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No novo ambiente de negócios, somente terão lugar no 
mercado – e, por assim dizer, no futuro – as empresas que 
conseguirem integrar adequadamente os fatores econômicos, 
sociais e ambientais, atingindo os patamares necessários para 
serem consideradas sustentáveis. A Aracruz é uma empresa 
competitiva, por combinar as vantagens de uma produtora 
de baixo custo com economias de escala, tecnologia florestal 
avançada e um curto ciclo de cultivo, proporcionado pelo 
clima brasileiro.

a responsabilidade 
soCial na reestruturação

essa destacada posição implica ainda maior 
responsabilidade. Nossa “licença social” para 
operar depende da qualidade do ambiente, do 
bem-estar das comunidades em que estamos 

presentes e da confiança das partes interessadas 
– nossos empregados, clientes, acionistas e fornecedo-
res, entre outros. Manter e ampliar a confiança desses 
públicos é um desafio crucial em nossa estratégia de 
sustentabilidade.

Assim como o mercado, a empresa está em cons-
tante mudança e essas mudanças acabam gerando 
importantes reestruturações, novas formas de traba-
lho, novas competências e uma nova organização 
das pessoas. Muitas delas passam, até mesmo, a 
não ter mais lugar na nova estrutura. É o chamado 
desemprego estrutural.

Observando-se o que vem sendo feito na Europa 
há décadas, podemos efetivamente definir algumas 
alternativas que deram bons resultados no enca-
minhamento de soluções para o problema. É o 
desenvolvimento de um novo modelo de gestão de 
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negócios. Trata-se da Responsabilidade Social, ou 
seja, da preocupação com o bem-estar coletivo, da 
comunidade, apoiado na cultura e nos preceitos das 
sociedades européias. Atuando sob esta nova perspec-
tiva, as empresas passaram a desenvolver ações no 
sentido de associar seus produtos e suas marcas em 
ações de cidadania, preservação do meio ambiente, 
apoio aos demitidos, entre outras iniciativas sociais.

Neste cenário, o fenômeno mundial do desem-
prego também começa a ser encarado sob uma 
nova percepção. No Brasil, grandes empresas como 
Volkswagen, Kaiser, Brasil Telecom, Embratel, 
Avon, entre outras, têm apostado no conceito euro-
peu de “demissão responsável”, ou seja, na oferta de 
um serviço profissional de apoio à recolocação para 
os funcionários dispensados em todos os níveis. A 
iniciativa tem registrado altos índices de recolocação 
em condição de trabalho e renda dos demitidos, co-
laborando na luta contra o desemprego.

Sob esta nova ótica, este 
trabalho tem por objetivo de-
monstrar, a partir do compar-
tilhamento de nossas práticas, 
como foi possível implementar, 
através da gestão estratégica dos 
recursos humanos, o processo 
de “demissão responsável” na 
Unidade Guaíba da Aracruz, 
amenizando a sensação de perda 
e propondo soluções dignas no 
momento em que o empregado 
está emocionalmente abalado, 
precisando de apoio para se for-
talecer e seguir adiante. 

Trata-se do resultado de um trabalho iniciado em 
1992, através de uma parceria com a consultoria 
Estratégia RH, empresa de outplacement de Porto 
Alegre, e que representou extrema relevância, princi-
palmente nos três últimos anos, onde a última grande 
mudança na empresa, com a aquisição da então 
Riocell pela Aracruz Celulose, ocorrida em 2003, 
resultou em mudanças de estrutura, com a Gestão 
Corporativa da maioria dos processos, ocasionando 
a eliminação de vários postos de trabalho. 

A gestão do processo através do conceito da “de-
missão responsável”, contribuiu para a solidificação 
do conceito de responsabilidade social, reforçando a 
filosofia da empresa de preocupação com os empre-
gados e com a sociedade. 

Ao final do projeto, de um total de 42 empregados 
que deveriam ser desligados da empresa, apenas qua-

tro não foram recolocados, o que corresponde a um 
percentual de 95% de empregabilidade. Destes, três, 
por opção, não aderiram ao projeto e um desistiu por 
projeto de vida familiar (gravidez). Se considerarmos 
os que efetivamente aderiram ao projeto e o seguiram 
até o final, o percentual de recolocação (emprego ou 
negócio próprio) atingiu o percentual de 100%. 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho, 
forçadas por alterações no cenário econômico no Bra-
sil, provocaram, já no final do século XX, profunda 
transformação no comportamento das organizações, 
levando-as a revisões drásticas de suas estruturas 
de pessoal. Processos de reengenharia (revisão de 
estruturas hierárquicas), downsizing (enxugamentos, 
reduções de pessoal), concordatas, fusões, aquisições 
e, por fim, a própria globalização, têm sido o “pano 
de fundo” de um novo cenário que modifica com-
pletamente as relações de trabalho e emprego. 

