos que você baixou.  

2. Liguei para uma pessoa e ela não atendeu. Deixo recado ou mando SMS? 

Mande SMS. As estatísticas mostram que, desde 2009, as redes de celular têm mais tráfego de dados que de 

voz. Ou seja, a caixa postal é um artefato do século 20: lento, caro e invasivo. Só use em último caso, em 

recados formais (para seu chefe, sogro, médico etc.). Ou se você quiser dar uma de stalker.  

 

3. Choque elétrico, arrancamento de unhas, afogamento simulado. Nenhuma dessas torturas se 

compara às reuniões da minha empresa: estou preso numa há 3 horas, e quero me matar. Posso 

buscar alegria no mundinho mágico do meu smartphone? 

Não busque alegria. Busque conhecimento. Brincadeira. Bem, se os outros estiverem usando seus 

aparelhos, pode até ser. Tudo depende da idade média das outras pessoas. "Se para os chamados 

babyboomers (pessoas com mais de 45 anos) isso pode ser grosseiro, para os membros da geração Y (gente 

com menos de 30 anos) o indelicado é não responder um SMS em 5 minutos", afirma Marcelo Coutinho, 

diretor do Terra América Latina. 

 

4. Ligam pra mim no meio dessa reunião superlegal. É importante. O que faço? 

Escolha uma das alternativas abaixo. 

A. Ignore a chamada e desligue o celular.  

B. Saia para atender, mas volte rapidinho.  

C. Saia para atender, mas fique meia hora enrolando.  

D. Coloque no viva-voz e peça a outra pessoa para dar pitaco na reunião.  

 

Resultados 

Se você respondeu A, ganhou pontos com o chefe - mas perdeu a chance de recuperar a sanidade mental 

                                                 

67
 http://super.abril.com.br/cultura/24-regras-etiqueta-vida-digital-623022.shtml  

http://super.abril.com.br/cultura/24-regras-etiqueta-vida-digital-623022.shtml
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por alguns minutos (o que seria proporcionado pela opção B). A alternativa C só serve para pessoas 

folgadas extremamente criativas: se você voltar do passeio com uma boa ideia para apimentar a reunião, 

por que não? Opção D? Prepare-se para ser tachado de louco - ou gênio das estratégias corporativas (qual 

patrão não adoraria os insights do seu tio do interior?).  

 

5. Estou numa peça de teatro insuportável. Tudo bem passar o tempo respondendo umas mensagens 

no celular? 

Quando você for a um programa potencialmente chato, tipo palestra motivacional ou peça do Gerald 

Thomas, tome as precauções necessárias: coloque o brilho do visor no mínimo, para poder ligá-lo sem dar 

muita bandeira. Se você tiver seguro do aparelho, melhor ainda - Thomas já chegou a arrancar o celular da 

mão de um espectador.  

 

6. Quero dar unfollow em alguém. Como fazer isso sem criar um clima ou ganhar um inimigo? 

Se você der unfollow, a pessoa vai perceber - existem plug-ins para Twitter e Facebook que alertam sobre 

esse gesto inamistoso. Existe uma solução melhor. Instale o Tweetfilter, que é um acessório para o 

navegador Google Chrome e permite ocultar os tweets de uma pessoa sem dar unfollow nela. No Facebook, 

clique no pequeno "X" que é exibido ao lado do comentário mala - e aparecerá uma opção que permitirá 

ocultar todas as atualizações daquela pessoa. 

 

7. Posso usar ringtones personalizados? 

Pode, desde que você evite o ridículo do óbvio (ou o óbvio do ridículo). Como lembra Luiz Yassuda, 

colaborador do site de tendências Brainstorm #9: "Colocar o tema do plantão da Globo como toque 

personalizado para a mulher é muito manjado". 

 

Também não valem: 

- Funk, Charm e pancadões do tipo. 

- Clássicos de Justin Bieber, como "Baby". 

- Música-tema de Super Mario Bros. Ser nerd é legal, mas sem exageros. 

- Coisas tipo "Ô ADRIANO, TÁ ME OUVINDO?" ou qualquer piada ligada ao Pânico na TV e similares. 

Prefira A Praça é Nossa. 

 

8. Posso escutar música no trabalho como se não houvesse amanhã e o chefe estivesse em Aruba 

(mesmo ele estando do meu lado)? 

Claro. Um estudo da Universidade de Illinois constatou que ouvir música no trabalho aumenta a 

produtividade média das pessoas em 6,3%. Mas, para não ficar totalmente alheio ao que se passa no 

escritório, instale o aplicativo Awareness (leia mais na página 86).  

 

9. Meu colega não tira os fones de ouvido. Só que eles vazam o som e sou obrigado a ouvir as músicas 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Twitter
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
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dele, na forma de chiadinho, o dia inteiro. 

Descubra a data de aniversário da pessoa e presenteie-a com um fone do tipo in-ear - são aqueles modelos 

com ponta de borracha, que ficam enfiados no canal auditivo e por isso não deixam o som escapar. Custam 

em média R$ 60. 

 

10. Assinei um plano de internet mega rrápido. Posso compartilhar a conexão com o pessoal do meu 

prédio? 

Por mais que você esteja com megabytes sobrando, é melhor não. Em fevereiro, a Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações) multou em R$ 3 mil um internauta de Teresina que compartilhava sua 

conexão com mais 3 pessoas. Os contratos dos serviços de banda larga proibem o compartilhamento. 

 

11. Adoro encaminhar correntes de e-mail e arquivos de PowerPoint com mensagens edificantes. 

Posso? 

Se você tem mais de 50 anos, pode mandar para seus filhos e sobrinhos. Se não, não.  

 

12. Meu vizinho deixou A rede Wi-Fi abertA sem querer. Oba! Posso usar? 

Se a sua vida depender disso... Mas não digite senhas de sites como Gmail, Twitter ou Facebook. E não 

baixe nada: fazendo downloads, você poderá estourar a cota de tráfego (limite imposto por serviços como o 

Vírtua) do vizinho.  

 

13. Como devo batizar a minha rede? 

O nome da sua rede Wi-Fi pode ser visto por todo mundo num raio de até 100 metros. Não use seu próprio 

nome ou sobrenome, pois é exposição demais. E evite termos relacionados a futebol, pois eles podem atrair 

hackers que torçam para outros times (invadir uma rede Wi-Fi é muito mais fácil do que você imagina). 

