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Com a economia em perigo, nunca é demais ter amigos. Há algumas semanas, Katherine Wu, 
executiva da NBC Universal, colocou em uma maleta seu material de yoga e dirigiu cerca de 
130 quilômetros para Mohonk Mountain House em New Paltz, Nova York, para um encontro 
organizado pelo 85 Broads, grupo formado por uma rede feminina de contatos. Entre 
tratamentos no spa e saudações ao sol, ela e 17 colegas executivas discutiram as perspectivas 
de carreira em um cenário econômico incerto.  
 
Não foi a primeira vez que Wu participou de tal tipo de evento. Aos 30 anos, ela encontrou seu 
emprego atual por meio do 85 Broads. Descrevendo a si mesma como "uma propagandista das 
redes de contato", seu perfil profissional está no Linkedln, e Wu recebe de cinco a sete 
chamadas por mês de pessoas procurando por trabalho. E ela atende a todas.  
 
É uma questão de bom senso, disse Wu. Talvez algum dia seja ela a ter que fazer uma 
chamada. "Comparo isso com namorar", diz. "Uma rede de contatos é um jogo baseado no 
número de pessoas que você conhece. Se você não sai da toca, não irá conhecer novas 
pessoas."  
 
Com as empresas demitido funcionários às centenas, e os que ainda têm emprego 
preocupados com o que poderá acontecer amanhã, 2009 se delineia como sendo a era 
dourada das redes sociais de contato da web.  
 
Os bacharéis universitários trocam os eventos sociais pelos esforços para se concentrar no 
aconselhamento profissional e informações de redes de contato. O Center for Networking 
Excellence ou Centro para Excelência em Networking, em Nova York, que presta consultoria 
para empresas, informou que os pedidos por seminários corporativos aumentaram 50% no 
último ano.  
 
Grupos informais surgem por todos os lados, inspirados pela esperança de que qualquer 
contato pode conduzir ao próximo emprego.  
 
Apesar das redes de contato tradicionalmente serem uma preocupação básica do 
desempregado, no momento muitos estão convencidos de que é mais fácil encontrar outro 
emprego se já se tem um. Participar de redes de contato antes de ser despedido é um 
termômetro da ansiedade que domina quase todos os cantos do mundo atualmente, durante 
uma recessão que já ceifou 1,5 milhão de cargos administrativos.  
 
"As pessoas se preocupam a respeito de onde virá o próximo emprego, antes que percam o 
que já têm", disse Janet Hanson, ex-executiva do Goldman Sachs e uma das fundadoras do 85 
Broads em 1997. "Sabem que no prazo de três meses a partir de hoje podem estar fora da 
empresa também. O que vemos e o que aguardamos que aconteça ainda mais é que as 
pessoas se tornem usuárias crônicas de redes de contato."  
 
Se há alguém feliz com esta tendência, este alguém é Vincent Lauria, 29, coordenador do 
NewTech Meetup Group no Vale do Silício, cujo número de associados cresceu 75% desde o 
segundo semestre do ano passado, alcançando 3,5 mil. Desde dezembro, a frequência nos 
encontros mensais que Lauria organiza em um escritório de advocacia em Palo Alto, Califórnia, 
triplicou. Ele limitou a lista a 200 nomes e tem sido obrigado a recusar novos pretendentes. 
"Eu não quero que estas reuniões se transformem em convenções", defendeu.  
 
No entanto, está claro que ele está atendendo a uma necessidade. As conversas entre os 
convidados, ele afirmou, têm atualmente dois focos principais: quanto tempo durará a 
recessão atual e quem poderá ajudá-los caso percam seus empregos.  
 
Lauria explicou que os engenheiros e desenvolvedores do Vale do Silício têm mostrado-se cada 
vez mais preocupados quanto à estabilidade de seus empregos e, ao mesmo tempo, têm sido 
procurados com frequência cada maior por colegas que desejam desesperadamente 



estabelecer contatos profissionais. Há duas semanas, ele almoçou com um amigo que lhe 
perguntou se ele possuía algum contato no Twitter.  
 
"Eu enviei um e-mail para duas pessoas que têm contatos lá, mas a resposta deles foi ‘não’, 
uma vez que eles têm recebido indicações demais", advertiu Lauria. "Eles não querem 
desperdiçar capital político em alguém que eles não têm certeza que conseguirá preencher a 
vaga de trabalho."  
 
Para esta geração de profissionais a onipresença é uma questão chave. O caso de Sonja 
Kosman é exemplar. Trata-se de uma executiva de 32 anos de idade que trabalha em uma 
companhia de anúncios online, a Spotzer Media, e comparece a dois eventos relacionados a 
sua área de atuação por semana em Nova York. Alguns desses encontros são patrocinados 
pela Universidade de Columbia, onde ela fez um MBA em 2008, outros são promovidos por 
grupos profissionais como o Sobel Media NY: Media Information Exchange Group.  
 
Além disso, ela participa de diversos grupos na internet como o Meetup.com e possui perfis em 
sites de relacionamento como o Facebook, onde tem atualmente 460 amigos. "Você nunca 
sabe de onde virão as oportunidade", ela afirmou. "Elas podem vir de sites. Você pode fazer 
um contato profissional em um evento ou, até mesmo, encontrar alguém no supermercado. É 
preciso estar sempre aberto."  
 
Sites voltados para contatos profissionais têm crescido em ritmo acelerado. O LinkedIn, por 
exemplo, já possui mais de 37 milhões de membros e informou que ganha praticamente um 
novo membro a cada segundo. O número de pessoas que usam o serviço para encontrar 
trabalho subiu 48% em relação ao que era observado há um ano, informou a companhia. O 
número de membros escrevendo recomendações para amigos e colegas têm crescido 65% ao 
mês desde dezembro.  
 
No entanto, este excesso de networking tem o seu preço. "Leva muito tempo para construir 
uma boa rede de contatos", afirmou Cathy Stembridge, diretora executiva de uma associação 
de ex-alunos da Northwestern University. "Não é algo que seja fácil para todos."  
 
Recentemente, a Northwestern mudou seu foco: ao invés de organizar festas para ex-alunos e 
eventos sociais, está oferecendo seminários e aconselhamento para aqueles que estão 
buscando trabalho, informou Cathy. Em fevereiro e março, a universidade organizou eventos 
para promover contatos profissionais na cidade de Nova York, Dallas e Mineápolis. A instituição 
também está oferecendo aulas com temas como "Como eu posso construir contatos 
duradouros?"  
 
A ansiedade perante a incerteza econômica tem forçado a uma adaptação que seria 
inimaginável há poucos anos. Joseph Farren, vice-presidente para assuntos públicos 
daWaggener Edstrom Worldwide em Wa- shington, aderiu recentemente ao Twitter. Ele 
também localizou antigos colegas do colégio por meio do Facebook. Farren disse que se sente 
maior pressão para fazer contatos hoje. "As pessoas estão realizando as coisas de um modo 
diferente porque elas se sentem vulneráveis", assegurou.  
 
Mas não são só os indivíduos que estão preocupados com o tamanho das redes de contatos. 
Grande instituições também fazem isso, observeu Liz Lynch, fundador do Centro para 
Excelência em Networking. Ela disse que recentemente foi contratada pelo Google e pela 
Boeing para orientar os funcionários sobre como estabelecer uma boa rede de contatos dentro 
de suas próprias empresas. "Isso é tão vital para se manter um emprego como é para 
encontrar uma nova colocação", completou.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 e 21 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D5. 


