
OLHAR ATENTO
NA HORA DA SAÍDA

Entrevistar o trabalhador é um instrumento
valioso porque fornece informações para a
empresa e dá amparo ao demitido.

Por Evelyn Pedrozo

AS EMPRESAS COMEÇAM A CAMINHAR NO SENTIDO DA GESTÃO DE PESSOAS. SIGNIFICA

ATINGIR UM PATAMAR DE COMPROMETIMENTO COM OS FUNCIONÁRIOS MUITO MAIOR DO

QUE EM UM SISTEMA MERAMENTE BUROCRÁTICO. NESSE CASO, A ENTREVISTA DE DES-

LIGAMENTO PASSA A SER UMA FERRAMENTA PODEROSA. HOJE, O PROCEDIMENTO É TÃO

IMPORTANTE QUANTO A ENTREVISTA DE SELEÇÃO, EMBORA NÃO SEJA OBRIGATÓRIO.
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O ideal é que ocorra com a anuência
do empregado e que seja realizada por um
funcionário da área de Recursos Humanos,
o que garante a neutralidade e o distancia-
mento necessários, em ambiente que pro-
porcione condições de privacidade e sigilo.
Deve ser feita mesmo que a iniciativa seja
do trabalhador, nesse caso, os argumentos
podem ganhar ainda mais importância.

A consultora Angela Pestana, da MeP
Consultreina, defende a implantação da
ferramenta com os objetivos de amparar
moralmente a pessoa que está deixando a
empresa; orientar e aconselhá-la na parte
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profissional, social e até mesmo pessoal;
além de esclarecer situações duvidosas, evi-
tando preconceitos em relação à empresa
procurando conservar a sua boa imagem
perante o público.

Também é uma oportunidade para de-
tectar pontos falhos, tanto na parte admi-
nistrativa como na parte humana e física da
empresa; obter mais informações daqueles
que se desligam, e angariar variáveis para o
aprimoramento da seleção de pessoal.

O entrevistador deve reagir da maneira
mais neutra possível às críticas e desabafos
feitos. Segundo a consultora Lise Steigle-
der Chaves, da CC&G Gestão de Pessoas,
é natural que a pessoa demitida esteja ma-
goada. "Afinal de contas, ela foi dispensada
e este sentimento de não ser mais querida
ou necessária é terrível".

Lise conta que são comuns nestas oca-
siões as falas virem carregadas de ironia
ou de raiva, mas que também há pessoas
que se mostram reflexivas, que elogiam a
empresa, percebem as oportunidades ou
que apontam as faltas destas como algo
que as desmotivaram e que gostaria que
a empresa revisse sua forma de liderar.
"Qualquer que seja a maneira que esses
comentários cheguem ao entrevistador,
devem ser tratados com respeito e cuida-
do pela empresa".

E como encaminhar as críticas rece-
bidas? As referentes normas, políticas e
procedimentos padrões devem receber
tratamento estatístico e sustentar ações
de melhoria do benefício. As críticas sobre
a forma de tratamento recebido dos fun-
cionários das diferentes áreas ou da chefia
imediata devem ser analisadas e checadas
por outros instrumentos, como avaliação de
desempenho ou pesquisa de clima organi-
zacional, ensina a consultora.

Lise afirma que a empresa deve deixar
as portas abertas para aquele funcionário
que pediu a demissão em busca de um
novo caminho, mas que teve de recuar.
"Mesmo que ele tenha sucesso em outra
empresa, o desejo de retorno reflete satis-
fação, reconhecimento e vínculo".

O desabafo é fundamental para o traba-
lhador demitido. "Às vezes, ele vai à Justiça
porque não externou as queixas", avalia o
consultor Erik Penna, da Equilibria Trei-
namentos. Ele sugere que na entrevista,

verbal e escrita, se levante informações so-
bre segurança, ambiente de trabalho, higie-
ne, atividades e desempenho profissional
do empregado e da chefia e benefícios.

Para Penna, os depoimentos ganham
importância com a repetição. "Se todos
falam a mesma coisa ao se desligar, pode
estar certo de que aquilo é verdade", diz.
"E não é justificável, em nenhum caso,
que se aproveite a entrevista para dar li-
ção de moral, porque esta não é hora de
ensinar nada".

A empresa pode recuar da decisão
durante a entrevista. "No momento que o
empregado tem acesso à chefia ele pode
usar argumentos que consigam reverter a
situação", observa Penna.

Porém, para Lise, a empresa nunca deve
retroceder por conta da ação desesperada
do trabalhador. "O desligamento não pode
ser um ato impulsivo e impensado. As che-
fias devem ter analisado o desempenho,
o comportamento ou outros indicadores
para tomar a decisão".

Nos Supermercados Rossi Monza, com
três lojas em São Paulo e uma em Guaru-
Ihos, os dados obtidos nas entrevistas são
tabulados para diagnosticar as possíveis
falhas existentes na empresa. "Caso seja ve-
rificado que aquele é um bom profissional,
que houve falha na avaliação e que isso te-
ria levado à demissão, é possível tentarmos
uma transferência de loja ou a indicação da
pessoa para uma empresa com a qual temos
contato", explica Fernanda Silva Nascimen-
to, psicóloga, responsável pelo RH.

A implantação da entrevista de des-
ligamento está prevista para o ano que
vem nos Supermercados Pedroso, com
três lojas em Cotia. O diretor Hélio Ri-
cardo Pedroso afirma que esse processo
depende da capacitação dos encarregados,
o que deve ser feito até o início de 2007.
"Vamos dar autonomia e prepará-los para
recrutamento, seleção, desligamento, ad-
ministração de horário e benefícios".
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