Fim de ano é boa hora para reativar networking
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Alguns profissionais acreditam que do final de novembro até o Carnaval, o País fica
praticamente parado e as chances de buscar uma recolocação no mercado são mínimas.
Consultores, no entanto, ressaltam que isso não é verdade. O período pode ser produtivo para
reativar contatos durante as comemorações que, muitas vezes, reúnem conhecidos e colegas
distantes.
Marina Souza, supervisora da área de assessoria em Gestão de Recursos Humanos da KPMG no
Rio, acredita que a época não é de todo ruim. Segundo Marina, o período não é dos mais
aquecidos, mas há possibilidade de reativar a networking. - Muitas empresas estão mais
envolvidas com o budget e o planejamento para o próximo ano.
Em dezembro, muitos já começam a tirar férias, mas as festas e encontros promovidos podem
ser interessantes para manter network ativo - lembra. A consultora destaca que estar
empregado durante qualquer processo de mudança é importante.
"Quando se tem um respaldo de um emprego enquanto se programa para sair, o profissional
tem mais tranquilidade para escolher a melhor opção para a carreira", diz. O vice-presidente de
marketing da American Express do Brasil, Claudio de Barros Teixeira, foi contratado em
dezembro de 2003.
Depois de oito anos nos Estados Unidos, trabalhando na Mastercard, Texeira voltou ao Brasil e
procurou nova oportunidade. - Por meio da rede de contatos que já tinha no Brasil, busquei
uma nova colocação. Desde outubro até dezembro, foi um período muito intenso, com 14
entrevistas com diversas companhias - conta.
Para Teixeira, a ida para a American Express foi o resultado da busca, que coincidiu com a
procura da empresa. "Este período do ano não representa mais um período de estagnação,
como parecia anos atrás. Não representa mais uma parada natural, a dinâmica das empresas
mudou", avalia. A diretora executiva da Lens & Minarelli, Mariá Giuliese, tem uma visão mais
otimista sobre o período.
Mariá acredita que muitas empresas estão se reorganizando e justamente podem apontar
possíveis oportunidades em seus quadros. - As empresas definem tudo até 15 e 20 de
dezembro. Na verdade, quem está interessado em uma nova colocação deve se planejar e fazer
esta busca ao longo do ano - lembra Mariá.

REUNIÕES E FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO AJUDAM
Ela também crê que este período seja ótimo para reaquecer contatos profissionais. Reuniões,
almoços e jantares de confraternização, realizados no trabalho, entre ex-colegas de faculdade
ou colégio podem reativar contatos.
Até mesmo em reuniões familiares, diz Mariá, é possível fazer uma pesquisa e mostrar aos
outros que se está no mercado, buscando novas posições. - No final de ano, as pessoas
costumam ficar mais amistosas, não é uma atitude invasiva.
É interessante aproveitar aquele contato para desejar boas festas para um conhecido e dizer
que se está buscando novas oportunidades - diz Mariá. Lucila Saidenberg trabalhava na
embaixada brasileira em Israel até dezembro de 2003, quando saiu e voltou para o Brasil. O
período de busca de emprego no País serviu para repensar a carreira. - Enquanto envio
currículos para empresas, também estou repensando a carreira.
Gostaria de fazer algo diferente do que fazia antes. Uma futura opção é o trabalho como
tradutora - diz. Na American Express, as contratações ocorrem de acordo com a necessidade da
empresa, não importando a época do ano. De outubro a fevereiro deste ano, só para o setor de
business travel, a média de contratações foi de 10 pessoas por mês, e nenhum deles era
temporário.
Salvador Evangelista, vice-presidente de Recursos Humanos da operadora de cartões acredita
que o tempo não pára. - As empresas não param por tanto tempo. Às vezes, o projeto é
importante e precisamos de um novo funcionário. Com a dinâmica da economia atual, adiar
contratações por causa do fim do ano é perda de tempo - avalia.
Teixeira concorda que a época do ano é propícia para a ativação e reativação da network, mas
alerta para a necessidade de manutenção da rede. "A época festiva facilita o contato, mas o
grande trabalho está na manutenção desta network ao longo do ano", avalia.

