
Especialistas ajudam a lidar com a demissão 
 
Para mostrar como as estimativas de desemprego continuam a parecer pessimistas, os 
consultores financeiros estão ajudando os clientes a lidar com os aspectos financeiros - e 
emocionais - da perda de emprego. Eles tentam ajudar seus clientes a navegar pelas águas 
turbulentas do desemprego, criando orçamentos, decidindo se movimentam ou não seus 
planos de aposentadoria e comparando opções de seguro-saúde.  
 
Mas a primeira coisa que um consultor pode ter de fazer é dar apoio psicológico. "O lado 
emocional vem primeiro, e os números ficam em segundo plano", comenta Doug Vander 
Weide, consultor de riquezas do grupo financeiro Ameriprise Financial, uma divisão da 
American Express. Ser demitido representa "um grande golpe", diz Vander Weide. "Eles 
querem ter ajuda emocional. O que eles querem saber é que vão estar bem", diz Weide.  
 
Embora a taxa de desemprego dos Estados Unidos tenha se estabilizado em 4,9% em janeiro, 
ainda é maior do que a média de 4,6% registrada no mesmo período de 2007, conforme dados 
do Departamento do Trabalho. O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não 
acredita que a taxa será melhor em 2008: segundo suas previsões, a taxa ficará entre 5,2% e 
5,3%.  
 
Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram em 19 mil na semana terminada em 23 de 
fevereiro, para um total de 373 mil. O número de trabalhadores que recebe seguro-
desemprego por mais de uma semana cresceu 21 mil alcançando o número de 2,8 milhões na 
semana terminada em 16 de fevereiro, nos mais recentes dados divulgados pelo 
Departamento do Trabalho.  
 
A incerteza no mercado de trabalho parece atingir todos os níveis de renda: os consultores 
financeiros relataram ter prestado consultoria para trabalhadores que vão desde mecânicos 
automotivos demitidos até executivos seniores de Wall Street que aguardam demissão.  
 
De nada ajuda a situação dos clientes a volatilidade da Bolsa e a falta de liquidez nos 
mercados de crédito - os investimentos outrora confiáveis, como ações preferenciais de taxas 
de leilão, não são mais as fontes de dinheiro rápido que eram no passado.  
 
 
A orientação financeira "maçante" que os consultores ofereciam quando os clientes ainda 
estavam empregados - manter o dinheiro em diferentes tipos de contas, ter reservas de 
emergência e gastar menos do que se ganha - pode ser vital para garantir a segurança 
financeira dos clientes quando estiverem sem trabalho, diz Dan Moisand, diretor da companhia 
de gestão de riquezas Spraker, Fitzgerald, Tamayo & Moisand, com sede em Melbourne, 
Flórida.  
 
As pessoas que se utilizam desse serviço trabalham em projetos de defesa e construção e 
geralmente não são surpreendidas por demissões. Mas essa orientação tradicional está sendo 
útil mesmo para aquelas pessoas que não esperam entrar na lista de demissões. Stacy Francis, 
planejadora financeira em Manhattan, disse que uma de suas primeiras prioridades quando 
trabalha com novos clientes é criar fundos de emergência para eles poderem se manter 
durante o período de inatividade.  
 
Um dos clientes de Francis, cuja carreira está no campo de software e tecnologia, passou nove 
meses desempregado. Francis disse que criou um fundo de emergência de um ano para ele 
pagar as contas do dia-a-dia sem ter de recorrer aos seus investimentos. Quando alguém 
transita entre um emprego e outro, é vital pensar o que fazer com a perda de benefícios, como 
o fundo de aposentadoria ou o seguro-saúde.  
 
Tom Orecchio, diretor e vice-presidente da Greenbaum and Orecchio, uma companhia de 
gestão de riquezas, tem entre seus clientes um empregado vitalício da BMW. A empresa 
anunciou, no mês passado, que faria demissões e Orecchio está pronto para dar assistência. 



"Se o cliente perder o emprego, sua preocupação mais premente será manter a cobertura de 
seguro-saúde", diz Orecchio.  
 
Entre as opções está continuar pagando a cobertura do plano de saúde oferecida pela empresa 
para a qual trabalhavam, conforme estipula a Consolitaded Omnibus Budget Reconciliation Act 
(Cobra), uma lei sancionada em 1986, por um período de até 18 meses, ou comprar um 
seguro-saúde no mercado individual, embora pessoas com problemas de saúde possam ter 
dificuldade para obter cobertura nesse mercado.  
 
Para planos de aposentadoria, Orecchio e outros consultores financeiros sugerem transferir o 
plano conhecido como 401(k) para contas individuais de aposentadoria, que podem oferecer 
mais opções de investimento e flexibilidade de planejamento. Uma vez que os primeiros 
passos estiverem decididos, os consultores financeiros dizem que podem ajudar seus clientes a 
suportar o desemprego e pensar no futuro.  
 
Drew Barlow, vice-presidente sênior e executivo de investimento da Wachovia Securities, uma 
unidade da Wachovia, diz que os consultores financeiros podem impedir seus clientes de 
cometerem pequenos erros: como fazer mais investimentos arriscados para compensar a 
renda perdida e negociar valores mobiliários só para quebrar o tédio. Só quando o período de 
desemprego for muito longo é que Barlow recomenda movimentar o portfólio do cliente.  
 
Francis faz o mesmo. Quando o fundo de emergência de um cliente se aproxima do limite, ela 
começa a avaliar se muda ou não para investimentos mais conservadores: aumentar a 
exposição de bônus, elevar os níveis de caixa e mudar para ações com direito a pagamento de 
dividendo são possibilidades. Francis diz que também trabalha com os clientes demitidos para 
reduzir seus gastos e avaliar fontes alternativas de renda - transformando um hobby em 
trabalho, por exemplo, ou fazendo trabalhos de free-lance. Isso proporciona para eles "uma 
sensação de conforto de que o próximo emprego que tiverem será o trabalho certo para eles - 
de que eles não acabarão aceitando um emprego na base do desespero", ela diz.  
 
Orecchio e sua equipe não podem ajudar os clientes a decidir se um novo emprego será 
adequado, mas eles podem analisar o salário e os benefícios e seus efeitos no estilo de vida e 
no plano de aposentadoria do cliente. Ele também conectou os clientes desempregados com 
aqueles que se preparam para preencher posições.  
 
Para o cliente que já estava perto da aposentadoria quando foi demitido, perder o emprego 
pode ter um lado positivo. Vander Weide, da Ameriprise, tem um cliente que recentemente 
perdeu seu emprego como diretor de manutenção de uma empresa pública. O cliente, na faixa 
dos 50 anos, planejou sua aposentadoria para dali a dez anos ou mais. Mas ele dispunha de 
recursos suficientes em outros investimentos para tapar o buraco até então.  
 
Vander Weide transferiu o dinheiro que o cliente poderia necessitar no curto prazo para 
investimentos mais moderados, e então deixou o cliente tirar US$ 50 mil de seus 
investimentos para as necessidade do dia-a-dia. O cliente está usando o dinheiro para se 
dedicar à sua paixão: a restauração de carros antigos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 mar.2008, Vida Executiva, p. C8 
 


