
 Lembre-se de colocar o seu telefone em “MUTE”

Informações Importantes

 Enviem suas Duvidas e Comentários pelo “chat” ou “bate-papo”

 Este treinamento estará on line a partir de amanhã no site 
www.autossuficiencia.lds.org.br

 A reunião iniciará às 20h (horário de Brasília)

Gilberto Bonini
Especialista de Bem-Estar 

Área Brasil

http://www.autossuficiencia.lds.org.br/


AUTOSSUFICIÊNCIA E

BEM-ESTAR

EMPREGABILIDADE EM TEMPOS DE CRISE



Objetivos do Treinamento

• Cenário Atual de Crise Econômica

• O que é Empregabilidade

• Como manter emprego em momentos de Crise

• Como ajudar os membros 



65% dos 

empregados 

trabalham sem 

carteira 

assinada

Cenário Atual da Crise Econômica

Crescimento do PIB            7,5% 0,27%

Investimentos 9,2%                               2,3%

Inflação 4,5% 6,7%

2010 2014

Fonte: Uol Economia, Governo Federal e OIT; 2011 e Set/14

35 milhões

de brasileiros 

vivendo com 

menos de 150 

reais por mês

Juros     7,25%                             11,00%



Cortes Severos –Ajuste Fiscal

Perspectiva Econômica 2015

Aumento de Preços – Gasolina e Eletricidade

Redução no Consumo 



Empregabilidade

“Capacidade do indivíduo de administrar a manutenção de sua 

ocupação profissional, gerenciando sua própria carreira, por 

meio do desenvolvimento contínuo de conhecimento e 

habilidades.”

Manutenção x Carreira x Desenvolvimento



Visão global de negócios

Foco – área de atuação

Profissional T



Habilidades Valorizadas

Liderança

Especialização

Automotivação

Humildade

Trabalho em 

Equipe

Proatividade



Adequação 
Vocacional

Competência 
Profissional

Idoneidade

Saber se 
Relacionar

Boa Saúde

Reserva 
Financeira

MINARELLI, José Augusto. Empregabilidade: o caminho das pedras. 17 ed. São Paulo: Gente, 
1995

Pilares da 

Empregabilidade:



Como manter o Emprego em tempos 

de Crise

Como está sua Empregabilidade???

→ Sou interessante para o mercado? (bagagem pessoal e profissional)

→ Quais são meus diferenciais em comparação a outros profissionais 

com formação e trajetória parecidas com a minha?

→ Porque uma organização deveria me 

contratar?

Fonte: DRMH Cia de Talentos



Como Ajudar os Membros

Análise SWOT



 O que você faz bem?

 Que recursos especiais você possui e 

pode aproveitar?

 O que outras pessoas acham que você 

faz bem?



 No que você pode melhorar?

 Onde você tem menos recursos 

que os outros?

 O que outros acham que são suas 

fraquezas?



 Que tendências você pode aproveitar em seu favor? 

 Existe alguma área correlata à sua na qual pode investir e prestar um bom 

serviço ou oferecer um bom trabalho, mas nunca esteve antes? 



 Que ameaças (leis, regulamentos, 

concorrentes) podem lhe prejudicar?

 O que seu concorrente anda fazendo?



Forças

Irmão Gilberto – Vendedor de Carros

• Sou bom vendedor e bom negociador

• O dono da fabrica do meu produto 
é meu amigo

• As pessoas acham que sou bom observador

Fraquezas

• Não sou bom em matemática

• Não tenho carro

• Alguns amigos me dizem que sou 
muito persistente

Oportunidades

• Há uma Lei nova que diz que todos 
os Vendedores precisam ter alguma  
Faculdade

• Minha firma tem uma área de 
Blindagem. Sempre faltam 
vendedores lá

Ameaças

• Os meus colegas estão fazendo 
Cursos de Tecnicas de Vendas

• Carros usados tem sido muito procurado



→ Aumente a Produtividade

→ Seja Realista

→ Tenha Disponibilidade Total

→ Networking

→ Tenha um Plano “B”

→ Orações e Jejuns

Dicas para Manter seu Emprego



Pontos a Melhorar:

→ Compartilhe Novos Conhecimentos

→ Preocupe-se com seu Network

→ Seja um fornecedor de Soluções

→ Fique atento às novas tecnologias

Fonte: DRMH Cia de Talentos



COMENTÁRIOS?

DÚVIDAS?



Obrigado!


