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Algumas regras básicas ajudam a organizar seu networking e podem colaborar, e muito, para que 
seus contatos se transformem em poderosas ferramentas de apoio, pessoal e profissional. 
 
Você já reuniu um enorme número de cartões de visitas ou de contatos em seu servidor de e-
mails, mas ainda não sabe como obter maiores benefícios de sua rede de relacionamentos? Pode 
ser que ela não esteja organizada o suficiente para indicar como, nas mais diversas 
circunstâncias, esses contatos podem ajudá-lo a resolver uma questão qualquer. Veja algumas 
dicas úteis para pôr em ordem seu networking. 
 
Junte o máximo de informação que puder 
 
O primeiro passo para a organização de seu networking é conseguir o máximo de informação 
possível sobre qualquer contato. O ideal é que essa seja uma prática constante cada vez que você 
receber um novo cartão de visita. Anote, no verso do cartão, em um caderno ou qualquer outra 
ferramenta com a qual você se sinta confortável - como um fichário ou uma agenda eletrônica - 
todos os dados importantes a respeito daquela pessoa. Data aproximada, local e circunstância em 
que vocês se conheceram, se há algum relacionamento ou interesse em comum, ou qualquer 
outra informação que possa ser relevante, ou que tenha chamado a atenção por ocasião do 
encontro. "Valem até mesmo alguns dados pessoais, como número de filhos ou time do coração", 
diz o especialista José Augusto Minarelli, autor do livro Como utilizar a rede de relacionamentos na 
vida e no trabalho (Editora Gente). 
 
Se você nunca teve esse costume, mas quer tentar arrumar os contatos acumulados no passado, 
puxe da memória e tente registrar tudo o que se lembrar a respeito de cada um. O exercício de 
recobrar o passado pode ser útil, e de repente você pode se deparar com alguém que saberia 
indicar exatamente aquele consultor ou especialista que sua empresa precisa neste exato 
momento. Com um detalhe: se o nome ou demais informações que você tem da pessoa, como a 
empresa a que ela está ligada, não levantarem nenhuma recordação, jogue o cartão fora, ou 
delete o nome desse contato. Ele é inútil em termos de relacionamento. Muito possivelmente, a 
pessoa também não se lembrará mais de você. Caso vocês se encontrem de novo, o processo 
será reiniciado - com um novo cartão. 
 
Crie formas de classificação das pessoas 
 
Informações recuperadas, é hora da classificação. Neste momento, as ferramentas eletrônicas são 
úteis. Até mesmo os sistemas online, como LinkedIn, ajudam. "Os contatos de uma rede de 
relacionamentos podem e devem ser classificados por diversos filtros", diz Giselle Welter, da GW 
Vocação e Relações Humanas. As sugestões variam e vão sempre acompanhar a forma pessoal de 
organização de cada um. Giselle sugere em primeiro lugar a classificação por temas, como 
fornecedor, cliente, colegas de faculdade ou de empresas, familiares. "O importante, ao 
classificálos, é registrar as informações que diferenciam aquela pessoa das demais", diz Giselle. 
 
Com um pouco mais de elaboração, você pode adotar critérios afetivos, profissionais ou técnicos, 
e subdividir estes eixos principais em segmentos mais refinados. Por exemplo, o grupo de 
profissionais, neste caso, ganha detalhamento com categorias como médicos, 
engenheiengenheiros ou relações públicas, ou mesmo pessoas de alta influência em algum setor 
específico. João Augusto Minarelli lembra que os contatos podem ser organizados ainda por 
ocasião do encontro, tema discutido na conversa ou diferenciais particulares, como participar de 
algum grupo ou partilhar de determinados ideais. "O importante é que, na hora em que precisar, 
você tenha como usufruir do capital social que sua rede representa", ensina ele. 
 



De cada dez contatos apenas um vai adiante. Eles são mais úteis na hora de buscar uma nova 
colocação do que para buscar clientes 
 
 
Mantenha contato 
 
Aqui reside uma linha sutil entre o relacionamento e a invasão. Uma das regras do bom 
networking é a atualização constante. Sua agenda não pode virar um arquivo morto. Mas o tipo 
de contato com cada pessoa vai sempre depender daqueles filtros definidos no processo de 
classificação. Do convite para uma happy hour relaxante ao bem mais neutro cartão de Natal, há 
uma enorme gama de possibilidades. De pouca valia é procurar alguém com quem você não 
conversa há mais de cinco anos só porque ficou sem emprego - pode ser constrangedor para 
ambos. 
 