Numa medida nunca alcançada na realidade, o 
capital rompeu sua dependência 
em relação ao trabalho com uma 
nova liberdade de movimentos, 
impensável no passado. A repro-
dução e o crescimento do capital 
se tornaram independentes da 
duração de qualquer comprome-
timento local com o trabalho.

Novos perfis e qualificações 
surgem, enquanto outros, sim-
plesmente desaparecem. 

Como conseqüência, o fenô-
meno do desemprego não pode 
ser subestimado, tampouco a 
responsabilidade da iniciativa 

pública e privada para esta questão.
Segundo profissionais da Lens e Minarelli As-

sociados, minimizar os impactos da demissão é um 
grande desafio. Além de prestar suporte necessário 
ao empregado demissionário, tratando com respeito 
e consideração quem contribuiu com a empresa e 
teve seus serviços dispensados em decorrência de 
mudanças estruturais alheias a sua vontade ou ação, 
o outplacement (programa de assessoria à recolocação 
profissional oferecido pelas empresas),  é capaz de 
transformar a difícil experiência do desligamento em 
uma importante oportunidade de reflexão e cresci-
mento pessoal e profissional. A iniciativa ameniza 
a sensação de perda e propõe uma solução digna no 
momento em que o indivíduo está emocionalmente 
fragilizado, precisando de apoio para se fortalecer.

Acrescentam ainda, que a tarefa de dispensar um 

A Aracruz adotou 
através da gestão 

estratégica dos 
recursos humanos 

o processo de 
“demissão 

responsável” na 
Unidade Guaíba
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colaborador requer manejo sensível e inteligente para 
não comprometer a continuidade da carreira do profis-
sional. Quando o desligamento ocorre com dignidade 
e correção, a travessia de volta ao mercado torna-se 
mais tranqüila e segura. Mal conduzida, a demissão 
desestrutura o profissional, dificultando ou até mesmo 
inviabilizando sua trajetória. Outros efeitos negativos 
estão relacionados à imagem da empresa no mercado 
e ao estado de espírito dos remanescentes, o que afeta 
o clima organizacional e prejudica o esforço de reter 
e atrair os melhores talentos. 

O modelo de “demissão responsável” é baseado 
na legislação européia, que determina que quando 
uma empresa demite por razões econômicas (reestru-
turação, dificuldades, privatizações, etc.) mais de dez 
empregados em um mês (ou de forma acumulada 
em três meses), ela deve estruturar um Plano Social, 
em conjunto com os diferentes “parceiros sociais” 
(conselho de empregados, sindicatos, justiça/secre-
taria/delegacia do trabalho, associações, etc.). Este 
Plano Social deve conter medidas para, por um lado, 
tentar reduzir o volume de demissões e, por outro, 
encontrar soluções para recolocar os que foram 
desligados, tais como:
• Busca de novo trabalho e renda; emprego, negócio 

próprio, trabalho autônomo, etc.
• Ações de “balanço de competências” e avaliação 
de carreira.
• Apoio à realização de projetos individuais ou ao 
retorno à região de origem.

Isto é realizado nas chamadas Células de Em-
prego, estruturas destinadas a apoiar e aconselhar 
os profissionais na busca das soluções de trabalho 
e renda.

Adaptando a legislação européia à realidade 
brasileira, a iniciativa privada cria seus próprios 
modelos de assessoria demissional. São os chamados 
programas de outplacement, que associados a outras 
práticas de gestão estratégica de recursos humanos 
buscam minimizar os impactos da demissão. 

 O outplacement, que inicialmente era privilégio 
somente de altos executivos, começa a chegar a pro-
fissionais de outros níveis. O caso mais conhecido é 
o da Kodak Brasil, que após anunciar o fechamen-
to da fábrica de São José dos Campos (SP), como 
parte de um reposicionamento mundial, realizou 
um salão de empregos, reunindo aproximadamente 
30 companhias, entre as quais Embraer, Nestlé, 
Johnson&Johnson, Monsanto e Procter & Gamble.