Use um nome neutro, que não chame a atenção. 

 

14. E a senha? 

Um dia, as visitas vão querer usar o Wi-Fi na sua casa - e você terá de compartilhar a senha com elas. Não 

repita as senhas que você já utiliza para outros serviços, como Gmail e Facebook, e evite coisas que possam 

ser constrangedoras (na linha "rickfofucho33").  

 

15. Escrevi uma grande besteira no Twitter. Apago ou ignoro? 

Se você se der conta rapidamente, apague. Mas, se o tuit foi escrito há mais de 10 minutos (ou se você tem 

muitos seguidores), não adianta deletá-lo: com certeza alguém já viu, e sua tentativa de eliminar a 

mensagem chamará mais atenção para ela. Escreva 4 ou 5 tweets sobre outros assuntos, para que a 

mensagem infeliz seja jogada para a parte de baixo da tela. Se mesmo assim der confusão, peça desculpas e 

siga em frente.  

 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=internet
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Twitter
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Twitter
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16. DM or not DM? 

"@rogério Vamos nos encontrar no bar hoje?" Twitter não é lugar de chat. Se você quer falar com uma só 

pessoa, use o recurso de Direct Message (ou serviços como o Twee.li, que adiciona um mensageiro 

instantâneo no Twitter). Não atormente seus seguidores com mensagens que não dizem respeito a eles.  

 

17. "Fulano convidou você para fazer parte do Sonico/Hi5/Quora (ou qualquer outra rede social que 

você não usa nem quer usar)". E agora? 

Se o autor do convite é seu amigo, e se deu ao trabalho de escrever uma mensagem personalizada, é de bom 

tom adicioná-lo. Já se você receber apenas um convite padronizado, gerado pelo próprio site, pode ignorá-

lo (seu amigo provavelmente convidou dezenas de pessoas e nem vai perceber).  

 

18. Passei Photoshop na foto do meu perfil no Facebook. Pode, Arnaldo?  

Dar um tapa no contraste e nas cores não vai matar ninguém. Só não faça como Paula Leite, a participante 

do BBB 11 que afinou a própria cintura numa foto de praia. "Quem abusa ganha o apelido de ‘beleza 

thumbnail’", diz Vitor Guerra, da agência Ideia S/A. Também não coloque uma foto em que o seu rosto 

aparece meio de lado. Todo mundo sabe que isso é um truque para parecer mais magro.  

 

19. Devo preencher campos como esportes, filosofia e religião no perfil do Facebook? 

Sim. Mas evite coisas radicais ou polêmicas - 70% das empresas olham o Facebook dos candidatos a 

emprego.  

 

20. Meu amigo está entulhando meu Facebook com atualizações de Mafia Wars, Farmville e outros 

joguinhos. 

Instale o Facebook Purity (www.fbpurity.com), que elimina automaticamente todas as menções a esses 

games.  

 

21. Quero ver um filme muito raro, que não existe em DVD - só nos downloads ilegais. Posso baixar? 

Não deveria. Mas, ao fazer isso, você não está roubando dinheiro do artista (pois o filme não está à venda). 

E até ajuda, pois chama atenção para a obra dele. 

 

22. Não entro no Orkut há um tempão. Devo me suicidar? 

Não! A vida sempre vale a pena. Agora, se você está se referindo a seu perfil no Orkut: deletar a conta dá 

mais trabalho do que simplesmente deixá-la parada lá. E, segundo o Ibope, o Brasil ainda tem 43 milhões 

de usuários no Orkut - sempre pode aparecer um amigo ou conhecido por lá.  

 

23. Amo minha cara-metade. Estamos juntos na foto do perfil. Tudo bem? 

Não. A não ser que vocês queiram ser vistos como se fossem gêmeos siameses na rede social, é melhor 

cada um ter seu perfil. Sempre haverá assuntos a ser tratados só com o Michel, não com o "Michel & Vania 

http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Twitter
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Twitter
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Facebook
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Orkut
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Orkut
http://supermundo.abril.com.br/busca/?qu=Orkut
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Forever <3". 

 

24. Estou fazendo o upload das fotos da festa de ontem. Devo ou não taguear (marcar) meu amigo 

numa foto em que ele está desmaiado de tanto beber? 

Melhor não. Se a foto for mesmo embaraçosa, nem publique: mande antes por e-mail para o seu amigo e 

peça permissão a ele. Também cheque o que você realmente está subindo. "Uma conhecida postou uma 

foto de suas cachorras e digitou a legenda ‘Os dois monstrinhos’. Mas, na verdade, era uma imagem das 

nádegas dela", diz Gil Giardelli, coordenador da ESPM e especialista em redes sociais.  

 

Para saber mais  

 

The Essential Guide to Social Media 

Brian Solis, 2008.abr.io/NQR 

9 coisas que você deve evitar colocar no 
Twitter68 
14/03/2011 

Confira dicas do que não deve ser compartilhado com os seguidores na rede social  

 
Mais |  

 

 

 

Ninguém tem dúvidas de que o Twitter é uma ferramenta de comunicação importante. A plataforma 

com 140 caracteres já foi utilizada em revoluções como a do Egito, além de contar com perfis de 

jornalistas, políticos e outras figuras públicas. Entretanto, não são apenas essas pessoas que usam a 

ferramenta. RH de empresas, companhias de seguros e até mesmo criminosos podem acompanhar 

tudo o que você está escrevendo no microblogging. O site The Huffington Post reuniu nove dicas do 

que NÃO deve ser postado no Twitter. Confira:  

                                                 

68
 http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/03/14/800721/9-coisas-voc-deve-evitar-colocar-no-

twitter.html  

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/03/14/800721/9-coisas-voc-deve-evitar-colocar-no-twitter.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/03/14/800721/9-coisas-voc-deve-evitar-colocar-no-twitter.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2011/03/14/800721/9-coisas-voc-deve-evitar-colocar-no-twitter.html
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» Confissões e fofocas Se você está bravo com seu chefe ou brincando enquanto deveria trabalhar, 

não poste mensagens sobre isso. Twittar suas opiniões sobre assuntos relacionados ao trabalho 

também podem trazer problemas no escritório.  

