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etwork é a poupança que as pessoas, 
previdentemente, fazem em tempos de 
bonança antes que a necessidade bata 
à porta. Todos sabem da importância 
de manter uma boa rede de relaciona-
mento, mas muito poucos sabem que 
essa construção deve ser iniciada desde 
cedo e da forma mais honesta possível. 
Nessa construção deve ser considerado 
como principal valor a proposição 
do ganha-ganha. Cada um com sua 
moeda de troca deve disponibilizar-se ou 
ao menos fazer-se presente sempre que 
oportuno e não apenas quando neces-
sário. Mas, muitos apenas consideram 
a dinâmica do “venham a nós” e “ao 
vosso reino” nada.  
Algumas pessoas acham que para fazer 
networking basta apenas colecionar no-
mes influentes e aproximar-se de pessoas 
estratégicas nas empresas e, com uma 
visão pobre sobre o conceito de intera-
ção, quando precisam se valem dos con-
tatos acumulados com o intuito único 
de angariar favores que atendam a suas 
pretensões. Mas, decididamente, isso não 
é networking. Segundo Bert Hellinger 
“para que as relações sejam justas devem 
oferecer trocas”. Uma rede de relaciona-
mento honesta é feita de conexões e não 
apenas de contatos estratégicos.  
Na contramão do que deveria ser, ao 
estilo “venha a nós”, as redes de rela-
cionamento, geralmente, são ativadas 
apenas quando existe o interesse em 
conquistar oportunidades de traba-
lho, sugerir apresentações ou oferecer 
produtos e serviços. O oportunista 
que bate à porta apenas para pedir, 
mas nunca para contribuir ou retribuir. 

Movimentos feitos apenas na condição de “mão única”, frente à ne-
cessidade, enquanto a premissa básica do networking é partilhar 
valores e objetivos comuns para, justamente, promover trocas.
Alguns profissionais reclamam que recorrem às redes em busca 
de ajuda, mas não conseguem êxito. Pergunto: o que eles fa-
zem para merecer o retorno? Quais as “trocas” que efetivamente 
realizam para se acharem no direito de obter resposta? Muitos 
solicitam recomendação sem que nunca tenham trabalhado ou 
ao menos interagido com a pessoa a quem recorrem. Descabi-
do acionar um contato estratégico, por mais conveniente que 
seja, para pedir referência ou indicação sem que ele o conheça 
e saiba de suas aptidões. Afinal, como referenciar o trabalho de 
alguém sem conhecê-lo? Esse tipo de comportamento com-
promete a credibilidade de ambas as partes.
Cabe lembrar que nas redes de trabalho não se trata apenas de 
“quem” você conhece. O que conta mesmo é o “quanto” você, 
realmente, conhece e se dispõe a participar do universo da 
outra pessoa. Além de pedir, também oferecer para fazer por 
merecer quando precisar. Em tempos digitais, convenhamos, a 
proposição é bastante razoável. Fazer-se presente na forma de 
um reconhecimento, um agradecimento, uma recomendação 
ou mesmo de um simples, mas, gratificante, parabéns.  Dar um 
motivo para que as pessoas possam lembrar-se de você quan-
do a necessidade bater à sua porta. Relacionamento, seja qual for 
o ambiente, requer a condição de mão dupla. Ou será que sua 
disposição visa apenas ao “venha a nós” e nunca ao “vosso reino”? 
Aqueles que são recíprocos nas redes de contato conquistam 
bons resultados. A dinâmica sugere dar antes mesmo de pre-
tender receber. Quer que as pessoas façam coro aos seus pro-
pósitos? Dê o exemplo. Estimule as trocas. Faça-se presente 
quando necessário e sem que esperem. É na adversidade que 
os mais fortes vínculos são construídos. A essência de uma rede 
de trabalho é a construção de pontes e não o acumulo de no-
mes. Estreitar laços, compartilhar para crescer junto. O mundo 
gira, quem um dia dá no outro pode carecer. 

NETWORK: THE POWER OF US
Network is the saving that persons, providently, make in times 
of abundance before the need knock at the door. Everyone 
knows how important it is to keep a a good relationship net, but 
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NETWORK: O PODER DO NÓS

few know that this building must start 
very early and on the most honest way 
possible. In this building the proposition 
win-win must be considered as the main 
value. Each one with his/hers trading cur-
rency must make him/herself available or 
at least be present at every opportune 
time and not only when necessary. But 
many people consider the dynamic of 
“venha a nós“ (come to us) and “ao vosso 
reino” (to your kingdom), nothing.
Some people think that to do network-
ing it is enough just to collect influential 
names and get closer to strategic persons 
at the companies and, with a poor vision 
of the interaction concept, when they 
need they use the accumulated contacts 
with the only intent of collecting favours 
which attend to his/her wishes. But, de-
cidedly, this is not networking. According 
to Bert Hellinger “in order that the rela-
tions are fair they must offer exchanges”. 
An honest relationship net is made of con-
nections and not just strategic contacts.
Contrariwise to what it should be, on the 
style “venha a nós“ (come to us), the rela-
tionship nets generally are activated only 
when there exists the interest of conquer-
ing job opportunities, suggesting presen-
tations or offering products and services. 
The opportunist who knocks at your 
door just to ask for, never to contribute 
or repay. Movements made only on the 
condition “one way”, attending to a need, 
while the basic premise of the network-
ing is to share common values and objec-
tives to, equitably, promote exchanges.

Some professionals complain that they appeal to the nets in search of help, but 
are not successful. I ask: what did they do to deserve the response? Which “ex-
changes” they effectively performed to claim the right to obtain an answer? Many 
ask for a recommendation without having worked or at least interacted with the 
person they recur to. Pointless to activate an strategic contact, no matter how 
privileged, to ask for a reference or indication if the contact doesn’t know you nor 
is aware of your skills. Think of it, how reference someone to a job without know-
ing the person? This kind of behaviour forfeits both parts credibility.
It is important to note that at working nets it is not just a matter of “who” you 
know. What counts is “how much” you really know and is available to participate 
of the other person’s universe. Besides asking, also offering to deserve when 
needed. In digital times, let’s agree, this is a very reasonable proposition. Make 
oneself present with a recognition, an appreciation gesture, a recommendation 
or even a simple, but gratifying, congratulation.
Relationships, whatever the ambience, require a two-way condition. Or perhaps 
your disposition aims only to the “venha a nós“ (come to us) and never “ao vosso 
reino” (to your kingdom)?
Those who reciprocate at the contact nets achieve good results. The dynamic 
suggests the giving even before thinking of taking. Do you want people to sing 
in unison with your purposes? Give the example. Stimulate the exchanges. Make 
yourself present when needed and without any expectation. It is at adversity that 
the strongest bonds are built. The essence of a work net is the building of bridges, 
not the accumulation of names. Nurture closer ties, share to grow together. The 
world goes around, who gives one day may need at another. 


