
A difícil decisão da

Contratar um profissional e depois ter que demiti-lo não
é fácil, mas na maioria das vezes não há como fugir dessa
tarefa. Para facilitar o processo, garantem os consultores,

o melhor é ser sempre transparente
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DEMITIR UM COLABORADOR de
uma empresa talvez seja uma das ta-
refas mais difíceis de serem realiza-
das pelo gestor. Significa o rompimen-
to de um relacionamento, e lidar com
isso é sempre doloroso para todas as
partes envolvidas. A situação é ainda
mais complicada para quem está no
mundo corporativo, já que nele, pelo
menos 80% do tempo útil dos profis-
sionais é voltado ao trabalho. Portan-
to, surgem laços de amizade.

Se você é uma gestora, esse é um pre-
ço que você paga por estar no comando.
Independentemente das razões que le-
varam à demissão, é quase impossível
não se colocar no lugar da pessoa que
será demitida e pensar nas dificuldades
que ela poderá enfrentar - ainda mais se
ela tiver família.

Causar algum tipo de sofrimento ao
outro não é uma posição fácil de assu-
mir, pois ninguém quer ser o portador de
uma má notícia, e isso traz um descon-
forto grande. "A demissão é um momen-
to delicado para todos. Claro que quem
está sendo demitido se encontra numa
situação mais complexa, por tudo o que
essa decisão vai acarretar em sua vida,

mas quem está demitindo também so-
fre", afirma EstherDiego, sócia-proprie-
tária da Agilitté Consulting, empresa de
assessoria em gestão de carreira.

Porém, antes de qualquer coisa, é ne-
cessário ressaltar que desligamento e
contratação são dois lados da mesma
questão e ambas estão relacionadas à
ação gerencial. Portanto, cabe ao ges-
tor encará-las como mais um aspecto da
atividade gerencial.

Quanto às dificuldades em tomar essa
decisão, elas podem estar relacionadas
a diversos fatores, como admitir que
não fez uma boa contratação, que pode
ser tanto do ponto de vista técnico como
comportamental; reconhecer que não
foi dada a devida atenção e preparação
para a realização das tarefas sob a res-
ponsabilidade do subordinado; não ter
feito avaliações periódicas e sinalizado
ao subordinado quanto aos aspectos que
deveriam ser melhorados ou aperfeiçoa-
dos; o gestor entender que é a empresa <



que está promovendo o desligamento e
ele como disseminador das estratégias
da empresa está operando a comunica-
ção; e ter formado vínculo afetivo com o
colaborador. Essa última, portanto, torna
a dificuldade ainda maior.

A iniciativa pode até acontecer com
base em um fato isolado, mas na maio-
ria das vezes são levados em considera-
ção vários fatores observados pelo chefe
imediato durante um determinado perí-
odo, envolvendo a performance do fun-
cionário na execução das atividades e no
comportamento apresentado. "Porém,

Já para o consultor Renato Hirata, é
importante sabermos que qualquer re-
solução que se tome implica em perdas,
mas que é compensada por um ganho.
Esta troca de perdas e ganhos muitas ve-
zes não se apresenta na mesma moeda,
é por isso que temos dificuldade de de-
mitir pessoas. Por exemplo, a falta de de-
sempenho de uma pessoa pode significar
prejuízo para a empresa. "Se você investe
no funcionário e mesmo assim o resulta-
do não aparece, a decisão de dispensá-lo
para contratar outro fará com que a renta-
bilidade da organização melhore", diz.

recomendo que sejam esgotadas todas
as alternativas que possibilitem a manu-
tenção do emprego do funcionário, antes
da tomada de decisão", explica Vladimir
Araújo, diretor de projetos da Manager.

Para o consultor Silvio Celestino, dire-
tor da Enlevo, o ideal é que tenha havido
um ou mais feedbacks anteriores aler-
tando a pessoa de que seu comporta-
mento não está alinhado ao da empresa.
Mas, diz Celestino, "se após um deter-
minado número de feedbacks o colabo-
rador não evoluiu e continua a não fazer
o que é demandado, então é o momento
adequado de demiti-lo".

O orçamento apertado (ou negativo)
também é um dos motivos que fazem
com que os gestores apliquem cortes em
vários pontos da empresa e, obviamen-
te, a demissão de um colaborador sem-
pre está em pauta por ser geralmente a
despesa mais visível.

Neste caso, a principal questão a ser
levantada é quanto aquele desligamen-
to vai causar impacto no faturamento, ou
seja, o quanto aquele profissional produz
de contribuição na geração de receita.
Isto porque é incoerente deixar de gas-
tar com salários (benefícios e tributos) e
reduzir o potencial de receita. "Existem
alternativas que podem ser aplicadas de-
pendendo do nível hierárquico, cultural e
acadêmico, mas que a cultura corporativa
da empresa absorva, desde as mais sim-
ples como redução e reescalonamento da
carga horária, até trabalhos por job, home
offlce, etc", explica Fernando Macedo,
diretor-executivo da Expense Reduction
Analysts (E.R.A.).

Da mesma forma, é fundamental tratar
o assunto com total transparência, apesar
do mal-estar e desgaste que certamente
existirão. O suporte pós-demissão é um
item essencial para demonstrar a boa-fé
do momento, pois o mercado é dinâmico.

Para Macedo, é possível evitar a de-
missão por 'corte de gastos', mantendo
constante a vigilância nos custos dire-
tos e também na montagem da equipe.
"De acordo com pesquisa mundial da
E.R.A., 20% do total de gastos de uma



empresa são chamados gastos periféri-
cos - que não estão intimamente ligados
com o coração da companhia. Ao geren-
ciar melhor essa fatia é possível, sem
comprometer a qualidade/produtivida-
de, economizar outros 20%".

Além disso, segundo ele, todo o proces-
so de seleção e treinamento deve ser en-
carado como um investimento que pode-
rá ser de médio ou longo prazo. "Nunca
contratar sem antes definir corretamente
o perfil, atributos e obrigações, caso con-
trário corre-se o risco de 'inchar' a estru-
tura fazendo com que as demissões se-
jam inevitáveis", explica.

Seja ela por qual motivo for, a situação
deve ser sempre administrada da manei-
ra mais transparente e profissional possí-
vel, tendo sempre em mente que é preci-
so, acima de tudo, respeitar o funcionário
que será dispensado. Se a decisão foi to-
mada pelo diretor juntamente com o che-
fe direto de quem será demitido, o assun-
to deve permanecer entre eles até que o
colaborador seja comunicado. Ele deve
ser o primeiro. "Dessa forma preserva-se
o funcionário e evita-se comentários des-
necessários", afirma Esther Diego.

Segundo o diretor de projetos da Mana-
ger, o gestor deve tratar a questão sem
rodeios, justificativas e suspenses quan-
to aos motivos que o levaram a demi-
tir. Como em qualquer outra situação, o
chefe deve ser muito transparente, fun-
damentando o desligamento com dados
objetivos sobre as causas reais.

Realmente, demitir um colaborador
não é fácil, no entanto, quando se tem
em mente que a prioridade neste caso é
o ajuste da empresa, promover uma me-
lhor rentabilidade, tornar as equipes mais
produtivas e integradas, o desligamento
passa a ser uma missão do gestor, ainda
que isso lhe cause desconforto. O ideal é
que as razões estejam claras e sejam ba-
seadas no foco profissional para que o res-
ponsável pela demissão o faça sem receio
de que estará cometendo um erro.
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