 

» Informações pessoais Revelar alguns detalhes pessoais como aniversário, nome dos pais e local 

onde mora pode ser perigoso. O Twitter, inclusive, avisa aos usuários para não repassar informações 

e dados pessoais para profiles, pois nunca se sabe quem está por trás daquele perfil. » Localização 

exata A ferramenta de geolocalização do Twitter, que mostra exatamente a localidade em que o 

usuário está postando as informações, pode ajudar o trabalho de sequestradores. Evite problemas e 

desligue essa opção de seu perfil.  

 

» Férias Se você publica na rede social que estará de férias e vai viajar você consequentemente está 

informando aos seguidores que sua casa estará sem ninguém. Esse tipo de informação já ajudou 

muitos invasores a roubar residências.  

 

» Rotinas diárias Escrever que você caminha até chegar o trabalho, o local em que você almoça ou 

quando chega a casa também pode contribuir para os criminosos. Se você possui filhos evite também 

escrever os nomes, escola em que estuda e onde costuma deixá-los e pegá-los.  

 

» Atividades de risco Algumas companhias de seguro estão checando o Twitter para verificar se o 

cliente já se arriscou anteriormente. Escrever sobre viagens com escaladas e outras atividades de 

risco devem ser evitadas.  

 

» Xingar usuários Você encontrará na rede muitas pessoas grosseiras e com opiniões diferentes da 

sua. Permaneça quieto e não responda com ofensas, mesmo se a pessoa estiver te mandando 

respostas desagradáveis. Não dê RT ou encaminhe mensagens com bullying, preconceito ou 

racismo.  

 

» Fotos Cuidado com as fotos que você posta! Muitos Recursos Humanos consultam a rede social da 

pessoa que se candidatou a vaga na empresa. Pondere o que você coloca na internet e pense se 

você gostaria que seu chefe, e até mesmo sua avó, visse isso.  

 

» Twittar cada detalhe Não use a ferramenta de maneira constante. Muitos usuários postam links e 

atualizações de segundo a segundo. Se você realmente tem tanto a dizer é melhor pensar em abrir 

um blog, que cumpre melhor essa função.  

 

Fonte: Universia Brasil  
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Três dicas para fazer buscas mais precisas no LInkedIn
69

 

Filtros e opções avançadas ajudam a otimizar a procura por pessoas, empresas e vagas de 

trabalho. 

Krisitn Burnham - CIO / EUA 

Publicada em 15 de março de 2011 às 09h09 

A LinkeIn é considerada "A" rede social para profissionais, mas em seu cerne, o LInkedIn é 

um mecanismo de busca. Essa é a visão de Brad Mauney, diretor de busca e de computação 

em nuvem do LInkedIn. 

“Temos dois tipos principais de busca sendo realizados no LinkedIn: as buscas navegacionais, 

usadas por pessoas que acabam de entrar em uma empresa ou conheceram outro profissional 

em um evento e querem adicioná-los à sua rede de contatos; e a busca por perfis que atendam 

determinados critérios, como localização, segmento da indústria ou uma combinação entre os 

dois parâmetros. 

Ultimamente, o LinkedIn tem se concentrado em fazer desses tipos de buscas processos 

menos complicados. Em fevereiro, por exemplo, a rede social incrementou as opções de busca 

por empresas e adicionou filtros para as pessoas conseguirem resultados mais precisos. 

Entre os tipos de busca realizadas no LinkedIn, três predominam: Busca por pessoas, busca 

por empresas e buscas por vagas de trabalho. Apresentamos três maneiras de otimizar essas 

buscas: 

1. Buscas por pessoas 

Localizada no cabeçalho da interface principal do LInkedIn, a busca por pessoas usa uma 

série de filtros para encontrar um perfil correspondente aos nomes inseridos no campo de 

pesquisa. Entre essas opções estão  parâmetros de localização, de nível de conexão (primeiro, 

segundo e terceiro graus), empresa atual e empresa anterior. 

Membros da rede que sejam assinantes pagos, têm à disposição mais opções de busca, como 

tempo de experiência, nível de expertise, entre outras. 

De acordo com Mauney, a busca usando filtros é altamente recomendada na hora de procurar 

por algum contato ou na busca por eventuais vagas de trabalho. 

Dica do especialista:  

Ao usar as opções localizadas do lado esquerdo da interface de busca, fique de olho no item 

“shared connections” ou conexões compartilhadas (pessoas de um círculo comum de 

relacionamento profissional). Acessar a relação de contatos comuns pode ajudar a fazer 

contato com o profissional alvo da busca. 
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2. Busca por empresa 

É outro canal de pesquisas que foi melhorado com mais opções, como localização, segmento, 

tamanho e nível de conexão com o usuário. A relação de empresas resultante é confrontada 

com o conteúdo do perfil de usuário na hora de apresentar o resultado da busca. 

Para encontrar uma empresa, selecione esse tipo de busca nas opções ao lado do campo de 

pesquisas e insira os termos desejados. 

É interessante “seguir” as empresas de interesse e receber atualizações a respeito de novas 

contratações e vagas em aberto. 

Dica de especialista: 

Realize uma busca por empresas sem inserir qualquer tipo de filtro. A relação resultante será 

hierárquica de acordo com o número de conexões que o usuário tem ligadas a essa empresa. 

3. Busca por vagas de trabalho 

Basta selecionar a opção “Jobs” (empregos) no campo de pesquisas. Insira os termos 

desejados e, se desejar, use os filtros disponíveis antes de digitar as palavras-chave. 

Bastante parecido com as buscas por perfis e por empresas, a pesquisa por vagas também usa 

os recursos do uso de filtros para trazer os resultados. Entre essas opções estão o nome da 

empresa, data de abertura da vaga, localização do local de trabalho, segmento e nível de 

experiência desejados. 

Novamente, membros com contas pagas têm a opção de refinar os resultados de acordo com 

os honorários desejados. 

Dica do especialista: 

É muito vantajoso salvar os resultados de buscas por vagas de trabalho. Para tal, basta clicar 

no símbolo “+”, localizado no cabeçalho da página de buscas. 

