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O “networking” (rede de
contatos) é hoje um dos principais recursos na hora da recolocação profissional, e as
redes sociais se destacam na
hora de construir e interagir
com outros profissionais.
Pesquisa recente realizada
pela consultoria Boucinhas
& Campos mostrou que 49%
dos entrevistados usam as redes sociais para encontrar
emprego. O LinkedIn, rede
social voltada para contatos
profissionais, lidera com 72%
das respostas e o Facebook,
com 56%, vem em seguida.
Na mesma pesquisa, 31%
dos entrevistados disseram
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acompanhar, por meio das redes sociais, as empresas nas
quais gostariam de trabalhar.
Um dado que se alinha com
o fato de que 62% dos que estão empregados se dizem dispostos a mudar de emprego.
Tendência

Tiago Viana, gerente-geral
da Boucinhas & Campos, afirma que ficará ainda mais forte a tendência de usar a rede
de contatos como forma de
alavancar a carreira. “O uso
de redes sociais na hora de
avaliar um candidato já é bastante comum nas empresas.”
De acordo com a organização não governamental “The
Conference Board”, que pro-

estudo mostra
que quase
metade dos
profissionais
ouvidos no
brasil usa
rede social
para procurar
nova vaga

duz pesquisas sobre o mundo corporativo, a maioria dos
altos executivos tem perfil em
redes sociais —80,4% dos entrevistados estão no LinkedIn
e 68,7% usam o Facebook.
O levantamento foi realizado com 184 presidentes de
empresas, membros de conselhos de administração e
executivos seniores na América do Norte. As respostas foram colhidas entre maio e junho deste ano.
O LinkedIn encoraja os
profissionais que têm perfil
no site a tentar contato com
altos executivos. Lindsey
Pollak, porta-voz da rede, dá
dicas para quem quer se conectar com “estrelas” da área
de atuação. A primeira é manter um perfil completo. A segunda é pesquisar sobre cada executivo para mandar
uma mensagem sob medida.
“Um grande erro que as
pessoas fazem quando contatam VIPs pelo LinkedIn é
escrever mensagens longas e
vagas [...]. É preciso ser direto sobre quem é você e o que
você quer perguntar a essa
pessoa.” (RogéRio de moRaes)
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