Figura 1

Visão geral do processo de integração
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O PrOCESSO DE DEmISSãO 
rESPONSÁvEl NA ArACrUz  
CElUlOSE UNIDADE GUAíBA

A história da Aracruz Celulose - Unidade Guaíba 
- começou distante. A instalação da unidade indus-
trial no Brasil foi definida pela Borregaard A.S., na 
Noruega em 1965, e a escolha da cidade de Guaíba 
(RS) deu-se em razão das condições climáticas fa-
voráveis da região, da disponibilidade de terras para 
o florestamento, da convergência de rodovias e de 
outros fatores relevantes e estratégicos para a insta-
lação de uma fábrica de celulose. 

Em 1966, era constituída a pessoa jurídica Indústria 
de Celulose Borregaard Ltda., projeto industrial que 
foi reconhecido pelo governo brasileiro como de alto 
interesse para a economia nacional, e em 15 de março 
de 1972 foi inaugurada oficialmente a fábrica.

Em 1975 a participação acionária foi transferida 
para empresas brasileiras, quando a sociedade alterou 
sua razão social para Rio Grande Companhia de Celu-
lose do Sul, originando o nome Riocell, que até julho 
de 2003 era controlada pelo Grupo Klabin S.A.

Em julho de 2003 a Riocell foi adquirida pela 
empresa Aracruz Celulose S.A., empresa brasileira de 
capital aberto, cujo controle acionário é exercido pelo 
Grupos Safra, Lorentzen e Votorantim e BNDES.

A Aracruz é uma empresa de base florestal, 
voltada para a produção de celulose de eucalipto e 
de papéis de impressão e escrita, com duas fábricas 
e escritórios administrativos, um em Aracruz (ES) 

e outro em Guaíba (RS), uma serraria em Nova 
Viçosa (BA), Florestas no norte do Espírito Santo, 
sul da Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 
escritório administrativo e comercial em São Paulo 
e escritórios comerciais em Nyon (Suiça), Miami 
(EUA), Hong Kong e Beijing (China). 

Em 2005, a empresa gerou 10.237 empregos 
diretos, sendo 2.249 próprios e 7.988 de terceiros 
permanentes. Destes, 2.136 empregos diretos na 
Unidade Guaíba, sendo 481 próprios e 1.655 de 
terceiros permanentes.

2003 – AqUISIçãO DA rIOCEll S.A. 
PElA EmPrESA ArACrUz CElUlOSE 
S.A.: INíCIO DE Um NOvO CAPíTUlO 
Em NOSSA HISTórIA 

Em 31 maio de 2003, o grupo Klabin, então con-
trolador da Riocell, anuncia o acordo de investimento, 
determinando a transferência de todas as ações da 
empresa para a Aracruz Celulose, empresa do Es-
pírito Santo e maior produtora mundial de celulose 
branqueada de eucalipto. 

Na época, declarações de seus diretores justifi-
cavam o alto valor do investimento, de US$ 610,5 
milhões, pela alta qualidade dos ativos, a excelência 
dos recursos humanos e a reconhecida postura am-
biental da Riocell. 

Este processo se concluiu em julho de 2003, 
quando a Riocell passou a ser uma Unidade da 
Aracruz.

Figura 2

responsabilidades e atividades das equipes
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Até então, a Riocell, apesar de ser uma empresa 
do grupo Klabin, era auto-suficiente. Ou seja, tinha 
em sua estrutura todos os processos necessários para 
a gestão do seu negócio. Os processos produtivos e 
administrativos eram gerenciados de forma local e 
não-corporativos.

Para a Aracruz, o desafio seria buscar as melhores 
alternativas de gerir o negócio de forma corporativa, 
identificando as melhores oportunidades de sinergias 
entre os processos e as melhores práticas entre as 
duas unidades.

Frente a este cenário, a Aracruz contratou a 
Consultoria McKinsey, que tinha como objetivo 
principal mapear todos os processos da duas unidades 
indicando as melhores práticas e as oportunidades de 
redesenho destes, afim de que a Aracruz passasse a 
administrar o negócio de forma corporativa.  

Este projeto teve a duração de aproximadamente 
três meses e o resultado foi que, como se esperava, 
vários processos, principalmente os administrati-
vos, foram transferidos para os escritórios de Barra 
do Riacho (ES) e Rio de Janeiro (RJ), este último 
transferido para São Paulo (SP) em 2005. 

Na unidade, as áreas administrativas passariam 
a atuar com uma estrutura bastante reduzida, se 
comparada com a estrutura original, para atuarem 
como áreas de apoio ao processo. A Riocell deixou 
de ser uma unidade de negócio para ser uma Planta 
Produtiva da Aracruz.