Se desejar, é possível salvar apenas alguns resultados. Isso pode ser feito passando com o 

cursor por cima do item apresentado e clicando na opção “salvar”. O status desse resultado 

pode ser visitado novamente no item “Saved Jobs” (vagas salvas), na barra de controle 

superior da interface do LInkedIn. 
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Sete dicas para usar melhor as mídias e as redes sociais
70

 

postado por Erika Bismarchi - 11/04/11 às 20:10  

A internet mudou (e vai continuar mudando) o mundo, 

ao transformar o modo pelo qual as pessoas se relacionam e se comunicam. Hoje em dia, 

qualquer um pode criar um espaço na Web – seja com um blog ou com uma página no 

Facebook – e atingir um público maior do que vários programas de televisão. Democrática, a 

internet dá a você o mesmo potencial de comunicação de uma rádio ou de uma revista. Tudo 

depende da qualidade da qualidade da informação e de como ela é administrada. 

Por isso, é importante que sua empresa use as chamadas redes sociais. Mas é igualmente 

importante que elas sejam bem utilizadas para serem eficientes. O Empreendedores vem 

tratando com mais frequência desse tema, e hoje destacamos o Ponto Marketing, que, em post 

assinado por Cleyton Torres, lista sete dicas para que a sua empresa entre nesse mundo 

revolucionário com o pé direito. 

1 – Saiba o que é e como funcionam 

Você sabe a diferença entre mídias sociais e redes sociais? Elas costumam estar juntas, mas 

não são a mesma coisa. O autor do post recomenda que, antes de mais nada, o empreendedor 

estude alguns sistemas para entender como funcionam e para saber qual é a melhor ferramenta 

para atingir o seu cliente. 

Grosso modo, pode-se afirmar que uma rede social é simplesmente um grupo de pessoas com 

interesses comuns que interage entre si, seja via e-mail ou em reuniões numa pizzaria. Já a 

mídia social é uma ferramenta que facilita essa interação. Facebook, Orkut e Twitter são os 

exemplos mais famosos de mídias sociais. Com elas, as pessoas criam as suas redes. Apesar 

das diferenças, a maioria dos leigos usa sempre a expressão “redes sociais”, e esse uso está 

mais do que generalizado. 

2 – Fique atento aos erros e acertos dos seus concorrentes  

Foque em estratégias específicas e certeiras. Aprenda com erros e acertos de outras empresas. 

Lembre-se sempre de que isso não significa que, se uma empresa deu certo ou errado, isso irá 
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acontecer exatamente com você também. Descubra onde está o seu público-alvo, estude as 

mídias sociais e aprenda a trabalhar com diferenciais eficientes. 

3 – Crie seus planos, estratégias e expectativas 

Planeje o seu caminho a partir da partida até a chegada. Trace pequenos cenários e planos de 

desenvolvimento. Se as coisas não acontecerem da forma que você esperava, tenha calma e 

tente outro projeto. Tenha na cabeça que, se der certo ou errado, você vai precisar estar 

preparado para gerenciar as mídias sociais. 

4 – Tenha um blog corporativo e profissional 

O blog reflete a imagem da empresa para o público. Geralmente, as empresas não levam tão a 

sério esse tipo de ferramenta. Aposte em profissionalismo no seu blog e terá bons resultados. 

5 – Veja o que você publica e o que seus funcionários publicam 

Alguns jornalistas já foram demitidos por escreverem suas críticas pessoais no Twitter. Se é 

certo ou errado, diz o colunista, o que importa é que advogados especialistas em direito digital 

alertam que todo profissional tem a sua imagem vinculada à empresa e deve ter o dever ético 

e moral de respeitar as normas de convivência. Por isso, se necessário, crie cartilhas com 

orientações de como agir em espaços públicos e digitais. 

6 – Chute a bola, cabeceie e seja o goleiro. Tudo ao mesmo tempo 

Mantenha um bom design, tenho um conteúdo ótimo e seja proativo. Seja inovador e ativo. 

Fuja de plataformas desatualizadas e mal gerenciadas. 

7 – Dê o segundo passo antes do primeiro 

Uma vez no mundo das mídias digitais, tente antever o que seus concorrentes vão fazer, como 

vão trabalhar, com quais ferramentas eles projetarão as suas promoções – e faça você 

primeiro. Fique antenado com tudo o que está acontecendo nas mídias sociais, mas com a 

consciência de que seu público sempre saberá mais do que você. 

Leia também: 

Cinco dicas para melhorar sua presença na Web 

Veja como aumentar as vendas com as redes sociais 

Conheça ferramentas de divulgação para a sua empresa 

Por que você tem que usar as redes sociais nos negócios 

Tags: dicas, mídias sociais, redes sociais 

  

http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/02/10/cinco-dicas-para-melhorar-sua-presenca-na-web/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/08/19/veja-como-aumentar-as-vendas-com-as-redes-sociais/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/11/04/conheca-ferramentas-de-divulgacao-para-a-sua-empresa/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/2011/03/24/por-que-voce-tem-que-usar-as-redes-sociais/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/tag/dicas/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/tag/midias-sociais/
http://www.blogdosempreendedores.com.br/tag/redes-sociais/
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8 estratégias para aparecer no LinkedIn
71

 

Descubra como usar a rede social para convencer as melhores empresas a contratar você 

Justin Sullivan/Getty Images  

 

LinkedIn: para ser notado na rede social é preciso abusar em detalhes e palavras chave 

São Paulo – Manter uma página no LinkedIn já virou estratégia obrigatória para todo 

profissional que queira consolidar a própria carreira.  

 

Pensando nisso, EXAME.com listou 8 dicas para que seu perfil no LinkedIn torne-se 

relevante na rede. Siga o guia e use a rede social para conquistar seu próximo degrau na 

carreira.  

 

1. Preencha todo o perfil 
Na hora de fazer o cadastro, fique atento para preencher todos os campos. Ganha pontos quem 

compila o maior número de detalhes em seu perfil. Isso significa, por exemplo, que é 

importante descrever as atividades que exerceu em cada umas das empresas ou detalhar quais 

os cursos que já participou. 

2. Liste todos os empregos 
No currículo convencional, a regra é ser objetivo e direto. Isso é: o candidato só deve agregar 

as informações que sejam coerentes para o cargo em questão. No LinkedIn, a lógica é oposta.  

