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QUÉ NOS PERMITE INTERNET: CONVERSAR





A CONVERSA PRECISA DE 
IDENTIDADE

• A identidade é un concepto 
complexo formado non só 
polo que amoso ou polo que 
quero amosar, tamén polo que 
os demais ven e interpretan 
de nós



Pero para conversar temos que ter unha 
identidade. Se non a temos sempre será 

unha conversa de bar, sen valor.
• Qué identidade dixital teño? Quén son 

profesionalmente? Qué amoso? Qué quero facer? 
Qué podo solucionar? Qué servizos oferto? 

• Cómo proxecto isto á rede? Qué ferramentas teño? 

• Qué sae cando busco o meu nome na rede e 
cómo podo controlar isto ? 

• Dónde escomenza a miña identidade dixital ?







Linkedin conta con máis de 414 millóns de 
usuarios en 200 países e 3 millóns de 

empresas. O 40% usan Linkedin a diario.
En España 7 millóns de persoas contan con 

perfil na rede. 

Xing conta con 9,2 millóns de persoas usuarias, a maioría en 
Alemania e Austria. Perde usuarios inda que conta con máis 

de 74.000 grupos especializados

Viadeo ten 65 millóns de perfís dos que 25 están en 
China e 10 en Francia   



REINVENCIÓN: @Minipunk Albañil en @Reformas 
Arias





POLA CONTRA É fácil ver como moitos altos executivos non teñen presenza nas redes sociais. Cando queres coñecer 
algo do CEO non atopas nada que non sexa a información legal e pouco máis.
Algo propio da economía predixital. Os Ceo’s das grandes compañías da economía dixital non só teñen presenza, 
tamén usan as redes no beneficio da empresa, de xeito alineado coa mensaxe da organización.



AS ORGANIZACIÓNS, COMO AS 
PERSOAS, PRECISAN DUNHA 

IDENTIDADE DIXITAL

• ¿POR QUÉ? ¿PARA QUÉ?



PORQUE TAMÉN SE DESENVOLVEN NUNHA 
CONTORNA CARACTERIZADA POLA COMUNICACIÓN, 

A CONVERSA E O ACCESO DIRECTO ÁS FONTES

• Tamén precisan comunicar, 
controlar a comunicación, a 
conversa cos seus clientes e 
stakeholders e para iso 
precisan unha identidade, 
como as persoas



Do mesmo xeito que as persoas buscamos 
posicionamento profesional, as empresas buscan imaxe 
de marca, e o Employer Branding é, cada día máis, unha 

parte da marca

• Comunicar, interactuar coa súa 
identidade. O carácter social da 
actividade económica dixital redefine o 
papel do cliente e do/da empregado/a 

• Resultar atractivas, para clientes e 
empregados, como buscan os 
profesionais.



PERO, POR QUÉ  É CLAVE O EMPLOYER BRANDING ? 

POLO PAPEL CLAVE DO TALENTO



O TALENTO

❖ Non é unha palabra de moda. Pero que é ?

❖ Implica excelencia e exercicio. É intelixencia en 
acción. José Antonio Marina



A IDENTIDADE DA ORGANIZACIÓN 
NO CONTORNO DIXITAL 

Cada vez máis organizacións entenden o Employer Branding como parte 
do Branding 

❖ Unha parte da estratexia de marketing dunha empresa pasa pola súa 
imaxe como empregadora

❖ Por un lado cara os clientes

❖ Polo outro cara a atraer ó talento máis necesario para a organización





Glasdoor











MÁIS EXEMPLOS DE 
EMPLOYER BRANDING





https://vimeo.com/59560217 

https://vimeo.com/59560217








• Top Employer España 2016 

• Un Best Workplace 2015 

• O 82,15% ten contrato indefinido e o 61% dos postos de 
responsabilidade é de promoción interna. 

• No 2015 repartíu 31 millóns de euros entre os empregados 
en concepto de beneficios 

• Principios de RRHH: Compartir querer, saber, poder e haber 

https://youtu.be/JsJvqmJSsn8

https://youtu.be/JsJvqmJSsn8


Leroy Merlin





A EQUIDADE
Caso especial e paradigmático no Employer Branding 

porque aporta socialmente e resulta coherente co 
contorno global que nos caracteriza. Só a diversidade 

pode garantir que a organización conta co mellor talento



APPLE
• Nun primeiro informe de diversidade o 80% dos 

traballadores eran homes e só o 18% negros. 

• No seu segundo informe un ano despois (Agosto 
2015) a compañía contratara a 11.000 mulleres. As 
porcentaxes de diversidade aumentan lentamente, 
pero aumentan e serven de foco de atracción ó 
talento global 







Máis compañía que apostan pola 
diversidade como clave na economía 

dixital
• IBM: Conta cun programa específico de inmersión sete semanas 

dirixido a mulleres, ademais de múltiples acordos e medidas para 
incorporrar máis mulleres á programación. 

• Xerox: A empresa obrígase a entrevistar a mulleres e minorías en 
todas as ofertas de responsabilidade. 

• Pinterest: Obríagase como Xerox e engade un programa de 
aprendices ademais de facer pública a súa diversidade. 

• Airbnb: Toma conciencia da importancia estratéxica de contar con 
mulleres. Nun ano pasou de ter o 15 ó 30% de mulleres só tendo 
en conta os seus Cv nos procesos de selección 

• Facebook, Microsoft, Indiegogo, Intel, GoDaddy… Todos son 
conscientes da importancia estratéxica da diversidade



UBER
Proponse crear 1.000.000 empregos para mulleres



– Juan López

“Escribir una cita aquí” 



O Employer Branding non só é unha 
cuestión de grandes compañías.

• As persoas que entrevistamos 
son tamén clientes, 
Stakeholders e embaixadores 
da nosa marca. 

• Ademáis, nos procesos de 
selección e nas entrevistas 
concretamente, as persoas 
con talento clave tamén nos 
avalían e xeneran imaxe de 
marca.



Así que… 
Qué podo facer para resultar atractiva?

• Xerar procesos de selección 
atraintes 

• Gamificar 

• Elaborar RSE participativas



Porque aínda queda a segunda parte
“Logo de atraer o mellor talento debemos ser quen de 

conseguir que as persoas dean o mellor delas”. Santi García.



Só vives unha vez, pero 
se o fas ben, unha vez é 

suficiente

Mae West



GRAZAS POR VIR E 
GRAZAS POR 
COMPARTIR

CENTRO DEMOSTRADOR TIC 
25 de febreiro de 2016


