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Networking. Palavra da moda no mundo corporativo que significa, na prática, usar de 
forma consciente e estruturada a sua rede de relacionamentos para que, futuramente, 
isso possa render negócios ou até mesmo um novo emprego. Para os homens, a 
atitude não requer esforço extra - sempre foram acostumados a marcar almoços e 
happy-hours apenas para reforçar relações de negócio sem qualquer constrangimento. 
Já, para o universo feminino, que começa agora a conquistar espaço no topo das 
corporações, o networking profissional ainda é uma grande novidade, revelam 
executivas entrevistadas pelo Valor. 
 
"A mulher sempre foi mais sociável no dia-a-dia, sempre fez networking, mas não com 
objetivos ou intenções profissionais", lembra a gerente comercial da divisão Qualicon 
da Du Pont, Luciana Natal Weetge.  
Mas, mesmo com o atraso de séculos liderados pelos homens, elas já saem na frente 
quando o assunto é relacionamento interpessoal: "As mulheres têm uma vantagem 
fabulosa sobre os homens nesse sentido, porque tudo acontece de forma muito mais 
natural", diz o consultor José Augusto Minarelli, diretor-presidente da Lens & Minarelli, 
empresa especializada em aconselhamento de carreira.  
 
A diferença, completa ele, autor do livro "Networking - Como utilizar a rede de 
relacionamentos na sua vida e na sua carreira", é que as mulheres agora estão 
aprendendo que essa facilidade de fazer contatos pode ser usada em favor de 
atividades profissionais e comerciais. "Networking é a reinvenção da convivência entre 
pessoas, rebatizada com um nome em inglês para dar aspecto de técnica àquilo que é 
natural do ser humano", define. 
 
Há duas semanas, em uma sala de reuniões do imponente Hotel Hyatt, em São Paulo, 
Luciana e outras cerca de 20 mulheres executivas encontraram-se, entre taças de 
vinho e petiscos, com o objetivo único de fazer networking. O programa não era 
casual. As participantes eram diretoras, gerentes, presidentes e vice-presidentes de 
empresas que integram o grupo Executivas de São Paulo, criado em abril do ano 
passado pela vice-presidente de vendas da EDS para a América Latina, Maria Fernanda 
Teixeira, e a vice-presidente da A.T. Kearney, Jean Marie Callahan. Mensalmente, esse 
grupo se reúne para debater temas gerais sob o enfoque da participação feminina no 
mercado de trabalho. Depois de uma palestra inicial, elas debatem sobre os mais 
diversos assuntos. Na última reunião, o tema era a importância do próprio networking. 
"Hoje eu deixo meus filhos em casa para vir aqui, porque preciso fazer contatos. É 
uma atitude que eu nem pensava anos atrás", relata a diretora de compras da Vésper, 
Roseli Vilela Giampietro. 
 
Em um debate animado sobre a forma feminina de fazer contatos profissionais, as 
executivas admitiram ser novatas nessa arte, mas constataram também que é uma 
postura necessária no competitivo mundo dos negócios.  
 
"Nós não tivemos guerra no Brasil, como houve na Europa e Estados Unidos, onde a 
mulher teve de entrar antes no mercado de trabalho. No Brasil, precisamos ter 
paciência porque as mulheres executivas ainda nem completaram uma geração. 
Estamos aprendendo a nos profissionalizar e o networking faz parte disso", diz Iêda 
Novais, sócia -diretora da Mariaca & Associates, empresa especializada em 
recrutamento de executivos. 



 
Ainda assim, muitas delas ainda restringem seus contatos aos "clubes da Luluzinha". O 
machismo, claramente, ainda permeia no mundo corporativo e muitas vezes um 
contato "sem compromisso" pode dar margens a interpretações erradas, admitem as 
executivas. O consultor José Augusto Minarelli dá a dica: "As executivas sabem muito 
bem os seus limites. Ninguém vai se meter a besta com uma mulher que mantém o 
tom profissional e não joga charme para se aproveitar da situação", diz ele. "Fazer 
networking é encontrar, prosear e compartilhar, coisas que as mulheres fazem muito 
melhor que os homens - mesmo as executivas que são treinadas para ser 'homens de 
negócio'", completa Minarelli.  
 
A afirmação do consultor, especializado em aconselhamento de carreiras e recolocação 
de executivos, vai ao encontro das analogias feitas pela autora chinesa Chin-Nig Chu, 
que acaba de lançar no Brasil o livro "A Arte da Guerra Para Mulheres", pela editora 
Fundamento. Na obra, Chin-Nig utiliza ensinamentos do clássico de Sun Tzu, escrito 
por volta de 460 a.C., e aplica os conceitos da arte da guerra para o comportamento 
feminino. " Intuitivamente, as mulheres sempre utilizaram algumas das estratégias da 
arte chinesa da guerra ao negociar com maridos, namorados, filhos, patrões, amigos e 
clientes. Nós não sabíamos que éramos estrategistas disfarçadas", diz a autora 
chinesa. 
 
Para a vice-presidente da A.T. Kearney, Jean Marie Callahan, o networking é 
fundamental no mundo corporativo, e vai além dos encontros com amigos. "Você tem 
que ser tático", diz ela. Mas a atitude de conhecer, apresentar e recomendar pessoas 
não pode ter o intuito único de buscar algo em troca, diz a executiva. "O networking é 
uma relação ganha-ganha", diz ela. 
 
O consultor Júlio Lobos, autor de diversos livros sobre executivas e o universo 
feminino, é avesso ao tema. "Acho networking uma coisa horrível. As relações 
humanas têm se tornado cada vez mais insinceras, fúteis, artificiais e construídas 
conforme a conveniência", critica Lobos.  
 
A mulher tem uma característica que age contra a iniciativa de fazer networking, 
acredita Lobos: "essa atitude é própria de uma atividade política, e no fundo as 
mulheres não acham graça em buscar poder, é da natureza delas." Mas são coisas da 
vida moderna, e o networking tende sim a crescer no mundo dos negócios. O gosto 
pelo poder é insuperável." 
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