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LinkedIn: Uma ferramenta profissional 
importante durante o período de 
distanciamento social

Viviane Vicente (*)

O LinkedIn é uma rede social com 
mais de 675 milhões de usuários, 
espalhados por 200 países e regi-

ões do mundo. Não surpreende, portanto, 
que essa rede tenha se tornado a principal 
plataforma de convívio eletrônico entre 
profissionais.

As oportunidades de networking, ofe-
recimento de vagas e busca por posições 
em inúmeros segmentos, troca de ideias e 
compartilhamento de conteúdo relevante, 
resultam em que usar a rede passou de 
uma opção de instrumento de destaque a 
um requisito para a sobrevivência profis-
sional. Com o aumento do desemprego em 
alguns setores e a busca de profissionais 
em outros como varejo e saúde devido à 
pandemia do novo Coronavírus, essa rede 
social profissional torna-se uma excelente 
ferramenta de recolocação.

E é isso mesmo: o LinkedIn é uma rede 
social profissional. Isso significa que, para 
fazer bom uso dele e manter a reputação 
que lutamos tanto para conquistar em 
nossas carreiras, algumas práticas devem 
ser observadas. Quem está em busca de 
um emprego novo sabe que recrutadores 
estão sempre observando; ferramentas de 
recrutamento de grandes empresas, muitas 
vezes, utilizam o perfil do LinkedIn como 
link direto para permitir acesso aos seus 
sites de carreira e substituir o currículo em 
sua forma tradicional.

Algumas dicas para apresentar a sua 
melhor versão nessa plataforma:

1. Seu perfil precisa refletir quem você 
é como profissional

É comum ouvir dizer, hoje em dia, que 
nossa vida pessoal se fundiu com a pro-
fissional, e que não dá para separar uma 
“persona” da outra. Sim, somos uma só 
pessoa, mas é certo que alguns comporta-
mentos que cabem na vida social não têm 
lugar no contexto do trabalho. Portanto, ao 
criar seu perfil no LinkedIn, uma imagem 
sua na praia, no parque de diversões, ou no 
bar, segurando uma cerveja não vai pegar 
bem (a não ser, é claro, que você seja jo-
gadora de vôlei de praia, a pessoa por trás 
da fantasia de algum personagem, ou um 
mestre cervejeiro).

Ao incluir informações de contato no 
perfil, assegure-se de utilizar um endere-
ço de e-mail sóbrio, ainda que seja o seu 
pessoal: seu nome e sobrenome com uma 
extensão conhecida – e atual (@gmail.
com, ou outlook.com, por exemplo, mas 
não um provedor que já tenha se tornado 
obsoleto). Vai ser difícil escrever um e-mail 
oferecendo emprego para rainhadapregui-
ca@odeiotrabalhar.com

Mantenha o perfil sempre atualizado. Se 
você já não trabalha ou exerce voluntariado 
em determinada organização, ela precisa 
figurar entre suas posições passadas!  

2. LinkedIn para quem “ama” redes 
sociais...

Se você está habituado a usar as redes 
sociais, postar várias vezes ao dia ou 
encontrar “amigos” em ambiente virtual, 
provavelmente se sente confortável ao 
navegar na plataforma riquíssima que é o 
LinkedIn. Mas cuidado: suas  conquistas 

pessoais, ocasiões íntimas ou piadas 
brilhantes não são relevantes para a sua 
atividade profissional, e podem afugen-
tar contatos e possíveis empregadores. 
Sua família só cabe no LinkedIn se for 
parte do seu negócio. Apesar de ser um 
recurso revelar sua data de nascimento 
no LinkedIn e cumprimentar colegas por 
ocasião do aniversário deles, isso deve 
ser feito de maneira individual, e de pre-
ferência através de mensagem privada.

