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Em momento de recessão econômica e retração do 
mercado, manter-se preparado está entre as melho-
res soluções para driblar as armadilhas da crise. Em 

primeiro lugar, o estudo é essencial para quem pretende 
continuar crescendo mesmo em um momento delicado. 

É normal que o pensamento geral seja relativo a como 
se manter no emprego até que a tempestade passe. Você 
precisa tentar ao máximo garantir sua estabilidade, mas 
não pode se deixar abater pelo contexto. 

Manter-se em movimento, exercendo outras funções e 
cargos em empresas diferentes, é essencial. Mostrar que 
seu currículo se manteve rico mesmo em momentos de ins-
tabilidade econômica é muito valioso para a companhia.

Com a crise, as empresas estão passando por reestrutura-
ção em suas equipes e reduzindo custos, o que, muitas vezes, 
pode deixar o funcionário com o pé atrás. Com as di� culda-

des que o mercado enfrenta, as empresas têm melhor visão 
dos pro� ssionais que não se melindram diante da crise e es-
tão em busca de novos desa� os. 

Quando existe a coragem de ficar cara a cara com um 
mercado tão inóspito, o perfil é mais valorizado, já que não 
há medo de desafios. Para quem fica muito tempo parado 
– seja por estabilidade, seja por acomodação –, é muito 
importante evitar criar vícios no atual emprego. Qualquer 
empresa detecta essa falha.

Além disso, o profissional deve estar focado em seu obje-
tivo e pensar sempre adiante. Não é tempo para desanimar, 
pois a concorrência é gigante e atropela. Nesse momento, 
vale lembrar as teorias de coaching e aplicá-las constante-
mente dentro de sua rotina. Com foco, organização e dife-
renciais curriculares, as chances de conquistar ou manter o 
emprego crescem consideravelmente.        n
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Para entrar em contato com os pro� ssionais ou veri� car as vagas publicadas nesta página, 
acesse: www.abtcp.org.br/associados/curriculosevagas

IMPORTANTE: Associados ABTCP – empresas e pro� ssionais – podem divulgar currículos e vagas nesta coluna! 
Para conhecer as condições de publicação do seu per� l ou vaga da sua empresa, envie e-mail para relacionamento@abtcp.org.br
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Não desanime e mantenha-se 
profissionalmente ativo
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