
H á tempos que o rela- "Certas coisas o dinhei-
cionamento humano ro não compra, mas um rela-
bem cultivado é sinal cionamento bem construí-

de uma vida saudável em só- do pode resolver", afirma o
ciedade. Mas a tendência de empresário e educador José
se viver cada vez mais de for- Augusto Minarelli, autor do li-
ma individualista e competi- vro "Networking: Como Utilizar
tiva fez com que as pessoas se a Rede de Relacionamentos na
desconectassem. O mundo dos Vida e Carreira" e diretor-pre-
negócios logo percebeu que o sidente da empresa Lens & Mi-
enfraquecimento das relações narelli, especializada em 'out-
sociais é extremamente des- placement e aconselhamento
vantajoso. de carreira. Segundo o especia-

Eis que, para as atividades lista, a boa convivência sempre
profissionais, surge a redesco- fez parte da vida em sociedade,
berta do relacionamento en- mas agora é uma necessidade
tre as pessoas, hoje batizado para os profissionais atuais. "É
com um termo em inglês: ne- uma redescoberta para o mun-
tworking (trabalhar em rede). do dos negócios", diz.
Trata-se da atitude de conhecer
pessoas, trocar informações, Cultive esse hábito
ajudar e pedir ajuda, enfim, é o E por que o networking é tão
ato de estabelecer uma rede de importante para empreende-
contatos utilizando elegância, dores, executivos e profissio-
educação e reciprocidade. nais em geral? "Cultivar rela-
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te social, como um cruzeiro, no
qual em momentos de lazer são
aproximadas pessoas que po-
dem fechar negócios entre si.

Segundo Minarelli, alguns
eventos já trocaram em sua
programação o termo "coffee
break" por "networking bre-
ak". Ou seja, em vez de "inter-
valo para o café", agora surge o
momento para que as pessoas
estabeleçam novos contatos.
"Expandir a rede é transformar
desconhecidos em conhecidos.
E a reunião de pessoas é o mo-
mento ideal para isso", afirma o
especialista.

Uma importante dica de
Minarelli é saber utilizar o car-
tão de visitas. "Sentido confian-
ça, você troca o cartão. E, no
verso, você anota informações
que vão ajudá-lo a lembrar da-
quela pessoa", afirma. As ano-
tações no verso devem respon-
der às seguintes perguntas:
Onde e quando encontrei essa
pessoa? Como ela é (alguma
característica física)? E o que
conversei com ela? Assim fica
mais fácil dar continuidade ao
relacionamento.

Como se portar
Comparecer a um evento e

encostar-se num canto não
ajudará muito quem dese-
ja criar uma rede de contatos.
Apesar de não haver regras, al-
gumas atitudes podem ajudar
a pessoa que busca iniciar e
cultivar relacionamentos.

As pessoas, como os animais,
sabem "ler" o comportamento
dos outros. Portanto, ao se apre-

sentar, a pessoa deve ser entu-
siasmada (sem exageros), calo-
rosa, curiosa, paciente, presta-
tiva e interessada. Esse é o tipo
de comportamento que facilita
a aproximação e permite o de-
senrolar do contato.

Existem até algumas dicas de
linguagem corporal a ser utili-
zada em uma reunião. São elas:
fazer contato com os olhos,
dar um sorriso acolhedor, ficar
de pé com a palma das mãos
aberta e apresentar um cum-
primento agradável.
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ALEXANDRE NEVES,

Site viabiliza
relacionamento
pela internet

Com a estimativa de viabilizar 60
mil negócios por ano foi lançado,
em maio, um portal de internet vol-
tado ao relacionamento no mundo
empresarial. O Emprelink entrou no
ar com 40 empresas cadastradas e
projeta chegar até o fim do ano com
10 mil negócios conectados.

O ambiente de comunidade em-
presarial via internet permite con-
tatos em múltiplos níveis com tro-
ca de oportunidades, experiências e
conquista de novos clientes. É possí-
vel participar de comunidades, fa-
zer ou intermediar negócios, além
de ter visão completa de sua rede de
relacionamentos.

O Emprelink parte do princípio
de que uma empresa indicada por
algum conhecido tem mais chance
de fechar um negócio do que outra,
encontrada aleatoriamente no mer-
cado. "Quando alguém recomenda,
a empresa ganha mais credibilida-
de. As chances de fechar negócio são
maiores do que uma outra da qual
se tomou conhecimento por meio
de anúncios", afirma o empresário
Alexandre Neves, um dos sócios do
portal, ao lado de Frankjencik.

Outra ambição do Emprelink é re-
duzir a mortalidade das empresas.
"A falta de capacitação, informação
e o isolamento do empresário no
dia-a-dia são fatores importantes
para o fechamento de empresas. O
caminho encontrado para promo-
ver maior sustentabilidade dos ne-
gócios é o do incentivo à interação",
diz Neves. O endereço do portal é:
www. emprelink. com. br
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