3. ...e para quem não gosta de mídias 
sociais

Se o seu estilo é mais reservado, e com-
partilhar sua vida em uma rede mundial não 
te atrai, pode estar pensando: “eu sou uma 
profissional experiente e competente, com 
uma boa rede de contatos; 
por que preciso colocar meu 
perfil no LinkedIn?”. Bem, 
ocorre que a plataforma se 
tornou tão relevante – e até 
onipresente – que optar por 
não criar um perfil nessa 
rede pode passar uma ideia 
de obscuridade. Clientes, 
colegas e recrutadores em 
potencial podem interpretar, 
constatando sua ausência 
na rede, que você tem algo 
a esconder.

4. Gabar-se não cai bem 
em ninguém

Outra característica do 
LinkedIn é permitir que co-
muniquemos, por meio do 
nosso perfil, uma promoção 
ou mudança de emprego. 
E é muito positivo manter 
nossa rede atualizada e 
receber os cumprimentos 
dos colegas. Mas postar 
que só viaja de primeira 
classe, ou que acabou de receber um 
aumento de salário é deselegante – para 
não dizer pedante. Além disso, resista 
à tentação de “ampliar” ou “exagerar” 
nas qualificações incluídas no seu perfil.  
Seja honesto.

5. Nem todo mundo precisa ser 
“influencer”

Há aqueles que postam todos os dias, 
seja apresentando conteúdo autoral, 
seja compartilhando notícias e artigos de 
outras fontes. Especialistas em carreira 
e em marketing dirão que é importante 
manter-se ativo na rede e engajar os seus 
contatos constantemente. No entanto, 
divulgar conteúdos banais sob o pretexto 

de “ marcar presença” pode se voltar con-
tra você. Lembre-se que sua expertise é 
demonstrada no dia a dia, em reuniões, 
projetos, palestras e negociações, que 
implicam interação com outras pessoas, 
e por vezes, aspectos confidenciais. Sua 
atividade não pode se resumir ao que é 
compartilhado na rede – e nem tudo é 
apropriado para aparecer na rede.

6. Correção na linguagem não é luxo
Estima-se que 40 milhões de usuários do 

LinkedIn estejam em posições diretivas. 
Assim sendo, demonstrar competência e 
polidez pode te levar a uma oportunidade 
incrível – ou prejudicar seriamente sua 
imagem e “capital social”. Ao criar seu 
perfil e publicar conteúdos, assegure-se 

de não incorrer em erros 
de ortografia ou gramática. 
Tenha cuidado ao utilizar 
expressões estrangeiras – se 
não tiver 100% de segurança 
de seu significado e adequa-
ção, evite-as. 

7. Civilidade e respeito 
são fundamentais

Use cautela, ao comentar 
posts, para não ofender, 
e não utilize termos chu-
los. Quando compartilhar 
conteúdo não-autoral ou 
divulgar projeto para o qual 
outros tenham contribuído, 
dê crédito a quem é devido, 
mencionando-os através do 
@, desde que sejam seus 
contatos e não tenham 
objeção a verem seu nome 
exibido. Se for convidado 
a participar de grupos no 
LinkedIn, responda aos 
comentários e interaja com 
polidez.

Para quem utiliza o LinkedIn para vender, 
a regra geral é não ser invasivo. Não realize 
nenhuma atividade em massa: curtir tudo, 
ou enviar 100 pedidos de conexão ao mes-
mo tempo, são práticas agressivas e que 
acabam se tornando antipáticas.

Não se deve perseguir alguém na ten-
tativa de vender. É bem mais educado 
tentar marcar uma conversa por telefone 
ou, sempre que possível, pessoalmente.  

(*) É Consultora de Etiqueta Corporativa e 
Competência Cultural e Fundadora da Rispetto 

Consulting - uma empresa de consultoria projetada 
para ajudar indivíduos e organizações a navegar 

no mundo globalizado e aprimorar 
seu potencial de liderança.
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O "novo 
normal"

É como se um tsunami 
irrompesse num 
momento, inundando 
tudo o que encontra 
pela frente

Nesses tempos de 
medo e depressão, 
chovem platitudes e 

truísmos, na esteira de pro-
fetas, videntes e asseme-
lhados que se multiplicam 
por  todos os quadrantes: 
"depois da pandemia, o 
mundo será mais solidário", 
"veremos avanços nas áreas 
das ciências", "os países 
serão menos globalistas e 
mais protecionistas", etc. 