Colocar o nome de todas as empresas em que trabalhou - mesmo se por um curto período de 

tempo - é essencial para que o currículo se destaque nos sistemas de busca. 

3. Preencha o campo especialidades 
Se a proposta é aparecer no sistema de buscas, esse é o espaço para abusar de palavras chave. 

Para defini-las com precisão, faça um check-up do seu perfil profissional e invista nos termos 

que melhor definem suas habilidades.  

 

Uma dica para completar esse campo é acessar a ferramenta Habilidades do LinkedIn. Lá, é 
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possível descobrir a lista de habilidades relacionadas à sua área de atuação 

 

4. Responda às questões 
O LinkedIn possui uma página dedicada apenas às perguntas dos usuários sobre os mais 

diferentes assuntos. Aproveite essa oportunidade para fazer contatos e mostrar seus 

conhecimentos. Procure questões relacionadas à sua especialidade e elabore respostas 

pertinentes para elas. 

 

5. Tenha boas conexões 
Quanto maior o número de conexões, mais chances de aparecer nas buscas você terá. Use 

todas as ferramentas disponíveis no site para encontrar conhecidos.  

 

No entanto, cuidado para não abusar e adicionar pessoas que você não conhece realmente. A 

ideia é que a lista de conexões represente a sua rede de contatos real. Você perderá pontos 

caso um headhunter peça referências para um de seus contatos e ele não saiba dar 

informações. 

6. Participe ativamente dos grupos 
Para expandir sua rede de contatos, assuma uma postura ativa nos grupos de discussão do site. 

Além de ajudar você a conhecer mais pessoas da sua área de atuação, essa estratégia pode ser 

positiva durante um processo de seleção.  

 

7. Tenha um perfil em outros idiomas 
Se você quer que um recrutador brasileiro encontre seu perfil no site, elabore um perfil em 

português (impecável, por favor). No entanto, para expandir suas chances, invista na 

elaboração de páginas em outros idiomas também. Mas, cuidado para não escorregar na 

gramática.  

 

8. Abuse dos aplicativos 
Para se tornar mais relevante, utilize os aplicativos disponíveis no site. Se você tem, por 

exemplo, um blog voltado para a sua área, use a ferramenta Wordpress. É possível ainda 

mostrar quais livros você está lendo e até as cidades para onde pretende viajar. 

  

http://www.linkedin.com/answers?trk=hb_tab_ayn
http://www.linkedin.com/static?key=application_directory&trk=hb_side_apps
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4 atitudes para marcar presença no 
LinkedIn72 
06/05/2011 

A rede social com mais de 100 milhões de membros já é um meio de contratação pelos 

recrutadores 

 

 

(Crédito: Divulgação) 

Não utilizar todas as ferramentas que o LinkedIn oferece, como os grupos de discussão, pode 

fazer com que você perca algumas oportunidades no mercado 

   

Você está conectado ao LinkedIn? Se não está preste atenção: muitos recrutadores estão usando a 

ferramenta para selecionar candidatos para suas vagas. A rede social de currículos conta mais de 

100 milhões membros e leva o seu perfil para os primeiros lugares nas ferramentas de busca.  

   

Confira a seguir algumas práticas comuns listadas pelo MoneyWatch.com e que a maioria das 

pessoas não faz para marcar presença no LinkedIn:  

   

Não explicar o nome da vaga  

   

Geralmente, as pessoas escrevem apenas o cargo que têm ou tinham na empresa que trabalhavam. 

Isso é um erro porque acaba não contando nada do que faz de verdade. A dica é escrever o nome da 

sua vaga com mais detalhes sobre sua experiência. Depois, desenvolva descrevendo sua carreira e 

paixão pelo que faz. É importante também destacar o impacto do seu trabalho para a empresa. 

Atenção: faça até três parágrafos por empresa e sempre escreva na primeira pessoa do singular.  

   

Mantenha um profile atrativo  

   

A maioria das pessoas que cria um perfil na rede social não faz as conexões que pode. O ideal é 

identificar potenciais contatos que possam acrescentar na sua carreira. Você pode, por exemplo, usar 
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bem a atualização de status para cumprimentar o sucesso das outras pessoas. Também não deixe da 

fazer recomendações das pessoas com que já trabalhou anteriormente.  

   

Use todas as ferramentas  

   

O maior erro dos profissionais conectados na rede é não utilizar todas as ferramentas que ela 

oferece. Para se conectar com alguma pessoa que não conhece é só buscar em qual grupo ela 

participa ativamente e, dessa forma, começar a entrar em contato e depois se aproximar dela. Outra 

ferramenta que pode ser bem utilizada é o SlideShare que permite que você se conecte com pessoas 

com interesses parecidos.  

   

Não faça networking apenas quando precisa  

   

As conexões que fazemos no LinkedIn são semelhantes as realizadas fora do mundo digital. 

Portanto, não vá procurar as pessoas apenas quando interessar você. A melhor forma de receber 

recomendações é escrevê-la a seus companheiros primeiro.  

   

Como usar o LinkedIn para buscar emprego
73

 

Por Rogerio Jovaneli, de INFO Online  

• Segunda-feira, 02 de maio de 2011 - 06h05 

 

 

Inclua palavras-chave e frases que os empregadores possam procurar na descrição do seu 

perfil. 

Adicione habilidades e não se esqueça de inserir uma foto. Profissionais com foto têm sete 

vezes mais chances de serem vistos. E receba recomendações de pelo menos três pessoas, 

como parte da conclusão do seu perfil. 

2 - Esteja aberto a oportunidades 
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Dentro de “Configurações”, vá em “Preferências de e-mail”, depois em “Selecionar os tipos 

de mensagem que você gostaria de receber” e se certifique que indicou que está interessado 

em “Oportunidades de carreira”, em “Consultas de emprego” e que gostaria de receber 

“Apresentações, InMail e mensagens da rede OpenLink” de outros membros do LinkedIn, de 

forma que eles possam entrar em contato com você sobre potenciais oportunidades. O seu 

e-mail e número de telefone estão disponíveis somente para seus contatos. 

