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Fernando Scheller

O que você faz ou diz nas redes
sociais pode ajudar a definir seu
futuro profissional. É cada vez
mais importante estar bem ex-

posto na internet para aumentar
as chances de arranjar um novo
emprego: o LinkedIn, de perfis
profissionais, já tem 3 milhões
de usuários no Brasil – só no ano
passado, a procura pelo site cres-
ceu 428%. E mesmo redes volta-
das às horas de lazer, como o Fa-
cebook e o Orkut, já são monito-
radas por consultorias e empre-
sas em busca de candidatos.

Especialista em mídia e inter-
net, Emerson Calegaretti é hoje
presidente da CerejaPRN, em-

presa de conteúdos de mídia pa-
ra o varejo. Ele arranjou seus últi-
mos empregos graças a seu perfil
no LinkedIn. Calegaretti, que já
foi vice-presidente do MySpace
e diretor comercial do Google,
diz que a exposição na web é sem-
pre “360 graus”: “Não dá para
criar personagens diferentes pa-
ra LinkedIn e Facebook, mas é
preciso ter cuidado com o que se
diz. Por mais que se crie contro-
les de privacidade, alguma coisa
sempre pode escapar.”

Segundo Marcelo Cuellar, res-
ponsável pela divisão de RH da
consultoria Michael Page, é pre-
ciso usar as redes sociais de for-
ma pragmática: quando alguém
aceita um colega de trabalho ou
cliente como “amigo” no Face-
book, o uso não é mais somente
pessoal. “Com 500 amigos, o Fa-
cebook deixa de ser um fórum
intimista e passa a refletir algum
tipo de estratégia profissional”,
diz. Segundo pesquisa publicada
pela revista britânica HR Magazi-
ne, 55% dos recrutadores hoje
usam o Facebook como fonte pa-
ra checar dados de candidatos.

Busca. No entanto, na hora de
procurar talentos, o LinkedIn é a
ferramenta predileta dos recru-
tadores – segundo a revista, 78%
das empresas de seleção usaram
a rede social no ano passado. Da-
niloSantos, gerente de RH da em-
presa de engenharia Progen,

inaugurou o perfil da companhia
no LinkedIn há dois meses, com
o objetivo de reduzir o tempo de
contratação para 15 dias. “Traba-
lhamos com projetos de curto
prazo. Por isso, é difícil esperar
meses pelo profissional”, expli-
ca. “A rede é muito dinâmica e
facilita a identificação do perfil.”

Para garantir a alimentação
constante de sua estratégia no
LinkedIn, a consultoria DBM
criou um fórum de discussão do
qual participam hoje cerca de 5

mil profissionais – na maioria, ex-
clientes da empresa. “É uma for-
ma de o profissional que está che-
gando à rede ter mais informa-
ções sobre a situação do merca-
do”, diz o consultor Rogério Se-
pa, lembrando que a empresa
“aconselha fortemente” os clien-
tes em busca de uma vaga a mon-
tar um perfil no LinkedIn. “Te-
mos um workshop que realiza-
mos duas vezes por mês para en-
sinar a usar a internet como pla-
taforma profissional.”

O papel das consultorias no
LinkedIn, explica Denys Montei-
ro, da Fesa, é separar o “joio do
trigo”: “A gente vai ajudar a sele-
cionar, entre 100 opções, os três
ou quatro candidatos mais ade-
quados. E tudo com o sigilo es-
sencial no mercado executivo.”
Para Fábio Saad, da Robert Half,
a rede social é útil para “quebrar
o gelo”. “O site substituiu a ‘liga-
ção fria’. É uma forma de buscar
referências e pedir indicações an-
tes do primeiro contato.”

● O BMG confirmou ontem, em
comunicado, ter fechado o acor-
do para a compra do Banco Scha-
hin, conforme antecipou o ‘Esta-
do’. Segundo a nota do banco, a
compra do controle acionário
está estimada em R$ 230 mi-
lhões e ainda está sujeita à reali-
zação de due diligence (análise

dos dados financeiros) e à apro-
vação do Banco Central.

De acordo com o BMG, a aqui-
sição “faz parte da sua estratégia
de crescimento no setor financei-
ro, em especial no segmento de
crédito pessoal”. Ainda segundo
o comunicado, “os sócios do
BMG aportarão novos recursos
no Banco Schahin visando fortale-
cer e incrementar ainda mais sua
participação no mercado”.

A negociação entre os dois
bancos foi intermediada pelo
Fundo Garantidor de Crédito

(FGC), instituição criada com o
objetivo de cobrir prejuízos pro-
vocados a correntistas em de-
corrência da quebra de algum
banco. A participação do FGC se
deu porque o Schahin vinha en-
contrando dificuldades no mer-
cado. O balanço do último trimes-
tre mostra que a instituição esta-
va fora dos parâmetros exigidos
pelo BC. O chamado Índice de
Basileia, que mede a capacidade
de um banco expandir opera-
ções, estava em 10,97%. O BC
determina, no mínimo, 11%.

Seu futuro emprego pode estar nas redes sociais
CUIDADOS

Bradesco lucra
R$ 2,7 bilhões no
primeiro trimestre
Resultado, puxado principalmente pela alta do crédito, é o segundo
melhor de um banco para o período, segundo a Economática
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● Amigos
Uma página do Facebook com
colegas de trabalho e clientes é
também vitrine profissional.