A ciência política não 
escapa da inexorável tarefa 
de tentar descobrir os cami-
nhos do amanhã, razão pela 
qual, confesso, também me 
inclino a fazer, vez ou outra, 
exercícios de futurologia. 
Com forte probabilidade 
de acertar e cometer erros. 

Em praticamente todas as 
projeções, prega-se o advir 
de um mundo diferente, um 
planeta mais solidário no 
enfrentamento das crises, 
hipótese bastante plausível 
ante a constatação de que a 
catástrofe de uma Nação, a 
partir da contaminação por 
um vírus, atinge a todas. 
E a busca pela extinção 
de pandemias passa a ser 
missão de todos.

Na prospecção de hoje, 
tento enveredar pela tri-
lha a que muitos têm se 
dedicado: como seria esse 
"novo normal", que pistas 
permitem vislumbrar mu-
danças de padrões, valores, 
atitudes, enfim, como seria 
este mapa do cotidiano pós-
-crise? Antes, é útil fazer 
rápida apreciação sobre a 
paisagem social em que se 
abrigou essa Covid-19.

Ela se infiltra numa 
sociedade plena de de-
sigualdades, diferenças 
culturais, modos de vida, 
democracias vigorosas e 
outras nem tanto, enormes 
conglomerados produtivos, 
economias competitivas, 
uma infinidade de micro e 
pequenos negócios, desem-
prego em massa, debilidade 
nos aparatos de defesa da 
saúde, competitividade, 
acúmulo de riquezas por 
parte de grupos, extrema 
miséria e fome.

De pronto, a inferência 
emerge: o impacto é di-
ferente em núcleos, gru-
pamentos profissionais e 
classes sociais. Uns sofrem 
mais que outros. Mas há 
um fio que liga todos os 
seres humanos: o vírus não 
distingue ricos e pobres, 
maiorais e pequenos, com a 
constatação apenas de que 
um grupo – os idosos – está 
mais arriscado a padecer da 
pandemia.

Dito isto, fica patente o 
susto que corre nas veias 
dos habitantes da Terra: 
como é possível um mi-
cro organismo, invisível a 
olho nu, um dos milhões 
de vírus que circula pelo 
planeta, desfazer da noite 

para o dia coisas, projetos, 
empreendimentos constru-
ídos com tantos esforços, 
alguns sendo produto de 
toda uma vida?

É como se um tsunami 
irrompesse num momen-
to, inundando tudo o que 
encontra pela frente em 
todos os mares do mundo: 
pessoas, construções, em-
preendimentos de todos os 
tipos. Muitos não se salvam, 
mesmo buscando abrigo 
em estabelecimentos hos-
pitalares, enquanto outros, 
com rendas e negócios 
arrebentados, terão de se 
recompor da catástrofe e 
recomeçar a vida.

A tragédia deixará mar-
cas profundas em todos, 
mesmo espíritos imbuídos 
dos mais profundos senti-
mentos de vivência na dor 
e no desespero. Haverá, 
certamente, um olhar mais 
humano para as tragédias 
que ocorrem em todos os 
lados, pela ideia de que o so-
frimento pode, a qualquer 
momento, baixar na casa 
de cada um. Mas a catástro-
fe – e o termo não parece 
exagerado – escancara a 
banalização do perigo, que 
viceja na corrente do medo 
e da morte, duas sombras 
que nos cercam nesses 
tempos angustiados.

A morte mora perto. É 
gritada em alto e bom som, 
com estoques altíssimos: 
20 mil aqui, 50 mil acolá, 
100 mil mais adiante. Virou 
número. Em tempos idos, 
exclamava-se: "fulano mor-
reu". A interrogação assus-
tada aparecia em seguida: 
"não diga? Quando? Por 
quê? Hoje, a cena mostra 
caminhões transportando 
corpos mortos para covas 
coletivas.

