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PARA CONHECER MELHOR ALGUÉM:

"What do you think about..."

"Who are you looking to connect with?"

"Tell me about yourself, (John, Susan, Mike)"

NETWORKING
Sempre que estiver em um evento de networking,
é importante lembrar de algumas expressões
chaves:

"Conte-me sobre você, (John, Susan, Mike)"

"Com quem gostaria de falar?"

"O que acha sobre..."
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NETWORKING

UM FOLLOW UP É SUPER IMPORTANTE PARA
GARANTIR SUCESSO:

Sempre que estiver em um evento de networking,
é importante lembrar de algumas expressões
chaves:

"We recently met at...and I wanted to
follow up with..."

"Can we exchange contact info to schedule a
time for us to finish our conversation?"

"Can I follow up?"
"Posso fazer um follow up?"

"Podemos trocar informação de contato para
agendar um horário para terminarmos nossa
conversa?"

"Recentemente nos conhecemos em....e eu
queria fazer um follow up com..."
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"I feel I am not the right person to help you
on this. Have you thought of Joe?"

"I am in the middle of doing something and
now is not a good time for me."

"I can't commit to this as I have other
priorities at this time."

SAYING NO DIPLOMATICALLY
Em alguns momentos no nosso dia a dia,
principalmente no trabalho, temos que rejeitar
algumas propostas ou simplesmente dizer não.
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"I have a long-term commitment that I
cannot break."

"Não posso me comprometer no momento,
pois tenho outras prioridades."

"Estou no meio de algo e agora não é a
melhor hora para mim."

"Sinto que não sou a pessoa certa para lhe
ajudar com isso. Já pensou em Joe?"

"Tenho um compromisso de longo prazo
que não posso romper."
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"My schedule is all packed. Can talk
about it next week?"

"I would love to but I have to say no."

"Thank you for thinking of me, however, I
already made plans."

SAYING NO DIPLOMATICALLY
Em alguns momentos no nosso dia a dia,
principalmente no trabalho, temos que rejeitar
algumas propostas ou simplesmente dizer não.

"Agradeço por pensar em mim, porém, já
tenho compromisso."

"Adoraria, mas terei que declinar."

"Minha agenda está totalmente cheia.
Podemos conversar semana que vem?"
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“I hadn’t thought of that, and I’m going to
look into it right away.”
"Não tinha considerado isso. Verei agora
mesmo."

“You raise some really interesting points,
and I’ll take them into consideration."
"Você mencionou alguns pontos
interessantes e os levarei em consideração."

“Thank you so much for pointing that out. I’m
going to fix that error immediately."
"Agradeço por apontar o erro. Irei corrigí-lo
imediatamente."

RESPOND TO NEGATIVE FEEDBACK
Nem sempre conseguimos dar 100% de nós
mesmos, por isso, é importante saber responder a
um feedback negativo.
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“I’m so sorry you’re not happy. Would
changing … improve the issue?”
"Sinto muito que não esteja feliz.
Modificando...melhoraria o problema?"
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“Your notes have given me a lot of ideas for
improvement.”
"Suas anotações me deram muitas ideias de
melhorias."

“Thank you for your feedback. I definitely have
a clear idea of what went wrong in this
situation.”
"Agradeço pelo feedback. Tenho uma ideia
mais clara do que não funcionou nesta
situação."

“That’s a great observation, and I’d like to get
some clarification. Can you please give me an
example?”
"Isso é uma ótima observação e gostaria de
mais esclarecimento. Poderia me dar um
exemplo?"

RESPOND TO NEGATIVE FEEDBACK
Nem sempre conseguirmos dar 100% de nós
mesmos, por isso, é importante saber responder a
um feedback negativo.
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"I think you did a nice job on your
presentation. I always get a little nervous."
"Acho que você fez um bom trabalho na
apresentação. Eu sempre fico  nervoso(a)."

"How is the project coming along?"
"Como anda o projeto?"

"What have you been working on?"
"No que você tem trabalhado?"

FIND COMMON GROUND
Trabalhar com outras pessoas nem sempre é fácil.
Mas demonstrar interesse no trabalho ou no que a
outra pessoa gosta pode te colocar no caminho
certo.
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"How did the meeting go? Did you feel
prepared?"
"Como foi a reunião? Se sentiu
preparado(a)?"
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"I’d be happy to help out if you ever need it."
"Ficarei feliz em ajudar, caso precise."
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