
Já 

conhecem???? 



As Redes sociais têm encontrado o 

seu nicho, e ganham cada vez 

mais espaço de há uns tempo para 

cá no ramo profissional, VIADEO, é 

uma grande rede social voltada 

para esse mercado, o profissional. 

 



 Hoje se uma empresa está conectada, 

ela deve procurar o seu nicho também 

nas redes sociais, já existem empresas 

hoje que só aceitam CV online de Redes 

Sociais. 

 

  Isso facilita a vida do empreendedor e 

do empregado.  

 

 A empresa tendo um perfil online pode 

verificar indicações feitas por colegas, 

analisar o seu círculo social profissional. 

 



São inúmeras as vantagens 

encontradas no facto das  

empresas estarem conectadas, 

trocando informações com 

conceitos já da tão falada web 2.0. 



Sua rede é mais poderosa 
do que imagina 

 
Networking 

 

 Faça contacto com colegas de trabalho 

e escola. 

 

 Atualize o seu catálogo de endereços. 

 

 Troque ideias, anuncie, comunique-se. 

 



Negócios 

 

 Promova os seus produtos e serviços. 

 

 Encontre novos clientes. 

 

 Identifique especialistas no seu setor. 

 



Carreira 

 Descubra oportunidades através dos seus 

contactos. 

 

 Divulgue os seus conhecimentos. 

 

 Conheça os seus futuros colegas. 

 



Conheça ainda mais… 

O grupo Viadeo possui e opera 

redes sociais profissionais em 

todo o mundo que reúnem mais 

de 50 milhões de membros.  

 



 Abrangem as marcas Viadeo, de 

alcance internacional, ApnaCircle, 

presente na Índia, e Tianji, na China. A 

plataforma Tianji é a maior rede 

profissional chinesa, com mais de 14 

milhões de membros e em rápido 

crescimento.  



O grupo tem atualmente mais de 400 

colaboradores na sua sede e em 

escritórios localizados nos Estados 

Unidos, no Reino Unido, nos Países 

Baixos, na França, na Espanha, na Itália, 

na Rússia, na China, na Índia, no 

México, em Marrocos e no Senegal. 

 



De que estão à espera para 

fazer parte deste “universo”? 







 Fontes: 

 http://www.tambotech.com.br/internet/r
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Viadeo 
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