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Networking é uma palavra que teve 
várias definições ao longo dos anos em 
relação ao crescimento dos negócios. 
Para alguns empresários, Networking 
foi definido como a compilação de uma 
enorme base de dados de nomes, 
geralmente através de cartões de visita. 
Outros empreendedores definiram o 
Networking como a oportunidade de 
conhecer pessoas e uma forma de fazer 
prospeção. Ainda assim, outros 
empresários definiram Networking 
como nada mais do que conversar e 
beber, sem nenhuma intenção 
específica, exceto ser visto e socializar. 
Portanto, consolidei estes vários 
pensamentos sobre a definição de 
Networking com base na minha 
experiência e cheguei à seguinte definição:  
 
“Networking é o processo de desenvolver e usar os seus contactos para aumentar os seus 
negócios, aprimorar o seu conhecimento, expandir a sua esfera de influência ou servir sua 
comunidade”. 
 
Esta definição resistiu ao teste do tempo por muitos anos. No entanto, os tempos mudaram. 
Durante os últimos nove meses, os empresários sobreviveram ao período econômico mais 
desafiador desde a Grande Depressão. Percebo que a minha definição de Networking tem de 
evoluir para refletir os nossos tempos de mudança e clima de negócios. Há algumas verdades a 
reter da minha definição original de Networking. No entanto, alguns conceitos têm de ser 
atualizados. 
 
Atualizações de “Usar” para “Ativar” 
 
A palavra “usar” soa bastante dura com o conceito negativo de “usar” alguém para algo. No entanto, 
quando um “ativa” os outros, a ligação torna-se interativa e inspiradora para a ação conjunta. A 
palavra “usar” implica uma ação como uma via de mão única, enquanto a palavra “ativar” implica 
uma interação como uma grande rodovia de mão dupla. 
 
Em tempos de mudança, temos de ser mais inspiradores e envolventes ao fazer Networking. 
Empreendedores que “ativam” a sua rede de contactos têm melhores resultados com o Networking 
do que aqueles que estão a “usar” a sua rede de contactos. 
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Atualizações de “Contactos” para “Relacionamentos” 
 
A palavra “contactos” é um termo impessoal para nome de uma base de dados. No entanto, 
cultivamos “relacionamentos” positivos genuínos e autênticos com as pessoas que consideramos 
importantes incluir no nosso Network. Os nossos “relacionamentos” são algo que construímos 
juntos ao longo do tempo. 
 
Networking é muito mais sobre agricultura do que sobre caça. Comprometa-se a dominar o que é 
necessário para aproveitar com eficiência e eficácia o potencial de suas “culturas de 
relacionamento” e terá uma colheita abundante de relacionamentos mutuamente satisfatórios e 
crescimento sustentável no seu negócio. 
 
 
Inclui Networking Online 
 
Em 2013, escrevi um blog sobre o início do Networking online e recomendei a importância de 
integrar esse tipo de Networking na sua estratégia geral de marketing de referência. Na época, não 
previ que sete anos depois o mundo dos negócios passaria por uma “Grande Pausa” e todos 
trabalharíamos em casa. 
 
Em 2020, o Networking presencial “cara-a-cara” foi interrompido por causa da atual situação de 
saúde. Muitos governos proibiram eventos de grupos fechados. Mesmo que não possa ir aos seus 
lugares habituais para interagir pessoalmente com outras pessoas em reuniões ou eventos sociais, 
pode continuar com reuniões e eventos online e assim dar continuidade à construção do seu 
Networking. 
 
O Networking online oferece muitas formas de se conectar com outras pessoas, mesmo que não 
seja pessoalmente. No BNI, em março de 2020, mudamos todos os 9.500 grupos BNI® de reuniões 
presenciais semanais para reuniões online Zoom, à medida que adotamos o Networking online. O 
objetivo continua o mesmo do Networking presencial. O nosso foco é desenvolver relacionamentos 
fortes uns com os outros e ativá-los para inspirar outros a apoiar os nossos negócios. 
 
O Networking online funciona! Os nossos Membros BNI® em 2021 ajudaram os seus colegas 
Membros do BNI a gerar mais de 16.2 Mil Milhões de €uros de faturação para as suas empresas, 
resultantes de mais de 12.4 milhões de referências trocadas. Portanto, mesmo em tempos 
desafiadores como os que vivemos, as referências geradas pelo Networking online estão a ajudar 
muitas empresas a permanecerem abertas. 
 
A minha nova definição de Networking é:  
 
“O processo de desenvolver e ativar os seus relacionamentos para fazer crescer o seu 
negócio, aprimorar o seu conhecimento, expandir a sua esfera de influência ou servir a 
comunidade”. 
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As mudanças podem parecer pequenas, mas são significativas. Tive necessidade de modificar 
minha definição de Networking com estas atualizações. Acredito que esta seja uma representação 
melhor do conceito de Networking nos dias de hoje. O Networking bem-sucedido é ajudar os outros 
como forma de expandir os seus negócios. As pessoas que ajuda estão mais dispostas a ajudá-lo 
ou conectá-lo às pessoas que conhecem. Através do Networking, pode construir um negócio 
baseado em referências ativando os seus relacionamentos online ou pessoalmente. 
 
Alterando simplesmente algumas palavras na minha definição original de Networking, criei 
o que acredito ser o verdadeiro significado de Networking eficaz. A minha definição revista 
de Networking é congruente com meu estilo de Networking. O mesmo estilo de Networking 
que o BNI ensina todos os dias aos nossos Membros. Sabemos depois de 37 anos BNI® que 
o Networking funciona e muda a vida das pessoas. A sua comunidade local BNI® pode dar-
lhe a si e às pessoas que conhece o apoio que precisa para prosperar. Hoje, mais do que 
nunca, precisa de fazer Networking. Hoje, mais do que nunca, precisa do BNI®. 
 
Dr. Ivan Misner 
Fundador e Chefe visionário do BNI® 

 
Fonte: https://bit.ly/3u5jyc0 
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