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Numa recente noite de domingo, no porão da Igreja da Assunção da Abençoada Virgem Maria 
no Brooklyn Heights, um grupo de sete moradores locais reuniu-se para discutir sua fé no 
mercado de trabalho. Uma mulher, que foi demitida de um cargo de grande responsabilidade 
num fundo de hedge local, queria saber quais eram os benefícios de se trabalhar em meio 
período. Outro participante, um homem que trabalhou mais de uma década no setor de 
tecnologia, perguntava em voz alta se seria prudente mudar de área de trabalho.  
 
Na frente da sala, Conrad Cardinale sorria como um pai orgulhoso. Isso porque a formação do 
grupo foi idéia dele. Cardinale era diretor administrativo do Bear Stearns até o banco de 
investimento quebrar em 2008 e, depois de ser demitido, começou a expandir suas redes de 
contatos profissionais.  
 
Uma estratégia foi pedir licença ao padre de sua paróquia para conduzir sessões de contatos 
profissionais na igreja. O padre concordou, e o grupo de ajuda mútua surgiu. "Não sabia o que 
esperar no início", disse Cardinale. Observando que "isso serve para conversar com outras 
pessoas que se encontram na mesma situação", ele diz que as reuniões ajudam, já que "nunca 
se sabe quando podemos encontrar alguém que conhece alguém que possa ser capaz de 
ajudar a encontrar seu próximo cargo".  
 
Cardinale, que ainda procura emprego, não é o único profissional sem posto ou que trabalha 
em tempo parcial que inicia um grupo de rede de contatos. Enquanto as pessoas correram 
para websites de rede social como o LinkedIn e o Facebook, números cada vez maiores de 
pessoas em busca de emprego estão formando comunidades locais que às vezes usam a 
internet para marcar encontros diretos. Em muitos casos, essas reuniões são encontros 
regulares que atraem não mais do que uma dúzia de pessoas por vez. Em outros casos, as 
reuniões são mais amplas, e viajam para cidades diferentes.  
 
Qualquer que seja o sistema, os participantes dizem que os objetivos são simples: conversar, 
trocar histórias, expressar preocupações e partilhar contatos que podem resultar em novo 
trabalho. "O benefício de ter contato direto é poder sentir que sabemos o que as pessoas 
querem", disse Rodney Jordan, que trabalha para uma gráfica local, mas criou a Community 
Matters Networking Group em Hockessin, Delaware, para ajudar os vizinhos que estão em 
necessidade. "Essas conexões frente a frente podem ir longe", disse Jordan.  
 
Jordan encontrou os membros do grupo por meio de anúncios online e offline. Seu grupo, 
como o de Cardinale, reune-se numa igreja local. Outras organizações de rede locais reunem-
se em lugares como os cafés do bairro.  
 
Veja o grupo "D.C. Burner Opportunity Seekers", de cinco membros, em Washington. Todas as 
segundas-feiras, às 10h, a grupo se encontra no restaurante Busboys & Poets no bairro de 
Mount Vernon Square para trocar informações sobre contatos profissionais, estratégias e 
planos.  
 
Caryn Sykes, contadora e planejadora de negócios autônoma, disse que formou livremente o 
grupo a partir de amigos que encontrou no festival cultural anual Burning Man, em Nevada, 
para superar o choque de perder dois de seus maiores clientes.  
 
"Lidando com a perda de trabalho como autônoma, sentia-me muito isolada em casa", disse 
Caryn. "Conversar com outras pessoas sobre suas experiências e me comprometendo a tomar 
a iniciativa para superar essa situação me fez sentir como se tudo dependesse de mim". Os 
membros do grupo trocam contatos para ajudar uns aos outros a encontrar pistas de emprego.  
 
Em Seattle, um grupo diferente que se encontra nos cafés. Chamado "Pink Slips Unite", é mais 
estruturado e reúne 12 pessoas toda quinta-feira no C & P Coffee Company, em West Seattle. 
O grupo foi fundado por Keri Robinson, uma especialista em marketing da Microsoft 
recentemente demitida, que primeiro anunciou a reunião num blog do bairro. Ela inicia cada 



reunião pedindo para os participantes compartilharem os altos e baixos profissionais da 
semana. Os membros também detalham os esforços para obter entrevistas de emprego.  
 
"Se eu quero trabalhar numa empresa e alguém no grupo tem contato lá, eu posso saber 
disso, mas posso não saber como pedir", esclareceu Robinson, que ainda não encontrou novo 
emprego. "Estamos tentando nos concentrar em fazer essas conexões porque é isso que 
ajudará nosso pessoal a encontrar seu próximo emprego".  
 
Quando o grupo atrai uma "multidão’’ de 15 pessoas, é um grande dia. Em outras redes de 
contato locais, o comparecimento aos milhares pode ser a norma.  
 
É isso o que ocorre no LaidOffCamp, um programa de rede de contatos desenvolvido pelo 
empresário Christopher Hutchins, depois de ser demitido de uma empresa de tecnologia, para 
ajudar outros a explorar suas energias empreendedoras.  
 
A primeira série de seminários que duram o dia inteiro realizou-se em 3 de março em São 
Francisco, e atraiu pessoas em busca de trabalho, freelancers e outros trabalhadores 
autônomos. Desde então, esse seminário itinerante transformou-se num evento de rede de 
contatos no estilo Lollapalooza, anunciado online e por meio do boca a boca. Em junho, por 
exemplo, o itinerário incluirá Miami, Chicago e San Luis Obispo, Califórnia.  
 
Rajiv Doshi, recentemente demitido do seu cargo de desenvolvedor de software, participou do 
evento inaugural e disse que a rede de contatos diretos era um complemento para as 
comunidades de rede social online. "Os eventos de rede de contatos diretos nos permitem dar 
sequência aos tipos de relacionamentos que formamos online", escreveu ele por e-mail. "É 
importante ter tempo livre para formar uma conexão mais intensa", disse Doshi.  
 
Apesar dos benefícios da rede de contatos diretos, os especialistas em carreiras advertem que 
nem todos os grupos locais são criados do mesmo modo.  
 
Alguns podem colocar ênfase nas coisas erradas. Duncan Mathison, consultor administrativo 
em San Diego, disse que as reuniões podiam cair facilmente no negativismo e ser nada mais 
do que "uma sessão de reclamações em grupo" sobre patrões desumanos e credores 
persistentes.  
 
Rachelle J. Center, presidente da RJC Associates, uma consultora administrativa de São 
Francisco, disse que as pessoas em busca de emprego devem também tomar cuidado com as 
organizações nas quais os colegas participantes estão mais interessados em receber ajuda do 
que em dar. "Tem de haver reciprocidade", disse ela. "As pessoas têm de ajudar umas as 
outras. Nas redes de contatos diretos bem sucedidas importa tanto o que uma pessoa pode 
fazer por outras quanto o que a pessoa pode receber de outras", disse Rachelle.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


