
Falta de regras claras torna subjetivo e difuso o processo de demissão de executivos 
no País 
 
Se questionados hoje sobre as bases concretas de uma eventual demissão, grande parte dos 
executivos do País teria dificuldade em dizer ao certo como ficaria sua situação com a ruptura 
do contrato de trabalho. Questões práticas como carro, celular e laptop compõem apenas uma 
parte da intrincada negociação que se estabelece entre as partes, em um terreno onde a 
ausência de regras claras abre espaço para desfechos suscetíveis a humores e à falta de 
isonomia. 
 
Práticas de demissão – a visão do gestor de recursos humanos, mais recente estudo da 
consultoria de outplacement Lens & Minarelli, traz à tona uma questão intrigante: embora 
69,4% das empresas consultadas, em um total de 100 organizações nacionais e multinacionais 
de grande porte, tenham afirmado dispor de políticas de demissão, o detalhamento da 
pesquisa revela que, na prática, elas contam efetivamente com pacotes de benefícios, cujas 
regras de aplicação variam de caso a caso. 
 
“Demissão permanece um tema-tabu nas empresas do País, que carecem de processos 
estruturados e transparentes para o desligamento de seus quadros”, afirma Mariá Giuliese, 
diretora-executiva da Lens & Minarelli e coordenadora do estudo. “As regras têm de ser do 
conhecimento de todos e não podem variar de acordo com o tipo de relacionamento que o 
profissional a ser desligado mantém com seus superiores e com a organização”. 
 
Segundo a especialista, a política de demissão inclui o pacote de benefícios, mas não se limita 
a ele, devendo abranger todas as etapas da dispensa. Ela deve prever desde as circunstâncias 
em que o desligamento é comunicado –quem dá a notícia e de que forma– passando por todo 
o processo de notificação do público interno e do mercado, além de incluir a pós-demissão, 
com o acompanhamento de um possível patrocínio de serviços especializados para recolocação 
profissional. “As normas de saída são de tal importância que deveriam constar do contrato de 
admissão, como ocorre em muitas empresas dos Estados Unidos”, opina Giuliese. 
 
Na prática – Se quase 70% das empresas participantes afirmaram dispor de uma política 
estruturada de demissão, apenas 30,4% dessas efetivamente contam com tal recurso. Para os 
restantes 67,9%, a política consiste na aplicação de pacotes de benefícios. A gratificação em 
dinheiro, realidade em 69,6% das organizações consultadas, dá a dimensão da fragilidade dos 
critérios: 64% são estudadas caso a caso. 
 
O estudo evidencia também a participação periférica do RH nas decisões de desligamento. Para 
presidente, ele não é destacado entre as instâncias diretamente envolvidas: conselho (48,5%), 
matriz (41,2%) e órgão colegiado (10,3%), onde eventualmente pode ter assento. Já na 
demissão de diretores, o RH aparece como co-decisor em 10,3% dos casos. No que se refere 
aos gerentes, 47,7% dos desligamentos partem da diretoria, novamente sem menção 
específica ao RH. 
 
Com relação ao pagamento de bônus, cerca de 25% dos demitidos perdem esse direito e 
outros 53,8% recebem pagamento proporcional. O seguro de vida é cancelado em 71,3% dos 
casos, enquanto a assistência médica é estendida por 83,7% das empresas durante um 
período de seis meses. 
 
Em geral, pede-se a devolução do notebook (48,9%) e do celular (38,7%), havendo 
alternativas de aquisição por preço reduzido, doação ou permanência por um curto espaço de 
tempo (1 mês para os computadores portáteis e 3 meses para os celulares). Para veículo de 
uso pessoal, a cessão é por 5 meses em 12,8% das vezes, porém a opção predominante 
(43%) é de oferta do bem ao demitido, por um valor menor do que o de mercado. 
 
Recolocação profissional – Serviços de outplacement são mais freqüentes para diretores 
(75%), por um período médio de 10 meses. Presidentes (58%) e gerentes (66%) desfrutam 
de prazos de 11 e 9 meses, respectivamente. 
 



Para 85,5% das empresas que patrocinam a recolocação profissional de seus ex-
colaboradores, as experiências com os serviços de outplacement são consideradas 
satisfatórias. A Lens & Minarelli recebeu a maioria das menções (59%) entre as consultorias 
conhecidas e/ou utilizadas pelas companhias consultadas.  
 
A definição da empresa de outplacement cabe ao RH em 55% dos casos, podendo também ser 
feita pelo demitido a partir de uma lista de opções apresentada pela empresa (27%). Para 
5,6% é ofertada a livre escolha, enquanto 3,4% acatam determinação da área de compras. 
Apenas 9% das organizações participantes não oferecem o serviço. 
 
Quanto aos motivos de demissão, desempenho e resultados correspondem a quase 50% do 
total para presidentes, diretores e gerentes. Atitude e relacionamento pesam mais para esses 
últimos (42,7%), enquanto questões de ordem política abatem 20,5% dos primeiros 
mandatários e 15,3% da diretoria. 
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