● Opiniões
Pense duas vezes antes de co-
mentar assuntos polêmicos.

● Espionagem
Ao ser abordado, procure saber
mais sobre quem te oferece
uma vaga; pode ser ‘espiona-
gem’ da concorrência.

● Atualização
Mantenha seu perfil em dia. Is-
so vai facilitar o trabalho dos
recrutadores e evitar contatos
indesejados.

R$ 675,4 bi
era o total de ativos do Bradesco
em março, um crescimento de
26,8% em relação ao mesmo
mês de 2010

R$ 51,3 bi
era o patrimônio líquido
do banco no final do primeiro
trimestre, um aumento
de 19% na mesma comparação

R$ 304,4 bi
era o valor, em março,
da carteira de crédito expandida,
que inclui, por exemplo, avais
e finanças

BMG oficializa
aquisição do
Banco Schahin

Empréstimos. Carteira de pessoa física do banco cresceu menos que as demais no trimestre

Carreiras

Na web. Calegaretti conquistou quatro vagas pelo LinkedIn

Altamiro Silva Júnior

O Bradesco teve lucro líquido
de R$ 2,7 bilhões no primeiro
trimestre de 2011. O ganho é
9,5% menor que o do último tri-
mestre do ano passado, mas
28% superior ao do mesmo pe-
ríodo de 2010. Segundo a em-
presa de informações financei-
ras Economática, foi o segun-
do maior lucro da história ban-
cária para o período. O cresci-
mento anual foi puxado pelo
crédito, principalmente para
pessoas jurídicas, e pela área
de seguros.

O banco também informou lu-
cro ajustado de R$ 2,738 bilhões,
alta de 27,5% em relação ao ga-
nho ajustado dos primeiros três
meses do ano passado. A diferen-
ça do resultado contábil decorre
de efeitos fiscais e provisões pa-
ra causas cíveis, segundo o de-
monstrativo de resultados. O re-
torno patrimonial considerando
o ganho ajustado foi de 24,2%. Já
em relação ao lucro recorrente,
o indicador fica em 23,8%.

Os ativos totais do Bradesco
fecharam março em R$ 675,4 bi-
lhões, crescimento de 26,8% an-
te o mesmo mês de 2010. Já o
patrimônio líquido cresceu 19%
na mesma base de comparação,
para R$ 51,297 bilhões. Neste tri-
mestre, o banco fechou um au-
mento de capital de R$ 1,5 bi-
lhão, o que contribuiu para au-
mentar o patrimônio. Já a mar-
gem financeira atingiu R$ 9,4 bi-
lhões, apresentando crescimen-
to de 21,8% em relação ao primei-

ro trimestre de 2010.
A carteira de crédito expandi-

da, que inclui avais e fianças, ces-
são de crédito e antecipação de
recebíveis, atingiu R$ 304,4 bi-
lhões no primeiro trimestre, evo-
lução de 22,6% em relação ao
mesmo período de 2010. As ope-
rações com pessoas físicas totali-
zaram R$ 100,1 bilhões (cresci-
mento de 16,4%), enquanto as
operações com pessoas jurídi-
cas atingiram o montante de R$
204,3 bilhões (alta de 25,9%).

Inadimplência. O índice de ina-
dimplência do Bradesco, consi-
derando os atrasos acima de 90
dias, parou de cair depois de cin-
co trimestres consecutivos de re-

dução. O indicador fechou mar-
ço em 3,6%, mesmo nível de de-
zembro de 2010, mas abaixo dos
4,4% do primeiro trimestre de
2010. O indicador para pessoa fí-
sica ficou em 5,5%, estável na
comparação trimestral e com
queda de 1,2 ponto em 12 meses.

As taxas de inadimplência do
Bradesco devem se manter está-
veis nos próximos trimestres, se-
gundo o diretor vice-presidente
executivo e de Relações com In-
vestidores do Bradesco, Domin-
gos Figueiredo de Abreu.

“A manutenção do índice de
inadimplência no primeiro tri-
mestre foi positiva, consideran-
do o aumento da carteira de cré-
dito e a menor liquidez do perío-
do”, disse. O executivo destacou
que, na pessoa física, o indicador
já está em níveis inferiores ao
que foi registrado antes da crise
financeira mundial, quando esta-
va na casa dos 6%. “Isso está rela-
cionado à melhora do nível de
emprego e da renda da popula-
ção”, disse.

Sobre as medidas macropru-
denciais anunciadas em dezem-
bro para conter o crédito ao con-
sumo, Abreu avalia que já produ-
ziram impacto nos números do
primeiro trimestre. A carteira de
pessoa física cresceu menos que
as demais no trimestre, com ex-
pansão de apenas 2% ante o tri-
mestre anterior, abaixo dos 3,7%
da carteira total de emprésti-
mos. “É difícil saber quanto esta-
ria crescendo sem as medidas do
governo, pois estamos em outro
cenário, mas houve efeito.”

Acessos ao LinkedIn
cresceram mais de
400% em 2010 no País,
e Facebook virou base
para checar informações

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.

De segunda 
a sexta  

no Estadão.

● Crescimento
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