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Empresas que oferecem serviço de outplacement são bem-vistas no mercado de trabalho 
 
A demissão é um processo de perda que geralmente desestrutura o profissional. Mas nem 
sempre deixar a empresa onde se trabalhou durante anos é sinônimo de desespero, 
principalmente quando o empregador disponibiliza o serviço de outplacement, consultoria de 
transição de carreira para funcionários que estão saindo da organização. De acordo com 
consultores de gestão, para a empresa, o reforço da imagem institucional e o maior 
engajamento de seus colaboradores são alguns dos benefícios alcançados ao oferecer o 
serviço. Pesquisa realizada pela RightManagementConsultants, consultoria representada no 
Brasil pela RightSaadFellipelli, revelou que oferecer serviço de outplacement influi 
positivamente na satisfação e na motivação dos funcionários e no mercado de trabalho. 
 
Andréa Guerra, gerente de assessoria de Gestão em Recursos Humanos (RH) da KPMG, diz 
que o mercado de trabalho tem passado por mudanças rápidas que acabam gerando 
transformações de foco e de estratégias nas empresas, o que leva, muitas vezes, à 
necessidade de desligamento de funcionários. "Dessa forma, o outplacement revela que a 
empresa é cuidadosa no processo de entrada e de saída dos seus profissionais. Muitas 
corporações têm aderido a programas desse tipo, que podem ser conduzidos em grupos ou 
individualmente, mexendo, assim, com a imagem institucional. Essa é uma forma de 
reconhecimento e de mostrar que o colaborador foi importante para a organização", ressalta 
ela.  
 
O outplacement é uma atividade abrangente, que tem por objetivo estudar, junto com o 
profissional, a solução para sua carreira, levando em conta o que o mercado oferece, a 
experiência e o objetivo da pessoa. Podendo ser oferecido a executivos e profissionais do 
chamado chão de fábrica, o programa envolve não só a busca por um novo emprego, segundo 
informa Mariá Giuliese, diretora executiva da Lens & Minarelli. "Participar do processo de 
outplacement ajuda o profissional a concretizar seus projetos de carreira, que envolve 
estruturação de currículo, identificação de empresas-alvo, argumento de abordagem do 
mercado, análise de comportamento e ensinamentos de como fazer networking. É um check-
up de vida e carreira completo e um diagnóstico da carreira no mercado", explica a executiva. 
 
Na opinião de Mariá, o outplacement tem relação direta com a responsabilidade social da 
empresa. Ela diz que é preciso que os profissionais que continuam no quadro efetivo saibam 
que há responsabilidade e sensibilidade quando se trata de uma demissão. "Os colaboradores 
de uma organização têm informações sobre a empresa e são representantes dela no mercado, 
por isso se faz necessário que tomem novos rumos respeitando o ex-empregador. As 
empresas precisam se humanizar e parte desse conceito está em orientar e dar suporte aos 
profissionais", destaca.  
 
Na Schneider Electric, empresa especializada em produtos e serviços para distribuição elétrica, 
controle e automação industrial, o programa de outplacement foi formalizado em 2004. Maria 
Lúcia Besson, diretora de Recursos Humanos da empresa, diz que o benefício é oferecido para 
os cargos gerenciais e que, devido ao baixo índice de turn-over, apenas dez profissionais 
receberam apoio até hoje. "Nossos objetivos são oferecer reconhecimento ao ex-funcionário 
pelo trabalho desenvolvido na empresa e dar o suporte necessário para que ele redirecione sua 
carreira profissional da melhor forma possível. Os funcionários passaram a reconhecer mais o 
respeito e apoio da empresa em relação a esses ex-colaboradores", afirma ela. 
 
Para Maria Lúcia, a vantagem de a empresa oferecer o outplacement é que esta é uma forma 
de manter uma boa imagem interna, reconhecendo o trabalho desenvolvido e auxiliando no 
redirecionamento de carreira e, no que diz respeito ao funcionário, este passa a ter certeza de 
que terá todo suporte no encaminhamento de sua estratégia de carreira.  
 
 



Terceirizado. Com 750 funcionários em todo Brasil, a Milênia Agrociências, especializada em 
produtos para proteção da lavoura, também oferece o programa para todos seus 
colaboradores. Para executivos de nível gerencial, o serviço é terceirizado, com a contratação 
de consultorias, enquanto que, para os demais funcionários, o departamento de RH organiza 
palestras e ajuda na produção do currículo, conforme explica Luciana Siqueira da Silva, 
coordenadora de Desenvolvimento de RH da empresa.  
 
