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Profissionais que mantêm ativas e bem consolidadas as suas redes de relacionamentos têm 
mais chances de encontrar novas oportunidades de trabalho. O alerta de especialistas em 
recursos humanos é reforçado por pesquisas como a desenvolvida recentemente pela DBM, 
empresa de consultoria de gestão de capital humano, cujos resultados demonstraram que, de 
julho de 2007 a junho deste ano, 76% das recolocações de executivos no Brasil ocorreram por 
meio de networking. O levantamento foi realizado junto a cerca de 500 clientes.  
 
As redes de contato (ou network, no termo em inglês), no entanto, não devem ser tratadas de 
forma utilitarista por quem só se lembra delas quando está desempregado. Esta é uma das 
premissas para os que pretendem fortalecer o network, segundo a consultora da DBM, 
Carmelina Nickel. “O network é um importante espaço de troca de informação e pode ser 
alimentado de muitas maneiras. Seja utilizando recursos tecnológicos ou contatos pessoais que 
continuam sendo considerados imprescindíveis, é fundamental levar em consideração que esse 
é um canal de comunicação de duas vias, você pode ser alimentado por ele, mas precisa 
alimentá-lo também”, reforça a especialista.  
 
De acordo com a consultora, convites para festas de aniversário, batizados e casamentos não 
devem ser subestimados, já que esses eventos sociais são excelentes para rever amigos, 
parentes, além de conhecer novas pessoas e, com elas, aumentar a rede de relacionamentos. 
“Manter o hábito de encontrar com os colegas para almoçar, jantar, tomar um café, também é 
fundamental para fortalecer vínculos, trocar informações e descobrir novas oportunidades”, 
observa Carmelina.  
 
Segundo Rosana Gammaro, consultora em recursos humanos e sócia da Abrahams e 
Associados, ao acionar a rede de contatos é importante, também, ter clareza de seus 
objetivos. “É fundamental saber, por exemplo, se um dos integrantes da sua rede pode ou não 
resolver aquela situação para a qual você busca solução, ou se pode apenas te dar alguma 
informação importante, ou indicar outro amigo que possa ajudá-lo”, reforça. A consultora 
confirma que entre 80% e 90% das recolocações profissionais são resultantes de indicação, a 
partir de redes de relacionamentos.  
 
Para o economista João Baptista Sundfeld, ser sociável, participar de seminários, congressos, e 
outros eventos de atualização, além de visitar feiras de negócios, são gestos fundamentais . 
Coordenador, ao lado de Carlos Barbosa, da Confraria Executiva, grupo que acaba de ser 
criado em São Paulo para reunir pequenos e médios empresários, além de profissionais de 
empresas familiares, Sundfeld destaca que a iniciativa visa a abrir novas possibilidades de 
ampliação de redes de relacionamentos. “Os executivos têm momentos de muita solidão, 
sobretudo, diante da necessidade de tomadas de grandes decisões”, reforça Sundfeld. 
 
 
 



 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15, 16 e 17 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-
20. 
 
 
 



 
 