3 - Torne-se um seguidor 

A seção “Empresas” permite seguir companhias em que está interessado.  Quando você 

segue uma empresa no LinkedIn, fica por dentro de suas novidades, como novas 

contratações, promoções, mudanças na companhia e até mesmo oportunidades de trabalho. 

Siga companhias em que adoraria trabalhar e você começará a ver essas atualizações na 

sua homepage, quando acessar o LinkedIn. 

Para tanto, clique em “Empresas”, no topo da página, e digite o nome da companhia, 

palavras-chave ou setor em que está interessado. Quando você encontrar a empresa, ao 

passar o cursor sobre a opção, aparecerá do lado direito “Seguir empresa”. É só assinalar. 

Enquanto estiver na página da companhia, você também estará apto a ver se alguém da sua 

rede de contatos trabalha na empresa ou se conhece alguém de lá. 

4 - Mantenha-se ativo 

Há muitas coisas que você pode fazer no LinkedIn que o ajuda na busca por um 

emprego.  Usar a rede de forma bem-sucedida é ser proativo. É importante construir um 

perfil no LinkedIn e garantir que você está conectado a pelo menos 50 pessoas conhecidas e 

de confiança. Porém, se você apenas visita o site para responder a mensagens ou pedidos 

de conexão, então está perdendo tudo o que a rede pode oferecer. 
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Investir em rede social impulsiona carreira
74

 

Por Elisa Tozzi, de Você S/A  

• Segunda-feira, 02 de maio de 2011 - 11h07 

Marcos Muller  

 

SÃO PAULO - Os brasileiros são usuários ferrenhos das redes sociais. Segundo 

pesquisa do Instituto Nielsen, os brasileiros são os que têm maior presença nas mídias 

de relacionamento virtual.  

De acordo com o estudo, feito em julho de 2010 em nove países, praticamente nove em 

cada dez pesquisados por aqui têm contas no Facebook e no Twitter entre outras mídias. 

O Brasil supera com folga países altamente conectados, como Japão e Estados Unidos. "A 

nossa cultura é de troca e compartilhamento, por isso estamos tão integrados", diz René de 

Paula, responsável pelo relacionamento com desenvolvedores de tecnologia da Locaweb, 

empresa de serviços de internet. 

Essa presença maciça motiva as companhias de recrutamento a encontrar novos talentos 

por meio de LinkedIn, Twitter e Facebook. 

Segundo uma pesquisa da consultoria Robert Half, 63% dos headhunters brasileiros usam 

essas ferramentas para recrutar. "A internet ajuda a construir o perfil de um profissional", diz 

Gil Giardelli, professor especializado em mídias digitais da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM), de São Paulo. 

Veja que atitudes você precisa adotar para impulsionar sua carreira (e não se queimar) nas 

mídias sociais. 

Mundo real chamando 
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As redes são ótimas por tas de entrada para conhecer pessoas importantes que antes 

pareciam inacessíveis. Mas é preciso, também, cultivar seus contatos com encontros 

presenciais. Nada de fugir do mundo offline. 

"Um Twitter não substitui sua presença em eventos, palestras e cafés", diz Gil, da ESPM. "O 

contato corpo a corpo é importante para manter sua rede viva." 

Líderes: usem a rede a seu favor 

Se você busca novos conheci - mentos e quer ser mais criativo, pode encontrar o que 

procura nas mídias sociais. "Gestores que entendem a importância das novas redes para a 

inovação estão à frente dos que pensam que isso só desconcentra os funcionários", diz Josh 

Bernoff, autor do livro Empowered e consultor da Forrester Research. 

Algumas empresas veem nas redes um espaço para a criação de novas ideias. A Intel é um 

exemplo. Lá há estímulo para o uso das mídias sociais durante o expediente. "Os níveis de 

inovação aumentam por causa do nosso incentivo ao uso contínuo das novas tecnologias", 

diz Marcelo Fernandes, gerente de marketing corporativo da Intel. 

Se não gosta, melhor nem entrar 

Antes de entrar nas redes, analise qual delas têm mais a ver com seu perfil. Pior do que não 

estar presente em determinado site de relacionamento é não se sentir confortável ao usá-lo. 

"Se um profissional não tem familiaridade com o ambiente virtual, não saberá aproveitar tudo 

o que ele tem para oferecer", diz Heloisa Prates Pereira, professora de comunicação da PUC 

de São Paulo. 

Profissional e pessoal juntos 

Mesmo que você tenha dois perfis, para separar seus comentários profissionais dos 

pessoais, é muito provável que essas duas facetas se misturem. "Uma busca simples na 

internet revela informações pessoais e profissionais sobre uma pessoa", diz René, da 

Locaweb. 

E essa convergência não é necessariamente ruim. De acordo com John Hagel e John Seely 

Brown, diretores do centro de inovação e tecnologia da Deloitte, nos Estados Unidos, quem 

fala sobre a vida pessoal sem exagerar é visto com empatia pelos outros internautas e 

consegue criar vínculos mais fortes na rede. 

O cuidado nesses casos é não se expor em excesso. "Ninguém está interessado em saber o 

que você comeu no café da manhã", diz Gil, da ESPM. "Destaca-se quem divulga conteúdo 

relevante", explica. 
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Alimente suas redes 

O segredo para ser visto nas redes sociais é compartilhar constantemente informações 

relevantes para o segmento no qual você está inserido. Segundo os consultores da Deloitte, 

esse comportamento tem o potencial de aumentar a procura pelo seu perfil e ampliar sua 

relevância online. 

"Se você não tem o que dizer, fica invisível", diz Drica Guzzi, pesquisadora de novas mídias 

da USP. "As redes são locais para potencializar suas competências, por isso encontre 

assunto", completa. 

Eu sei o que você fez no post passado 

Na internet, todo mundo pode ver alguns flashes do seu passado. Mesmo que seu perfil seja 

protegido, um chefe, um colega ou até mesmo um recrutador pode encontrar referências a 

um comentário seu em outros perfis, blogs ou sites. Portanto, tome cuidado com o tipo de 

conteúdo que está divulgando por aí. 

"As pessoas precisam entender que a internet arquiva tudo", diz o americano Josh Bernoff, 

da Forrester Research. "Uma foto embaraçosa pode prejudicar sua imagem no mundo real". 