Por isso, não descuide de seus relacionamentos. Valem convites para almoços e cafés, troca de 
telefonemas e e-mails, e até mesmo o envio de mensagens como cumprimentos pelo dia do 
profissional. Demonstre interesse pela pessoa, afinal o relacionamento é uma troca. "O 
networking deve ser praticado não só para buscar, mas para fornecer apoio", diz Giselle. Fique em 
contato com grupos de interesse, freqüentando espaços públicos, congressos, feiras e eventos 
culturais. Não se esqueça que, quanto mais superficial for o conhecimento que você tem de uma 
determinada pessoa, mais cuidadoso deve ser este momento. "Procurar alguém com quem você 
trocou cartões rapidamente em um evento dois anos antes pode soar falso", afirma Vera Sylos, 
diretora da consultoria Alexander Mann. Ela lembra que de cada dez contatos apenas um vai 
adiante - e que eles geralmente são mais úteis em determinados momentos, como o de procurar 
nova colocação, do que em outros, como buscar novos clientes. 
 
Se, mesmo tendo sido um encontro superficial, aquela pessoa é de real interesse, não custa 
investir. No momento do encontro, peça permissão para procurá-la novamente. Caso isso não 
tenha sido feito, procure-a e, de forma delicada, introduza um assunto que possa despertar sua 
atenção, como solicitar sua opinião sobre uma pesquisa que você esteja desenvolvendo. "Não 
criem situações que levantem barreiras", diz Vera. 
 
Não pare nunca 
 
Networking não é uma tarefa que acabe. Cada dia é uma oportunidade de acrescentar mais um 
contato. Faça também um esforço para criar conexões entre as pessoas, crie situações em que 
aqueles que têm afinidade possam se encontrar. Assim seu nome ficará mais vivo na cabeça de 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A COISA do networking 

   

JOSÉ AUGUSTO MINARELLI é tanto adepto quanto divulgador da 
arte do networking. Ele sistematizou uma técnica que batizou de 
C.O.I.S.A., um acróstico que indica as fases necessárias para se 
obter os resultados desejados nas relações com um contato. Claro 
que o primeiro passo é ter informações consistentes, e 
suficientemente organizadas, para aplicar a técnica de Minarelli. O 
segundo passo, porém, é ter uma boa técnica de abordagem. 
"Todo mundo quer chegar à letra A, de aproximação. Mas é 
importante começar com as demais", diz ele. Veja as 
recomendações do especialista. 

 

 

C - CONSELHO 
Uma das melhores formas de obter simpatia e receptividade é solicitar um conselho a alguém. 
Reconhecer a pessoa como conhecedora de determinada área é, no mínimo, elogioso. Além de 
facilitar a derrubada de barreiras naturais, abre caminho para aprofundar o relacionamento. "O 
conselho tem poder mobilizador", resume Minarelli. "Além disso, estimula a vaidade e o ego." 

O – ORIENTAÇÃO 
A diferença sutil entre conselho e orientação é que a segunda não exige um certo nível de 
competência específica de seu contato, mas apenas algum conhecimento específico. Neste caso, 
vale usar alguma fórmula do tipo "procuro quem pode saber mais do assunto x, será que você 
pode me ajudar?". Não compromete e abre a porta para iniciar uma conversação a respeito. 

I - INFORMAÇÃO 
Você registrou que aquela pessoa conhece algo ou alguém com determinadas características? 
Peça informações objetivas a respeito. Pode ser uma oficina mecânica, um curso de pós-
graduação ou uma questão relativa à área de atuação profissional - desde que, claro, não 
represente uma invasão ou escorregadelas éticas, como questionar planos estratégicos de 
empresas concorrentes. 

S - SUGESTÕES 
Na mesma linha das anteriores, implica ouvir a pessoa sobre determinado assunto - desde que 
você saiba que ela está relacionada a ele de alguma forma. A título de exemplo, suponha que 
você está precisando resolver um determinado problema pelo qual seu contato já passou em 
alguma ocasião, ou que seja referente a uma área em que ele tem grande domínio. Com certeza 
ele terá sugestões interessantes de abordagem da questão. 

A - APROXIMAÇÃO 
Pronto! Se você cumpriu alguma das etapas introdutórias, aumentou bastante sua chance de 
conseguir real aproximação com o foco de seu interesse. Quem sabe não surge a oportunidade 
até de marcar um novo contato para rediscutir o assunto? Mesmo que isso não ocorra, não se 
esqueça: duas etapas importantíssimas do processo de networking são o feedback e a gratidão. 
"Dar retorno à pessoa relatando os resultados posteriores e renovar seus agradecimentos 
manifestam boa educação e bom procedimento do relacionamento em rede", adverte Minarelli. 
"E mantém a porta aberta."  
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