Em conseqüência deste novo arranjo, vários pos-
tos de trabalho deixaram de existir.

Para melhor ilustrar esta mudança, veja os orga-
nogramas a seguir, existentes antes e após o processo 
de sinergia. 

As áreas administrativas que tiveram maior im-
pacto nesta reestruturação foram:
• Comercial
• Contabilidade
• Financeira
• Informática
• Custos e Orçamento

Além das áreas administrativas, um nível de lide-
rança na área produtiva deixou de existir, seguindo 
o conceito de estrutura da fábrica do Espírito Santo: 
o nível de Operadores Líderes. 

Ao todo, foram 42 empregados que deveriam ser 
desligados da atual estrutura da unidade. No entan-
to, coerente com a sua filosofia de responsabilidade 
social e com a visão de que os recursos humanos 
da unidade eram importantes ativos da companhia, 

iniciou-se o processo de demissão responsável para 
os todos os níveis da empresa, sem distinção de cargo 
e hierarquia. Os princípios que pautaram o processo 
foram: 
• reconhecimento aos profissionais que estavam 
sendo desligados por contingências do negócio;
• crença na maturidade destes profissionais para 
compreenderem e aceitarem estas contingências;
• prática dos valores éticos e morais da companhia 
para prestar apoio efetivo e irrestrito no processo de 
elaboração do desligamento. 

O processo compreendia quatro etapas, conforme 
segue:

I. Busca de alternativas de transferência destes 
profissionais para outras áreas da unidade, em que 
as competências existentes pudessem agregar valor 
na nova estrutura, por exemplo, em área de projeto, 
produção, controladoria ou logística;

II. Busca de alternativas de transferências para 
outras unidades da Aracruz, agregando valor à áreas 
como comercial, contabilidade e fabricação de celu-
lose;

III. Busca de alternativas de recolocação em 
empresas parceiras da Aracruz;

IV. Desligamento, de forma assessorada, dos 
empregados que não tivessem oportunidade de apro-
veitamento interno.

Os profissionais transferidos para outras unidades 
da Aracruz receberam benefícios especiais de acordo 
com a Política de Transferência da Companhia, tais 
como: passagens aéreas para conhecimento do novo 
local, para o empregado e sua família, ajuda de custo 
para mudança, ajuda de custo moradia, além de sa-
lário e benefícios compatíveis com a nova posição.

Para os profissionais cuja decisão foi a de desli-
gamento, a empresa colocou em prática a seguinte 
estratégia:
• Comunicação ao empregado sobre o processo de 
reestruturação e a busca de alternativas para a sua 
permanência na empresa, conforme acima descri-
tas;
• Permanência do empregado na empresa, se assim 
ele desejasse, por um período médio de três meses 
(em alguns casos este prazo chegou a nove meses) 
para que ele pudesse se  preparar para o efetivo 
desligamento; 
• Pagamento de Gratificação Demissional. O valor 
da gratificação correspondia a 2 salários acrescidos 
de 0,25 salários por ano trabalhado na empresa;
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Figura 3

organograma da unidade Guaíba – 9/2003

Figura 4

organograma da unidade Guaíba – 9/2003

aracruz cElulosE



Set.Out/2006

37

• Contratação dos serviços especializados de outpla-
cement para assessoria de recolocação.

A metodologia de trabalho de assessoramento, 
por parte da consultoria de outplacement, consis-
tiu num sistema integrado de assessoria pessoal, 
mediante contrato de exclusividade, embasado por 
quatro ações específicas, quais sejam:
• Ação Psicológica: reflexão sobre o desligamento, 
experiência adquirida, objetivos futuros, etc., de 
maneira a reforçar sentimentos de autoconfiança 
e estima, motivação, compreensão, bem como, 
elaboração e exteriorização de idéias.
• Ação Estratégica: elaboração adequada de curri-
culum vitae de forma que passe a ser sua principal 
ferramenta de “marketing pessoal”, efetuando 
análise crítica de suas habilidades e planejamento 
de carreira;
• Ação Logística: assessoramento quanto à orientação 
nas ações de abordagem ao mercado, apoio opera-
cional na elaboração de “Planejamento de Visitas à 
Empresas” (prospecção) e na revisão de contatos dos 
profissionais, de forma que sejam utilizados adequa-
damente seus próprios recursos, incluindo-se apoio 
integral na análise e resposta de anúncios, tanto no 
aspecto consultoria e/ou caixa postal;

Figura 5

organograma geral da Aracruz

• Ação de Apoio: desenvolvimento de reuniões sema-
nais com o objetivo de discutir/preparar as diversas 
formas de abordagem das empresas, movimentação 
de mercado (oportunidades), posicionamento frente a 
processos seletivos, postura frente a entrevistas, etc.

