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EU&
A antiga
indicação
chegou à
rede social
O hábito de pedir o
aval de ex-chefes e
colegas está se
disseminando agora
também por meio
de pedidos virtuais
em sites de contatos
profissionais como o
LinkedIn. Por
Carolina Cortez,
de São Paulo

Imprescindível para conquis-
tar uma vaga no corpo diretivo
de uma empresa, ou até para ser
admitido em um processo de se-
leção de cursos de pós-gradua-
ção muito disputados, a carta de
recomendação tem ganhado no-
vas funções e diferentes forma-
tos com a popularização das re-
des virtuais de networking como
o LinkedIn, que já tem mais de
10 milhões de usuários no país.
A prática, no entanto, demanda
cautela na internet, ambiente
onde (quase) tudo se torna pos-
sível em poucos cliques.

Geralmente, o profissional es-
colhido para ser o “porta-voz”
do seu trabalho é alguém de pe-
so na carreira —um ex-chefe ou
ex-colega de departamento — ,
que conhece suas características
no ambiente de trabalho e é ca-
paz de detalhar quais foram as
suas contribuições reais a um
projeto que vocês realizaram
juntos. No mundo virtual, con-
tudo, a prática tem se dissemi-
nado sem respeitar essa lógica, o
que pode comprometer, ao in-
vés de enaltecer, o currículo no
m e r c a d o.

“Muitos profissionais que es-
tão na minha rede, mas com
quem nunca trabalhei, já me pe-
diram referências. Isso banaliza
as indicações feitas por meio
dessas ferramentas on-line, uma
vez que não nos conhecemos o
suficiente para fazer algo desse
t i p o”, avalia Carlos Alberto Mat-
tos, diretor comercial do grupo
TCI BPO, empresa especializada
em terceirização de processos.

O executivo usa o LinkedIn re-
gularmente para sondar profis-
sionais que poderiam integrar
sua equipe e, por conta dessa
“banalização do QI” (o famoso
“quem indica”), passou a olhar
os currículos virtuais disponíveis
no site com mais cautela. “Anali -
so os currículos em papel quan-
do eles vêm do departamento de
recursos humanos. Se quero des-
cobrir mais sobre o profissional
recorro ao LinkedIn”. Mattos
afirma que chega a investigar as
datas dos depoimentos recebi-
dos para checar se foram apenas
trocas de favores com pessoas
que o próprio candidato já reco-
mendou na rede.

Na opinião do diretor comer-
cial, a facilidade com que os sites
profissionais permitem ampliar
o networking faz com que as
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Carlos Alberto Mattos, diretor comercial do grupo TCI BPO, recebeu 24 recomendações em seu perfil no LinkedIn

pessoas esqueçam que existe um
código de conduta no mundo
real que deve ser aplicado tam-
bém no espaço virtual. Ele já te-
ve, inclusive, que explicar para
uma pessoa os motivos de não
ter feito uma recomendação a
ela, já que havia indicado outro
ex-colega. “Só me sinto confor-
tável para escrever depoimentos
para quem realmente confio,
pois o meu nome ficará atrelado
àquela pessoa por um bom tem-
p o”, afirma.

Opinião semelhante tem o en-
genheiro cartógrafo Edmilson
Volpi, que descobriu na ferra-
menta de recomendações do
LinkedIn uma aliada para a es-
tratégia de ampliar sua rede de
contatos profissionais. “Não ti-
nha nenhuma indicação no per-
fil virtual. Resolvi, portanto, es-
crever para os meus colegas e
passei a receber depoimentos de
volta, em agradecimento”, diz.

No total, ele já coleciona 24 re-
comendações recebidas — o mes-
mo número de concedidas. “Co -
legas de profissionais que me in-
dicaram acabam vendo os teste-
munhos no meu perfil e me pe-
dem para adicioná-los. Esse re-
curso tem me ajudado bastante a
ampliar contatos para o lugar
onde trabalho”, diz Volpi.

Ele é diretor da Associação
Brasileira de Engenheiros Cartó-
grafos (Abec-SP) e especialista
em planejamento ambiental da
Secretaria do Meio Ambiente do

Estado de São Paulo, cargo con-
cursado. O profissional também
dá aulas em cursos de pós-gra-
duação em quatro universida-
des particulares. Na sua opinião,
não há um limite no número de
recomendações que um profis-

sional deve ter. “Procuro coletar
depoimentos de pessoas que
realmente agregam valor ao
meu perfil, que conhecem de
perto o trabalho que realizo.”

Ver também página D4
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F U N D OS
Carteiras imobiliárias
vivem ‘boom’ que
lembra a euforia com
ofertas iniciais de
ações em 2007

3

P Á
 G

I N
 A

BLUE CHIP
Caterpillar Relógios
dobra linha feminina
de olho nas mulheres
que vão com os
maridos às compras
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E ST I LO
Coluna de vinhos de
Jorge Lucki fala sobre o
campeonato mundial
de sommeliers, que
ocorreu no Japão

Reunidos a convite do
Valor, Renata Sorrah,
Marco Nanini e Marcos
Caruso falam sobre
a arte do teatro D5
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Eu & Investimentos, p. D1.




