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Ser humano não é máquina, mas está sujeito a panes pessoais e profissionais 
 
É fácil perceber que uma máquina mal cuidada, com sistemas que não são atualizados, tem 
grandes chances de apresentar falhas graves de funcionamento, correndo o risco de parar de vez 
ou de se tornar descartável e obsoleta. Na vida e na carreira, um processo semelhante pode 
acontecer – principalmente para aqueles que ligam o piloto automático e deixam o barco correr.  
 
Assim como a máquina necessita de manutenção constante para evitar paradas e prejuízos, a 
carreira requer ação preventiva no sentido de minimizar ao máximo os riscos, especialmente em 
cenários adversos. Não há como negar que a conjuntura atual figura entre as mais complexas: 
competição acirrada, redução de postos de trabalho, exigências cada vez maiores, prazos 
inversamente menores e um nível de estresse elevado à enésima potência. Em um ambiente 
hostil, a falta de prevenção pode acarretar complicações ainda mais intrincadas, que se 
multiplicam diante de um acidente como, por exemplo, a demissão.  
 
Infelizmente, a grande maioria só se dá conta de quanto negligenciou a carreira em situações 
extremas, e o rompimento do vínculo empregatício é, sem dúvida, um dos momentos mais 
dramáticos para essa descoberta. À sensação de perda, soma-se a perplexidade de verificar o 
pouco cuidado despendido a questões cruciais como o autodesenvolvimento e a rede de contatos. 
E, nessa hora, o cotidiano atribulado, as demandas crescentes e a busca incessante por melhores 
resultados podem até explicar o descuido, mas não o justificam nem servem de desculpas. Afinal, 
a carreira representa um patrimônio valoroso e, como tal, exige gestão acurada.  
 
Rede de proteção 
 
Da mesma forma que uma indústria precisa de suas máquinas em pleno funcionamento para 
produzir, o profissional também necessita manter e aprimorar conhecimentos, competências e 
habilidades para fazer frente às exigências de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 
O esforço de evitar a estagnação ou a interrupção da trajetória passa necessariamente pela 
proatividade de se antecipar ao futuro e investir em prevenção, zelando pelo bom andamento da 
carreira. Permanecer competitivo, cuidar de estar atualizado, ler muito e investir na educação 
contínua são condições mais do que necessárias, porém não suficientes. A empregabilidade se 
sustenta também no adequado gerenciamento das relações e do marketing pessoal. Ser 
conhecido, conhecer gente, cultivar os relacionamentos existentes, ampliar os elos da rede fazem 
parte de um exercício permanente e cotidiano, a ser feito com naturalidade e de forma 
espontânea.  
 
A rede de contatos é uma via de mão dupla. Pressupõe o movimento de acionar e ser acionado de 
forma produtiva, sempre  com o espírito de benefício mútuo. Trata-se de um mecanismo vivo, a 
ser nutrido sistematicamente, ao longo do tempo. Requer cuidado, zelo, dedicação. 
  
Nos últimos anos, o conceito de networking ganhou visibilidade, se popularizou. A disseminação, 
no entanto, acabou dando margem a um equívoco de interpretação: o de relacionar a prática à 
troca indiscriminada de cartões de visita e a uma espécie de relacionamento fortuito e 
interesseiro. Quem envereda por esse caminho tortuoso vai na contramão do processo. 
Networking é sim uma relação de interesse, mas interesse genuíno pelo outro e pelas 
colaborações mútuas que podem surgir a partir do vínculo firmado.  
 
Nos momentos de pane na vida e na carreira, os relacionamentos funcionam como um anteparo 
inestimável para enfrentar os reveses e reconstruir caminhos. Conservar a rede de contatos em 
perfeitas condições, lubrificando seus mecanismos e suas engrenagens, permite manter a roda 
girando e a máquina tinindo para produzir um futuro mais consistente e promissor.  
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