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Se você já tinha dificuldade em fazer networking em tempos
normais, neste momento de distanciamento social você deve estar
achando ainda mais desafiador! O COVID-19 nos forçou a sermos
cada vez mais criativos, rever o nosso negócio, repensar em como
estarmos próximos de nossos colegas e clientes. E mais dificil
ainda: prospectar ou nos aproximarmos de pessoas que ainda nem
conhecemos, sem termos os tradicionais facilitadores “físicos”,
como eventos, palestras, entre outros. 
Ironicamente, e para a nossa sorte, o mundo virtual pode criar
relações mais fortes e rápidas do que os encontros face-to-face.
Segundo um artigo recente do Wall Street Journal, a inabilidade de
estar próximo forçou os indivíduos a serem criativos com as
tecnologias, e trouxe um novo valor para a socialização e a 
 interação entre as pessoas. A rede se tornou mais favorável na
construção de relacionamento, já que a localização física não é
uma barreira e as pessoas estão muito mais sensíveis.  
Mas como fazer isso quase que exclusivamente no ambiente
virtual? Continue lendo...
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O networking é sobre dar e não sobre
receber
 
O fundamento do networking é a construção
do relacionamento entre as pessoas. Então, é
importante ter consciência de que o
networking não é sobre você, e sim sobre
nós. Ao desenvolver sua rede, você precisa
saber o que pode fazer pelo outro e estar
disponível para ele. E em tempos de
pandemia, o pressuposto da generosidade
que acompanha a construção do networking
ganha um significado ainda maior. Comece
seus contatos sempre com uma preocupação
genuína pelo outro, demonstrando empatia
pelo momento atual. Seja sensível ao
perceber o momento do outro.
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