Para fugir das gafes, evite compartilhar ou comentar ideas por impulso. 

"Quem pensa antes de postar ganha credibilidade", diz Edney Souza, criador do blog 

Interney, sucesso da web, com mais de 100 000 seguidores no Twitter e professor de novas 

mídias na FGV de São Paulo. 

USO OBJETIVO 

PAtríciA MourA (@ MiSSMourA), publicitária carioca de 27 anos, é muito disciplinada ao 

usar redes sociais. Gestora de mídias sociais da agência de comunicação Binder Visão 

estratégica, Patrícia leva a sério o conselho de que, para ter relevância, é preciso atualizar 

constantemente seus perfis. 

"Uso as redes para encontrar e dividir informações importantes sobre meu mercado de 

trabalho, o marketing." com mais de 6 000 seguidores, ela conta que atribui sua boa 

audiência à qualidade de seus posts. 

"Quem consegue definir um bom foco para o conteúdo que compartilha acaba se 

destacando naturalmente", diz. 

 
Cada um no seu quadrado 

http://ads.abril.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/infoexame/plantao/2119882947/Bottom/AbrilDefault/default/empty.gif/75747a6d68453369357455414157754f
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Para se dar bem nas redes sociais é importante, assim como se faz dentro de uma 

compania, ler bem o ambiente. No Linkedin, que é mais sisudo e corporativo, não é 

recomendável comentar sobre o churrasco do fim de semana, por exemplo. 

No twitter, mais amplo, há espaço para esse tipo de assunto. No Facebook, divulgar fotos 

bacanas pode render comentários favoráveis. "Antes de entrar com tudo, é bom dedicar um 

tempo para analisar como o pessoal se comporta em cada rede", diz René, da Locaweb. 

"Isso evita gafes", completa. 

Diga-me quem segues que te direi quem és 

Não adianta cuidar só do seu perfil. As pessoas com as quais você se relaciona online 

também revelam que tipo de informação você procura e quais são suas preferências. Por 

isso, selecione e cuide bem de sua agenda virtual. 

E não se deslumbre pela falsa popularidade das redes. "O ideal é selecionar quem 

realmente tem a ver com sua vida e fugir dos milhões de falsos amigos", diz René, da 

Locaweb. 

Além disso, procure seguir gente interessante que está fora da sua área de atuação, o que 

ajuda a aumentar sua visão de mundo. "As redes são entradas para realidades com as quais 

você pode se entusiasmar", diz Gil, da ESPM. 

E lembre-se de sempre dar crédito para seus seguidores quando postar algo interessante 

que você encontrou em outro perfil. "A ética das redes é a de que gentileza gera gentileza, 

então, credite", diz Drica, da USP. 

Prepare-se para ser criticado 

Mesmo que você tome todos os cuidados para compartilhar apenas conteúdos 

interessantes, seu post pode ser rebatido de maneira pouco amigável. 

Nessas horas, nada de entrar em discussões com sangue quente. "respire fundo, saia do 

seu perfil e analise se aquele comentário merece uma resposta", diz René, da Locaweb. 

Se você acha que o comentário desagradável pode render uma discussão interessante, 

mantenha o alto nível da conversa e vá em frente. "discussões inteligentes movimentam as 

redes e, muitas vezes, podem até aumentar o status de um profissional", explica Drica, da 

USP. "Mas só entre nelas se você realmente entender do assunto e tiver bons argumentos." 

Etiqueta básica 
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É sempre bom lembrar: não faça comentários maldosos sobre a empresa, o chefe e os 

colegas. "Isso se espalha rapidamente e acaba com sua reputação", diz Heloisa, da PUC. "A 

internet pode criar ruídos de comunicação e provocar discussões desnecessárias", alerta 

Edney, da Interney. Verifique onde seu nome aparece na web. "é bom para conhecer sua 

presença online", diz Drica, da USP. 

PARTE DO TRABALHO 

André Telles (@AndreTelles), de 37 anos, CEO da agência de marketing online Mentes 

Digitais, tem mais de 20 000 seguidores no Twitter e usa as redes sociais para encontrar 

informações, novos negócios e até funcionários para sua agência. 

"Todo dia alguém descobre a minha empresa por meio da internet", diz. André costuma fazer 

recrutamento online e, normalmente, acerta bastante em suas escolhas. 

"Mapear um perfil com ajuda da internet é muito fácil", diz. "Para ter relevância e criar uma 

rede de contatos sólida, o profissional precisa escolher a dedo quem seguir e sobre o que 

falar", aconselha. 

Leia mais notícias de Carreira na Você S/A. 

  

http://vocesa.abril.com.br/
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Lista estendida dos livros mais vendidos 

OS MAIS VENDIDOS | 3 de setembro de 2008 

 

Clique nos títulos sublinhados da tabela para ler trechos selecionados dos livros 

FICÇÃO NÃO-FICÇÃO AUTO-AJUDA E ESOTERISMO 

 1 
 

O Vendedor de Sonhos 

Augusto Cury [1-9] Academia de 

Inteligência 
 

 1 
 

1808 

Laurentino Gomes [3-48] Planeta 
 

 1 
 

Eles Continuam entre Nós 

Zibia Gasparetto [2-2] Vida & 

Consciência 
 

 2 
 

A Cidade do Sol 

Khaled Hosseini [8-53] Nova 

Fronteira  
 

 2 
 

Comer, Rezar, Amar 

Elizabeth Gilbert [2-23] Objetiva 
 

 2 
 

O Monge e o Executivo 

James Hunter [1-187] Sextante 
 

 3 
 

A Menina que Roubava Livros 

Markus Zusak [3-76] Intrínseca 
 

 3 
 

Uma Breve História do Mundo 

Geoffrey Blainey [1-33*] 

Fundamento  
 

 3 
 

O Segredo 

Rhonda Byrne [3-68] Ediouro 
 

 4 
 

O Vencedor está Só 

Paulo Coelho [2-4] Agir 
 

 4 
 

Laowai 

Sônia Bridi [4-6] Letras 

Brasileiras 
 

 4 
 

Casais Inteligentes Enriquecem  

Juntos 

Gustavo Cerbasi [5-123*] Gente  
 

 5 
 

A Cabana 

William Young [0-1] Sextante 
 

 5 
 

Madonna: 50 Anos 

Lucy O´Brien [9-2] Nova 

Fronteira 
 

 5 
 

Investimentos Inteligentes 

Gustavo Cerbasi [4-10] Thomas 

Nelson Brasil 
 

 6 
 

O Caçador de Pipas 

Khaled Hosseini [5-147] Nova 

Fronteira 
 

 6 
 

O Mundo É Bárbaro 

Luis Fernando Verissimo [6-2] 

