
 

 

Família, apertem os cintos: a minha renda sumiu!!! 

 

 A cena é mais comum do que se imagina: uma renda satisfatória, uma vida 

equilibrada e uma carreira estabilizada, quando de repente, como num trágico passe 

de mágica que deu errado, vimos tudo ruir de uma hora pra outra. Esta é a realidade 

pela qual muitas pessoas passam ao perderem momentaneamente a sua renda, por 

uma demissão, no caso de funcionários, ou por um mau momento em seus negócios, 

no caso de empreendedores ou autônomos. 

 Vários são os motivos que levam a esta situação, e eles vão desde a recessão de 

setores da economia, passando pela acomodação e desatualização profissional dos 

que se encontram empregados, até chegar aos muitos imponderáveis que culminam, 

via de regra, em perda de auto-estima, desequilíbrio financeiro, dificuldades de 

qualificação continuada e problemas para inserção social dos profissionais que 

enfrentam este verdadeiro tormento. Apesar de não existirem receitas prontas ou 

“fórmulas mágicas”, pois cada caso deve ter tratamento individualizado, alguns 

conselhos comprovadamente eficazes podem ajudá-lo a enfrentar este problema ou a 

não entrar nele. Vamos a eles: 

 - Aperte o cinto das finanças pessoais 

 Por incrível que pareça a maioria das pessoas nunca fizeram um planejamento 

financeiro ou um controle orçamentário. Geralmente confundem “padrão de vida” 

com “padrão de consumo”, gastando atabalhoadamente o que ganham e, até mesmo, 

o que não ganham. Se normalmente eleger prioridades, livrar-se a todo custo de 

prestações e juros abusivos, renegociar rapidamente débitos que fujam do controle e 

evitar excessos com os supérfluos já é algo importante, em situações de crise e perda 

repentina da renda, isto passa a ser essencial à sobrevivência do profissional e da sua 

família. 



 

 - Mantenha a motivação a qualquer custo 

 Motivação vem do latim movere, que significa “mover para”, ou seja, dar 

MOTIVos para a AÇÃO. Por mais difícil que se apresente a situação, é preciso buscar 

dentro de si os motivos maiores e mais íntimos que te moverão a continuar 

enfrentando estas adversidades e te darão energia incomum pra seguir em frente. 

Estamos falando de uma porta que se abre por dentro, bem diferente da euforia, pois 

esta está condicionada a circunstâncias favoráveis. Estar motivado é gerenciar de 

forma adequada suas emoções, independentemente das dificuldades a nossa frente, 

até porque, o descontrole e o pessimismo não irão resolvê-las.   

 - Busque ajuda profissional, se possível  

 Muitas empresas já investem em serviços de auxílio a profissionais demitidos 

por ela, com vistas à recolocação dos mesmos no mercado de trabalho. É o chamado 

outplacement e vem sendo utilizado como forma de melhoria do clima organizacional 

e, até mesmo, numa perspectiva de responsabilidade social das organizações.  Mesmo 

sem o apoio da empresa você também pode prover o seu processo de 

aconselhamento de carreira e orientação profissional, onde profissionais 

especializados irão auxiliá-lo na construção de um plano de ação que englobe finanças 

pessoais, gestão emocional e requalificação profissional, com vistas à sua reinserção. 

Hoje em dia já está muito mais acessível acionar profissionais, sérios e competentes, 

para este fim.  

 - Amplie sua network e deixe a vergonha de lado 

 É possível que você esteja se perguntando: como manter os relacionamentos já 

que o seu momento financeiro, talvez, não lhe possibilite freqüentar os mesmos locais 

e eventos de antes? Este tipo de inquietação é marca da grande inversão de valores do 

nosso tempo, onde pautamos, muitas vezes, as nossas relações de forma utilitarista e 

os amontoados de “teres humanos”, que se exploram mutuamente, têm tomado o 

lugar dos grupos de “seres humanos”, que cooperam entre si. Estes momentos de crise 

são uma grande oportunidade que a vida nos apresenta de qualificar a nossa network 



 

e identificar aqueles que, verdadeiramente, estão dispostos a nos apoiar, separando “o 

joio do trigo”. Por isso, não tenha vergonha de mostrar, com elegância é claro, que 

está disponível no mercado e em busca de oportunidades. 

 - Fique atento às suas habilidades 

 Quando o negócio fracassou ou você não consegue emprego na área para a 

qual você se preparou durante anos, talvez seja o momento de praticar habilidades, 

em relação às quais nunca esteve atento como oportunidade de trabalho e renda. Para 

muito além do “emprego enlatado”, com carteira assinada e na forma tradicional, 

contadores de piadas do escritório têm se descoberto comediantes profissionais; 

donas de casa, aparentemente, sem perspectiva, têm empreendido negócios exitosos 

em culinária; jovens fissurados em internet têm encontrado na rede mundial um meio 

de vida, e assim sucessivamente. Lembre-se que não existe um único caminho 

possível, nem uma “fórmula certa”. 

 Como podemos ver, a crise, aparentemente desesperadora, advinda de uma 

interrupção abrupta da sua renda traz em si muitas oportunidades, para aqueles que 

adotarem uma postura correta. Mas, tão importante quanto gerenciar estas 

adversidades e sobrepujá-las é agir de maneira proativa para preveni-las. Portanto, se 

você está empregado, ou tem atividade que lhe garante uma renda satisfatória para o 

momento, cuide, agora e permanentemente, da sua qualificação contínua, dos seus 

relacionamentos e das suas finanças pessoais. Os seus familiares são os seus principais 

companheiros de viagem e devem ser chamados a participar como protagonistas desta 

jornada.    

 

Sucesso e felicidade! 

  

  


