
I
magine-se demitido. Es-
se é um exercício men-
tal que todo empregado
deve fazer freqüentemen-
te, pois atende a várias fi-

nalidades importantes, no pre-
sente e no futuro. Muitos não
percebem o risco de demissão,
ficam chocados quando ocor-
re e sem qualquer preparo pa-
ra enfrentá-la. Outros estão in-
satisfeitos com seu trabalho e
pedir demissão pode ser a solu-
ção. E há também quem reco-
mende que as pessoas devem
se demitir mentalmente do em-
prego e desenvolver outros ob-
jetivos pessoais, sem esperar
que por si mesmo seu emprego
irá preenchê-los.

A perda involuntária do em-
prego costuma levar a traumas
pessoais, familiares e sociais,
que vão do dano à auto-estima
a dificuldades de sobrevivên-
cia. Não sem razão, muitos go-
vernos têm mecanismos de
apoio aos desempregados, co-
mo os programas de requalifi-
cação e recolocação, o seguro-
desemprego e, no Brasil, o FG-
TS. Entretanto, nenhum des-
ses programas garante um no-
vo emprego. Ademais, o supor-
te financeiro que vem com al-
guns deles tem duração limita-
da. Assim, as próprias pessoas
devem estar preparadas por si
mesmas para uma eventual de-
missão, assegurando recursos
para isso.

Entre outros aspectos, isso
envolve investir na chamada
empregabilidade, ou seja, asse-
gurar condições pessoais que
aumentem a probabilidade de
encontrar emprego. A empre-
gabilidade se amplia, entre ou-
tras formas, mediante educa-

ção continuada, domínio de ou-
tras profissões e ocupações, e
ampliação das redes de relacio-
namentos pessoais e grupais
de modo que funcionem tam-
bém como redes de apoio e de
oferta de oportunidades de tra-
balho. O planejamento deve in-
cluir também uma reserva fi-
nanceira para a eventualidade,
um seguro custeado com recur-
sos pessoais.

Um aspecto importante des-
se planejamento, e que o torna
particularmente atraente, é
que se não houver a demissão
a pessoa também ganha com
ele. Aprimorando a empregabi-
lidade ampliará suas oportuni-
dades, inclusive onde trabalha,
e a reserva financeira poderá
ser destinada a outras necessi-
dades à medida que se acumu-
lar.

DESMOTIVAÇÃO
A edição anterior deste cader-
no publicou matéria sobre a

falta de motivação no ambien-
te de trabalho, e revelou que
79% dos trabalhadores brasilei-
ros estão desmotivados, segun-
do pesquisa da Gallup Organi-
zation. Ora, nem todas as cau-
sas disso estão no ambiente de
trabalho, pois a própria pes-
soa pode estar desmotivada.

Em qualquer caso, ao se ima-
ginar demitida a materializa-
ção da demissão poderá ser
percebida como a solução. Es-
se exercício também poderá le-
var à percepção de que a des-
motivação está na própria pes-
soa, e que lhe cabe iniciativas
inclusive onde trabalha, suge-
rindo mudanças, entre elas
seu próprio deslocamento pa-
ra outra área em busca de um
ambiente melhor. Ou seja, no-
vamente pensar na demissão
oferece vantagens sem contra-
indicações.

Esse enfoque, radical, é
de Stephen Pollan e Mark Levi-
ne, no livro Die Broke (Morra

Quebrado, N.York: Harper Bu-
siness, 1997), que figurou en-
tre os mais vendidos nos EUA.
O título do livro se explica por-
que também defendem que
uma pessoa deve gastar tudo o
que tem enquanto em vida, in-
clusive o que seria sua heran-
ça, para ver a satisfação de
quem recebeu seus bens.

Quanto ao emprego, argu-
mentam que o excessivo com-
prometimento da pessoa com
seu empregador é perigosa psi-
cológica e financeiramente.
Assim, a pessoa deve sempre
se imaginar demitida, no senti-
do de separada mentalmente
do empregador, retirando dele
o máximo de rendimentos,
mas procurando mais a realiza-
ção de objetivos pessoais não
associados com o empregador
a quem serve num particular
momento. É como os atletas
que atuam em times, mas pro-
curam se consagrar com seu
próprio nome, mudando de ca-
misa conforme suas conve-
niências, sem ficar neles por
lealdade.

Portanto, como o de-
monstram os três casos apon-
tados, imaginar-se demitido é
um exercício útil e que deve in-
tegrar o planejamento estraté-
gico pessoal.
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