
Os dez mandamentos 
 
Infiéis, tremei. O deus Mercado de Trabalho costuma ser impiedoso com aqueles que 
ousam desprezar seus mandamentos. Um dos castigos mais comuns e temidos é ser 
condenado ao purgatório do desemprego. Quando não se vêem diante do fracasso 
profissional, os pecadores conseguem, no máximo, ser donos de uma carreira sem 
muito brilho.  
 
Neste ponto, Assunta Napolitano Camilo não tem do que reclamar. Com 20 anos no 
mercado, ela é referência em matéria de engenharia de embalagem no Brasil. Também 
pudera. Nem hesitou em seguir o primeiro mandamento para se ter uma carreira de 
sucesso. Investiu pesado em qualificação.  
 
- Mesmo com o espanto dos colegas por eu ser a única mulher da turma, fiz o curso de 
Engenharia Mecânica na Politécnica, da Universidade de São Paulo, com muita 
dedicação - diz. "E aproveitei o fato de eu chamar a atenção de alunos e professores 
para conhecer as pessoas, fazer amigos."  
 
Assim, mesmo sem saber, Assunta cumpria uma outra exigência para ser bem-
sucedida. De acordo com José Augusto Minarelli, diretor-presidente da Lens & Minarelli 
Consultoria de Outplacement, ter uma rede de contatos, e expandi-la a cada dia, é 
fundamental.  
 
Com conhecimento de causa, Assunta concorda. Ela guarda todas as agendas 
telefônicas desde 1980 e acumula cerca de 20 caixas com cartões de visitas. "Procuro 
anotar em cada um deles a data e alguma referência da pessoa, para facilitar o 
contato num segundo encontro", explica. "A rede de relacionamentos é um patrimônio 
profissional. Usando-a bem, consegui estágios na Alemanha, visitei feiras na Espanha, 
Dinamarca e França", conta.  
 
Emprego atual por meio da rede de contatos  
 
Foi também pela rede de contatos que ela chegou ao atual emprego. Depois de anos 
como produtora de embalagens e decidida a conhecer o outro lado da carreira, Assunta 
ligou para um antigo colega de trabalho e, com sua ajuda, conseguiu uma reunião com 
os diretores da Ripasa Celulose e Papel. Desde então, é gerente de desenvolvimento 
de produto e mercado da empresa, uma das maiores fornecedoras nacionais de papel-
cartão para embalagem.  
 
Mas nem só de contatos vive o profissional de sucesso. Saber exatamente aonde quer 
chegar e como fazer para concretizar a meta também é importante. Em outras 
palavras, é preciso ter um plano de carreira. Foi o que fez Fernando Tigre, presidente 
da São Paulo Alpargatas, companhia líder no mercado de calçados no Brasil e 
exportadora para mais de 50 países.  
 
Logo no primeiro emprego, na General Electric, Fernando Tigre traçou a meta. "Pensei: 
quero ser presidente desta empresa", lembra. "Não por vaidade, mas para imprimir 
minha visão, meus valores na organização." Embora não tenha chegado ao cargo 
almejado na GE, Tigre manteve o plano ao longo da carreira. E investiu em 
capacitação. Fez pós-graduação em Economia e diversos cursos no Brasil e no exterior. 
Mas antes de devorar todas as opções de qualificação que via pela frente, o executivo 
avaliava se seriam realmente úteis.  
 



- Já desisti de alguns cursos depois das primeiras aulas - conta. Na opinião de Tigre, é 
fundamental ter um foco, com base no planejamento da carreira, na hora de buscar 
capacitação.  
 
Andréa Barbosa, consultora da Roland Berger Executive Search, concorda. E destaca 
também a importância de saber gerenciar equipes. "Existe o talento nato para a 
liderança", afirma. "Mas todas as pessoas podem desenvolvê-lo, seja por meio de 
treinamentos, seja pela própria vivência e necessidade."  
 
Outro quesito importante, destacado por Minarelli é a capacidade de se comunicar. 
Segundo ele, essa habilidade dá ao profissional maior desenvoltura na hora de fazer o 
marketing pessoal, trabalhar em equipe e cultivar a rede de relacionamentos. 
Extrovertida por natureza, Assunta exibe facilidade nesse mandamento desde os 
bancos da Politécnica. "Sempre gostei de ser representante de turma, tomar a frente, 
falar em nome do grupo", lembra a gerente da Ripasa Celulose e Papel.  
 
Aos que não nasceram com o dom da palavra, Minarelli recomenda cursos, 
treinamentos e, se preciso, até terapias. Mas encarar as situações desconfortáveis, na 
avaliação dele, é o passo mais importante para vencer a dificuldade.  
 
PRECEITOS SAGRADOS  
 
I.Investirás em formação. Precisarás saber quais cursos, treinamentos e leituras 
realmente contribuirão para o bom desempenho da carreira. O mercado costuma ser 
implacável com quem não se atualiza.  
 
II.Terás um plano de carreira. Identificarás a que ponto queres chegar, determinarás 
prazos e traçarás as medidas para atingir o objetivo. Ter um foco é regra básica para 
não ficar à deriva na profissão.  
 
III.Serás justo. Pautarás tuas atitudes pelos preceitos da ética e da honestidade. Mas 
com muita cautela para não cometeres o pecado da ingenuidade. Qualquer derrapada 
neste quesito pode ser fatal.  
 
IV.Cativarás o próximo. Desenvolverás a capacidade de expressar as idéias com 
clareza. E exercitarás a paciência para ouvir o próximo. Se preciso, investirás em 
cursos, treinamentos e até em terapias, para aprimorar esta santa habilidade.  
 
V. Manterás uma ampla rede de contatos. Cultivarás e expandirás os relacionamentos. 
Freqüentarás clubes, associações, ligarás de volta para as pessoas, agradecerás 
convites, guardarás cartões. Logo verás que essa prática é de fato milagrosa.  
 
VI.Serás visionário. Desenvolverás essa habilidade e assim poderás prever cenários e 
te antecipar aos problemas. Tudo isso implica leitura diária, atualização profissional 
constante, conhecimento do mercado, rede de contatos eficiente.  
 
VII. Serás líder. Observarás pessoas que lideram bem, identificarás os talentos de cada 
integrante da equipe, delegarás de maneira organizada as tarefas, serás flexível e 
aberto ao diálogo.  
 
VIII. Cultivarás o espírito de equipe. Manterás uma conduta de respeito e solidariedade 
na relação com os colegas. Terás em mente que os bons resultados dependem de 
todos. Não estimularás brigas, fofocas nem intrigas.  



 
IX. Zelarás por tua imagem. Cuidarás para que teus projetos sejam lembrados e 
reconhecidos pelas pessoas. Para tanto, darás palestras, mostrarás as novidades do 
mercado após uma viagem de negócios, manterás contato com pessoas da área.  
 
X. Enfrentarás os desafios. Verás nas situações adversas uma forma de crescer 
profissionalmente. Manterás a auto-estima elevada e conhecerás os próprios limites 
para ter consciência de quais são os teus pontos fortes e fracos.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 maio 2003. 