Objetiva 
 

 6 
 

A Lição Final 

Randy Pausch e Jeffrey Zaslow 

[6-13] Agir 
 

 7 
 

Crepúsculo 

Stephenie Meyer [9-15*] 

Intrínseca  
 

 7 
 

O Mago 

Fernando Morais [5-13] Planeta 
 

 7 
 

Os Segredos da Mente 

Milionária 

T. Harv Eker [7-83*] Sextante 
 

 8 
 

Ensaio Sobre a Cegueira 

José Saramago [10-15*] 

Companhia das Letras 
 

 8 
 

Marley & Eu 

John Grogan [7-100] Prestígio 
 

 8 
 

Superdicas para Motivar sua  

Vida e Vencer Desafios 

Cesar Romão [0-1] Saraiva 
 

 9 
 

A Sombra do Vento 

Carlos Ruiz Zafón [4-61*] 

Objetiva/Suma de Letras 
 

 9 
 

A Soma dos Dias 

Isabel Allende [0-1] Bertrand 

Brasil 
 

 9 
 

Anticâncer  

David Servan-Schreiber [0-4*] 

Fontanar 
 

 10 
 

O Guardião de Memórias 

Kim Edwards [6-65] Sextante 
 

 10 
 

Anjo de Quatro Patas 

Walcyr Carrasco [0-1] Gente 
 

 10 
 

Superdicas para Ser um 

Profissional Vencedor 

Luiz Marins [0-1] Saraiva 
 

 11 
 

O Silêncio dos Amantes 

Lya Luft - Record 
 

 11 
 

O Homem que Queria  

Salvar o Mundo 

Samantha Power - Companhia das 

Letras 
 

 11 
 

Nunca Desista de Seus Sonhos 

Augusto Cury - Sextante 
 

 12 
 

A Canção da Espada 

Bernard Cornwell - Record 
 

 12 
 

O Código da Vida 

Saulo Ramos - Planeta 
 

 12 
 

A Arte da Guerra 

Sun Tzu - várias editoras** 
 

 13 
 

O Pequeno Príncipe 

Antoine Saint-Exupéry - Agir 
 

 13 
 

Doidas e Santas 

Martha Medeiros - L&PM 
 

 13 
 

O Que Toda Mulher Inteligente  

Deve Saber  

Steven Carter e Julia Sokol - 

Sextante 
 

 14 
 

Mundo sem Fim 

Ken Follett - Rocco 
 

 14 
 

Adeus, China 

Li Cunxin - Fundamento 
 

 14 
 

Bem-Vindo à Bolsa de Valores 

Marcelo C. Piazza - Novo 

Conceito 
 

 15 
 

As Memórias do Livro 

Geraldine Brooks - Ediouro 
 

 15 
 

O Castelo de Vidro 

Jeannette Walls - Nova Fronteira 
 

 15 
 

Superdicas para Falar Bem em 

Conversas e Apresentações 

Reinaldo Polito - Saraiva 
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 16 
 

A Conspiração Franciscana 

John Sack - Sextante 
 

 16 
 

Jamie em Casa 

Jamie Oliver - Globo 
 

 16 
 

Por que os Homens Fazem Sexo 

e as Mulheres Fazem Amor? 

Allan e Barbara Pease - Sextante 
 

 17 
 

Homem no Escuro 

Paul Auster - Companhia das 

Letras 
 

 17 
 

Slash 

Slash e Anthony Bozza - Ediouro 
 

 17 
 

Em Águas Profundas  

David Lynch - Gryphus 
 

 18 
 

O Menino do Pijama Listrado 

John Boyne - Companhia das 

Letras 
 

 18 
 

Almanaque do Rock 

Kid Vinil - Ediouro 
 

 18 
 

Superdicas para Vender 

e Negociar Bem 

Carlos Alberto Júlio - Saraiva 
 

 19 
 

A Revolução dos Bichos 

George Orwell - Companhia das 

Letras 
 

 19 
 

Vida para Consumo 

Zygmunt Bauman - Jorge Zahar 
 

 19 
 

Superdicas para Viver Bem 

e Ser Mais Feliz 

Flávio Gikovate - Saraiva 
 

 20 
 

O Mundo de Sofia 

Jostein Gaarder - Companhia das 

Letras 
 

 20 
 

1 000 Lugares Para Conhecer  

Antes de Morrer 

Patricia Schultz - Sextante 
 

 20 
 

Superdicas para se Tornar 

um Verdadeiro Líder 

Paulo Gaudencio - Saraiva 
 

 
(a-b*) a) posição do livro na semana 

anterior 

b) há quantas semanas o livro aparece 

na lista 
* semanas não consecutivas 

      

** A edição mais vendida é do Jardim dos Livros, mas há pelo menos mais dez edições no mercado 
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Alegre: Cultura, Livrarias Porto, Saraiva, Siciliano; Porto Seguro: Laselva; Recife: Cultura, Laselva, Saraiva; 

Ribeirão Preto: Paraler, Siciliano; Rio Claro: Siciliano; Rio de Janeiro: Argumento, Fnac, Laselva, Saraiva, Siciliano, 

Travessa; Salvador: Saraiva, Siciliano; Santo André: Siciliano; Santos: Siciliano; São José dos Campos: Siciliano; São 

Paulo: Cultura, Fnac, Laselva, Livraria da Vila, Livrarias Curitiba, Nobel, Saraiva, Martins Fontes, Siciliano; São 

Vicente: Siciliano; Sorocaba: Siciliano; Teresina: Laselva; Uberlândia: Siciliano; Vila Velha: Siciliano; Vitória: 

Laselva, Leitura, Siciliano; internet: Cultura, Fnac, Laselva, Nobel, Leitura, Saraiva, Submarino, Siciliano.  
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