Cada empregado pode contar com o apoio da 
consultoria por um período de seis meses, podendo 
ser renovado por mais seis, caso necessário.

Apesar de estarmos certos do caminho e das 
estratégias definidas para melhor trilhá-lo, um 
processo de reestruturação, seguido da necessidade 
de demissão, não é tranqüilo para ninguém na 
companhia, pelo menos não para aquelas que têm 
em suas crenças, cultura e práticas a valorização 
das pessoas. 

A preocupação da empresa naquele momento 
foi além da busca de recursos, pois para nós a con-
tratação de uma consultoria de apoio a recolocação 
e o pagamento de gratificação demissional, apesar 
de não ser uma prática comum no mercado da 
Região Sul, não seriam suficientes para demonstrar 
claramente a nossa preocupação para com o futuro 
dos nossos ex-empregados.  

Para nós, a experiência foi nova e desafiadora. 
Foi um amplo processo de avaliação dos impactos 
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que o projeto poderia ter sobre as pessoas, tanto as 
que seriam atingidas diretamente, com o desliga-
mento, quanto as que permaneceriam na empresa, 
antes de iniciarmos as comunicações.

A primeira equipe a ser incluída no projeto foi 
a da área financeira. No início muito assustados, 
desconfiados e receosos quanto ao futuro. Após um 
período de aproximadamente 15 dias de apoio do 
gestor, do executivo de RH da unidade e da consul-
toria contratada, tornaram-se nosso referencial para 
equipes das outras áreas, também abrangidas no 
escopo do projeto.

A busca de alternativas de recolocação do pessoal 
que seria desligado tornou-se um movimento que 
envolveu os principais executivos da empresa. Todos 
empenhados em facilitar, através de suas redes de rela-
cionamento, contatos para a busca de oportunidades 
de trabalho e emprego. Cada projeto foi acompanhado 
passo a passo, através de contatos sistemáticos com a 
consultoria e relatórios, e cada finalização comparti-
lhada e comemorada por todos nós. 

Durante este projeto podemos afirmar com tran-
qüilidade que houve um grande movimento e um 
sentimento compartilhado de comprometimento pela 
busca do bem-estar de quem seria desligado. 

Para a permanência dos empregados no traba-
lho após a comunicação da demissão eminente, 
foi fundamental a crença (e o exercício) na ma-
turidade pessoal e profissional destas pessoas. No 
entanto, apesar do alto nível de maturidade das 
pessoas, o momento foi extremamente delicado e 
a empresa, através dos seus profissionais de RH, 
se manteve sempre atenta e sensível a este mo-
mento e aos sinais de que seria necessária maior 
intervenção.

O projeto de  recolocação com apoio da consul-
toria de outplacement iniciou-se ainda no período 
de permanência dos empregados na empresa por 
acreditarmos que isto contribuiria para a elaboração 
do processo de desligamento e para a manutenção 
da auto-estima, fundamental para o sucesso do 
processo. Em alguns casos, de maior fragilidade 
por nós identificada, acionamos apoio psicológico 
complementar. 

Pesquisas especializadas demonstram que os pro-
cessos de recolocação tendem a ser mais rápidos com 
pessoas empregadas do que entre os desempregados, fato 
este vinculado  principalmente ao fator emocional. 

Esta sensibilidade, este tratamento especial, para 
nós, foi o principal diferencial do processo. A isso cha-
mamos, com orgulho, de “demissão responsável”. 

CONClUSãO

Acreditamos que o principal ganho com o 
processo de “demissão responsável” não pode ser 
mensurado, pelo menos não de forma numérica, 
pois o valor que o trabalho tem para o ser humano 
é incalculável. Tampouco é mensurável o valor que 
tem o tratamento adequado no ato do desligamento, 
momento este normalmente muito difícil, para com 
o empregado que contribuiu para o atingimento dos 
objetivos da empresa.

