
Executivos desempregados
estão descobrindo as redes
de contatos profissionais
Associar-se face às adversidades é algo que muitos executivos estão
começando a aprender a fazer. Por Nancy Dunne, do Financial Times

O convite para ir a uma festa
em um clube noturno de Nova
York traz consigo um preço de
admissão exorbitante: é preciso
que você tenha perdido seu em-
prego ou que viva sob a ameaça
da foice da demissão.

Allison Hemming, fundadora
da "The Hired Guns" (do inglês,
pode ser entendido como "Pisto-
leiros de Aluguel"), uma agência
de contratação de mão de obra
temporária, é a força que está por
trás da primeira festa Pink Slip
(do inglês, bilhete azul, ou aviso
de demissão). Imitações têm
atraído pessoas à busca de em-
prego traumatizadas em várias
cidades ao redor do mundo.

"Isso dá às pessoas uma opor-
tunidade as pessoas perceberem
que não estão sozinhas em sua
condição de desempregadas",
explica. "Elas podem se refrescar
e relaxar em uma sala repleta de
ouvidos solidários".

Os Hired Guns começaram as
festas Pink Slip em julho de 2000,
depois que o mercado de ações co-
meçou a ir a pique. Os eventos dei-
xam as pessoas à vontade com
"aquela questão perversa e inevitá-
vel que ninguém quer responder:
'E então, o que você faz?'". Tam-
bém participam recrutadores,
consultores de carreiras e técnicos
em currículos, que oferecem dicas
de busca de emprego. Um dos pa-
trocinadores, a Bacardi limon,
também criou uma bebida para
essas festas, o Pink Slip Cosmo.

As festas Pink Slip se transfor-
maram em eventos destinados a
estabelecer redes de contato de
primeira grandeza. No desafiador
mercado de empregos atual, esti-
ma-se que 75% a 80% dos candida-
tos encontram novas colocações
através de contatos.

Sharon Barbino, campeã de cor-
ridas de maratona, deixou um pos-
to importante na Reebok, sem ga-
rantir uma nova posição. Ela criou
uma planilha de seus contatos - ex-
empregadores e clientes, mem-
bros de organizações profissionais
e amigos. Ela mantinha contato
com eles regularmente. Participa-
va de exposições e estabelecia no-
vos contatos; oferecia-se como vo-
luntária para discursar em confe-
rências. "Tentei ficar por dentro",
disse. Quatro meses depois, come-
çou a trabalhar em um cargo exe-
cutivo na Saucony, fabricante de
calçados esportivos sofisticados.

A rede de relacionamentos não
termina com o sucesso na obten-
ção de emprego. Em um levanta-
mento online realizado entre seus
ex-alunos, a DBM, empresa global
de gerenciamento de carreiras e de
recolocação profissional, consta-
tou que 67% deles havia trocado de
emprego uma ou duas vezes nos
dez anos passados e que 27% mu-
dou três ou quatro vezes. A média
de permanência no emprego en-
colheu de sete anos em 2001 para
seis anos em 2002.

"Quando procuramos emprego,
a tarefa é solitária", diz Dave Op-

ton, executivo-chefe da ExecuNet,
um centro de recursos de treina-
mento e de gestão de carreira para
executivos e recrutadores. "É um
trabalho muito árduo e é preciso
enfrentar muitos obstáculos. É
bom conversar com pessoas que
estão passando por experiências
semelhantes e ouvir como estão
resolvendo os seus problemas".

A DBM e a ExecuNet empenham
recursos consideráveis para ajudar
na conexão entre seus clientes. Os
200 escritórios da DBM em 44 paí-
ses realizam encontros anuais,
reuniões de ex-alunos, seminários
e debates. "Eles oferecem às pes-
soas uma sensação de estarem
mantendo contato", disse Bárbara
Marchilonis, diretora de serviços
de carreira da DBM.

Os que buscam emprego inva-
riavelmente são aconselhados a
não dedicar muito tempo preen-
chendo currículos à frente de seus
computadores. Mesmo assim, a in-
ternet é ideal para alguns aspectos
das redes de relacionamento, es-
pecialmente a coleta de informa-
ções. Mais de 14 mil pessoas que
atualmente procuram emprego e
ex-alunos estão inscritos no grupo
de discussão da DBM, onde empre-
gados e desempregados trocam
conselhos e contatos.

Muitos desempregados consi-
deram a rede de relacionamento
uma forma embaraçosa de pedido
de ajuda. "Não me deparei com
pessoas que não tenham sentido
uma real ansiedade sobre a forma



de se dirigir aos outros, especial-
mente em se tratando de um em-
prego", observa Barbara.

A ExecuNet está criando a sua
própria comunidade para execu-
tivos. Apenas 10% dos postos de
trabalho são anunciados publi-
camente, informa Opton. Na
maioria das vezes, são preenchi-
dos por meio de conexões pes-
soais. Na condição de organiza-
ção de associados, a ExecuNet fa-
cilita esses vínculos.

Em março, a ExecuNet mante-
ve 65 encontros de cadeias de re-
lacionamento em 40 localidades.
Considerando que a rede de rela-
cionamento é o objetivo declara-
do da reunião, ninguém precisa
se desculpar por ter vindo com
esse propósito, explicou. "Tudo
acontece dentro do espírito de
ajuda mútua com contatos".

A maioria dos freqüentadores
está "em transição". Outros estão
trabalhando, mas interessados

em mudar. Alguns só querem co-
nhecer pessoas. Os encontros são
cuidadosamente estruturados
com 20 até 30 pessoas por grupo.
Uma lista de participantes da re-
de e seus números de contato é
distribuída. Cada pessoa recebe
um ou dois minutos para se apre-
sentar, descrever como pode ser
útil ao grupo e que tipo de ajuda
ou conselho necessita.

"Queremos que eles pensem
primeiro em como podem ajudar
aos demais", disse Opton. "A maio-
ria não se sente à vontade com a
sensação de segurar um chapéu na
mão implorando algo. Se eles se
preocuparem com o que podem
oferecer e não com o que estão re-
cebendo, suas posturas mudarão".

"A rede de relacionamento é um
processo, não um programa. Não é
uma coisa que se pode obter e des-
cartar pelo fato de alguém estar à
procura de emprego. As pessoas
tentam estabelecer um relaciona-

mento de confiança. Se eu indicar
você para alguém, minha reputa-
ção caminha junto. Se eu conhecer
você, confiarei em você".

Mesmo assim, as redes de rela-
cionamento comerciais têm seus
inconvenientes. Janine Wedel,
antropóloga da George Mason
University, escreveu longamente
sobre o assunto. "As pessoas sem-
pre usaram redes de relaciona-
mento para se virar na vida", diz.
"A nova 'rede de relacionamento'
comercial se concentra em con-
tatos com o propósito único de
conseguir emprego ou progresso
na carreira, à guisa de 'comuni-
dade'". Isso invariavelmente dei-
xa menos tempo para a família, a
comunidade e para os grupos de
redes de contato de pessoas com
as quais nos relacionamos de di-
versas maneiras, que podem in-
cluir o trabalho.
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