"Desde que passamos a oferecer outplacement, percebemos que há o pensamento, por parte 
dos colaboradores, de que o programa gera uma troca, ou seja, consegue-se fazer um 
processo demissionário com respeito àquele que contribuiu para a organização ao mesmo 
tempo em que ele reconhece esse sentimento e se beneficia dele. Muitas vezes, na entrevista 
de desligamento, ouvimos do ex-funcionário que a empresa teve uma postura de estima até 
na hora da sua saída", destaca Luciana, acrescentando que 5% do efetivo da empresa já 
participou dos programas, em todos os níveis, desde 2002, quando foi aplicado pela primeira 
vez.  
 
RETENÇÃO. Outra empresa que disponibiliza o programa para os colaboradores dos segmentos 
gerenciais e operacionais é a Pormade Portas, fabricante de portas, janelas e esquadrias, no 
Paraná. Segundo a diretora de Recursos Humanos, Hermine Luíza Schreiner, cerca de um 
funcionário é encaminhado ao programa de outplacement por ano. "Para a empresa, o maior 
benefício do outplacement é a retenção de talentos, já que os colaboradores se sentem 
seguros e pensam muito antes de pedir o desligamento de suas funções", diz ela.  
 
Matilde Berna, gerente de Transição de Carreiras da RightManagementConsultants, afirma que 
a demanda maior pelos programas de outplacement é de médias e grandes empresas. Ela 
explica que nessas corporações o benefício faz parte da política da empresa, enquanto que nas 
pequenas corporações a contratação de uma consultoria é mais pontual, ou seja, ocorre 
quando há a necessidade de demitir algum executivo.  
 
Outra aplicação de outplacement não está relacionada à demissão. Muitas empresas oferecem 
o serviço visando à recolocação dentro de empresas do grupo, para os funcionários que não 
alcançam resultados e metas esperados, como explica Andréa, da KPMG. "As empresas se 
preocupam em ver o colaborador como um todo, nos diversos momentos dele na empresa. 
Isso inclui a observação de sua performance no cargo ocupado. Nesse caso, a empresa pode 
promover sua recolocação interna", diz ela. 
 
Pesquisa comprova impactos positivos 
 
Uma pesquisa realizada pela RightManagementConsultants, empresa internacional de 
consultoria representada no Brasil pela RightSaadFellipelli, a qual ouviu 3.697 pessoas, em 16 
países, revelou que oferecer serviço de outplacement constitui um importante fator para a 
satisfação e motivação dos funcionários atuais e dos que pretendem trabalhar na organização, 
além de ter aspectos positivos entre os ex-empregados. 
 
De acordo com Elaine Saad, diretora da empresa no Brasil, 75% dos entrevistados 
consideraram importante a existência do serviço em uma empresa na qual têm interesse em 
trabalhar. "Além disso, o serviço, usado de maneira individualizada, foi muito valorizado pelos 
próprios ex-funcionários. Nada menos de 84% deles consideraram a consultoria individualizada 
o aspecto de maior valor na transição de carreira", declarou 
 
A pesquisa também procurou saber quais os motivos que levam as empresas a oferecer o 
serviço de outplacement. A resposta mais citada, com 76% das empresas, foi a necessidade de 
demonstrar, para os funcionários que ficam, seu comprometimento com eles. Seguiram-se a 
necessidade de manter o moral dos funcionários que ficam (74%); a busca de um 
gerenciamento da percepção dos ex-funcionários com relação à empresa (73%); e a 
manutenção da reputação da empresa na comunidade em que atua (67%). 
 
 



RAPIDEZ. Um fator importante que emerge da pesquisa é a necessidade de que o programa 
seja aplicado rapidamente. Para 67% dos entrevistados, o tempo de procura e a demora para 
se conseguir um novo emprego constituem a principal preocupação após o afastamento. De 
acordo com Matilde Berna, gerente de transição de carreiras da RightManagementConsultants, 
o outplacement acelera o processo de recolocação no mercado. "Sozinho, um profissional pode 
realizar algumas ações, mas quando se tem várias pessoas unindo forças com ele, com idéias 
e estratégias, certamente o processo se potencializa", afirma ela.  
 
No que diz respeito aos ex-funcionários, a pesquisa concluiu que aqueles que participam do 
programa sentem maior respeito pelo antigo empregador e transmitem essa opinião a pessoas 
com as quais têm contato. Cinqüenta e seis por cento dos entrevistados disseram que 
recomendariam a empresa como local de trabalho a um amigo e 62% informaram que se 
encontram freqüentemente com ex-colegas de emprego. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo 26 fev. 2007. Gerência, p.B9. 