No entanto, alguns indicadores demonstram que 
os objetivos tangíveis do processo foram atingidos 
plenamente. Conforme demonstrado nos gráficos 
que seguem, podemos verificar que ao final do pro-
jeto, de um total de 42 empregados que deveriam 
ser desligados da empresa, apenas quatro deles não 
foram recolocados, o que corresponde a um per-
centual de 95% de empregabilidade. Destes, três 
não aderiram ao projeto por motivos pessoais e um 
desistiu por motivo de ordem familiar (gravidez). 
Se considerarmos os que efetivamente aderiram 
ao projeto e o seguiram até o final, o percentual 
de recolocação e/ou renda (emprego ou negócio 
próprio) atingiu o percentual de 100%, com tempo 
médio de processo de 3 meses, quase que duas ve-
zes e meia inferior ao tempo médio de desemprego 
no Brasil, que é de 7,17 meses, segundo Pesquisa 
Thomas Case, realizada pela Catho on-line com 
31.190 participantes, entre os meses de maio e 
junho de 2005. 

I. ESTATíSTICAS DOS PrOCESSOS NA 
ArACrUz CElUlOSE – UNIDADE GUAíBA

Figura 6

Encaminhamento dos empregados ocupantes 
de vagas  extintas
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II. PESqUISA THOmAS CASE – CATHO ON-lINE

Nos dias de hoje, minimizar os impactos de uma 

demissão é um dos maiores desafios de uma empre-
sa. Contudo, podemos observar que a preocupação 
com o empregado no momento de seu desligamento 
começa a fazer parte do dia-a-dia das organizações. 

Um dos motivos desta mudança cultural é a alta 
taxa de desemprego no Brasil e as conseqüências 
sociais dela decorrentes, como o aumento da miséria 
e da violência. 

Nesse sentido, começam a surgir iniciativas para 
assessoramento do empregado num dos momentos 
mais difíceis da sua vida: o da demissão. Dentre 
essas alternativas, está o processo de “demissão res-
ponsável” adotado pala Aracruz Celulose, onde o 
empregado é acompanhado de forma personalizada 
durante sua luta pela conquista de uma nova posição 
no mercado de trabalho. 

A Aracruz vê também neste processo uma opor-
tunidade de fortalecer sua imagem perante a socieda-
de, como uma empresa socialmente responsável. 

Figura 7

Encaminhamento dos empregados ocupantes 
de vagas  extintas

Nº médio de desemprego em meses 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Presidente, Diretor 3,75 3,38 4,25 5,30 5,17 5,58 6,79 6,74 5,33 5,44

Genrente 5,36 6,68 6,15 7,37 7,37 8,53 8,10 7,04 6,70 6,49

Supervisor 6,92 7,00 7,45 7,29 7,96 8,60 9,79 8,16 6,82 6,73

Profissional Especializado 7,60 8,57 8,33 7,81 8,80 9,38 10,84 8,39 7,40 6,92

Consultor Independente 7,00 4,60 5,09 7,69 7,57 6,31 5,50 5,24

Consultor de Consultoria 4,25 1,50 3,00 4,44 2,00 5,63 5,04 7,70

Professor Universitário 1,33 4,67 4,00 7,50 8,00 6,67 4,50 4,07

Operacional 6,90 7,62 7,35 7,18 9,56 10,15 11,03 9,24 8,58 8,49

Administrativo 8,58 10,00 9,82 9,06 10,32 10,69 10,51 9,13 8,47 7,12

Outros 9,63 9,81 8,17 8,31 8,84 10,50 10,49 10,00 9,13 7,60

Geral 7,52 8,41 8,03 7,93 8,95 9,76 10,01 8,78 7,89 7,17
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A necessidade de rever e modernizar seus proces-
sos é uma constante nas organizações. No entanto, 
as adequações no quadro de pessoal podem ocorrer de 
forma menos traumática, minimizando os impacto 
sociais delas decorrentes. 

Após este processo, iniciado em 2003 e concluído 
em 2005, praticamente inexistiram reclamatórias 
trabalhistas (apenas um caso), comprovando que as 
pessoas, neste caso ex-empregados,  percebem que 
a empresa as trata de forma adequada, com respeito 
e consideração. 

Isso, somado a outros valores não tangíveis, 
nos faz acreditar que estamos no caminho certo. 
Mesmo que trabalhemos com uma realidade difícil, 
no que diz respeito ao nível de desemprego no país, 
é preciso encontrar alternativas para fazer a nossa 
parte de uma maneira consciente e correta.

Acreditamos que o processo de “demissão res-
ponsável” é uma forma de gerir estrategicamente os 
recursos humanos, contribuindo efetivamente para 
a estratégia do negócio,  alinhado aos princípios de 
responsabilidade humana e social. 
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