E tudo isso aprofunda 
nossas feridas. Certa amar-
gura fluirá pelos nossos 
corações, ao lado do des-
crédito e da descrença nos 
padrões da velha política. 
Como a política entra aqui? 
Ora, pelo descalabro com 
que a crise foi tratada por 
alguns governantes. Pela 
falta de equipamentos bá-
sicos. Pela ineficiência dos 
serviços públicos, mesmo 
sob reconhecimento de que 
os profissionais da saúde 
foram heróis.

A sensação é a de que o 
Senhor Imponderável, que 
nos visitava em alguns pe-
ríodos – ciclos de chuva e 
seca- (deixando até de lado 
sua imponderabilidade), 
doravante aparecerá com 
mais frequência.  Tal cons-
tatação pode nos tornar um 
povo mais medroso, menos 
confiante, mais pessimista. 
A bem da verdade, eis um 
contraponto: "quem venceu 
esse demônio invisível, terá 
condição de vencer outros 
que nos atacarem".

Amém.
 

 (*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)
Sete dicas para melhorar seu perfil e 
ampliar o networking

“Ferramentas 
como as 
redes sociais, 
o inbound 
e outbound 
marketing, a 
comunicação 
via imprensa e 
o contato direto 
empresa-público, 
projetado e 
anonimamente 
mediado por um 
time potente de 
marketing, não 
são importantes 
agora: 
sãO viTais. ”

Freepik

News@TI
Acesso gratuito a Plataforma de Inteligência de 
software
@Dynatrace, líder em inteligência de software, está fornecendo gra-

tuitamente aos novos usuários acesso experimental estendido à sua 
Plataforma de Inteligência de Software Dynatrace® até o dia 19 de maio 
de 2020. Além disso, as empresas e profissionais terão acesso gratuito ao 
Dynatrace® Real User Monitoring (RUM) no modelo de assinatura SaaS 
(Software as a Service, em inglês), até 19 de setembro deste ano. Essas 
ações visam ajudar organizações globais, especialmente as da linha de 
frente nos setores de Viagens, Logística e Saúde, a manter suas equipes 
produtivas e a performance digital durante a resposta global à pandemia 
do novo Coronavírus (https://www.dynatrace.com).

Seleção de startups para o agronegócio
@A Frísia lançou o Digital Agro Connection e selecionará seis startups 

para desenvolverem soluções inovadoras para o agronegócio e a 
cadeia produtiva. As inscrições para o programa vão até o dia 22 de 
junho deste ano. Serão em torno de dois meses de inscrição de startups 
em que as concorrentes informam qual dos dois temas querem traba-
lhar: Agropecuária Sustentável ou Indústria 4.0. Depois, haverá um 

mês (até 22 de julho) para selecionar as startups, por nota, de acordo 
com uma classificação, que será baseada nas soluções apresentadas. 
Confira o regulamento e realize as inscrições em (https://connection.
digitalagro.com.br/).

Soluções gratuitas de mensagens para pequenas 
empresas
@A Freshworks Inc., empresa de software de engajamento com 

clientes, oferece para pequenas empresas com menos de 50 fun-
cionários, o uso gratuito e irrestrito de suas ferramentas de engajamento 
de clientes, Freshchat e Freshcaller, pelos próximos 6 meses. Como 
as reuniões presenciais estão sendo evitadas, a Freshwoks oferece 
gratuitamente um suporte on-line com uma moderna plataforma de 
bate-papo e mensagens. Se as empresas precisarem mudar para um 
funcionamento remoto, a Freshworks poderá ajudá-las a migrar suas 
operações, de maneira rápida e eficaz, com seu software de telefonia 
em nuvem. Se as organizações estão lidando com pacientes, estudantes, 
clientes ou fornecedores, a Freshworks pode configurar rapidamente 
linhas diretas para suas equipes de resposta a crises com a Freshcaller 
(www.freshworks.com).
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