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Emma Barnes, diretora-gerente e co-fundadora da Snowbooks, uma editora do Reino Unido, 
lembra-se dos passos que em 2001 a levaram a sair do grupo varejista Kingfisher. "Como 
recém-formada, eu bebi do refresco da via rápida, acreditando que chegaria à administração 
sênior em sete anos". Mas então ela teve uma epifania. "Vi que estava trabalhando 14 horas 
por dia e para quê? Vendendo sacos de lixo para as pessoas. Não fazia sentido." 
 
Então ela decidiu sair. "Eu não queria ficar sem ter como voltar atrás e então fiz um discurso 
bombástico para meus amigos em um pub e depois fui até a sala do meu chefe e basicamente 
menti. Eu disse que havia recebido uma proposta muito boa e esperava que pudéssemos 
continuar mantendo contato... É preciso levar em conta que você pode encontrar as pessoas 
novamente e é uma tolice falar tudo o que pensa." 
 
Há muita coisa na área de consultoria de carreiras sobre como conseguir o emprego que você 
deseja, mas há poucas diretrizes sobre como rejeitar o emprego que você não quer mais. 
Então, o que você deve fazer na hora de pedir demissão? 
 
Ann Gales, sócia da firma de caça-talentos Heidrick & Struggles (cujo trabalho provoca um 
número considerável de pedidos de demissão), diz: "Faça a coisa profissionalmente. Prepare-
se cuidadosamente e pense de antemão como você vai fazer. É melhor sempre fazer 
pessoalmente, a menos que seja impossível. Pense no futuro, seja o mais claro possível e saia 
mantendo a melhor relação possível. Certifique-se de que transferiu de maneira adequada os 
projetos que estava tocando, para que o período de sua saída seja bem administrado." 
 
O principal motivo para se ater ao script é a necessidade de manter o controle, aconselha 
Sarah Sweetman, da empresa de psicologia de negócios Organisational Edge. "Cenários de 
demissões podem ter uma carga emocional muito grande 'Estou saindo porque odeio você', 
'Tenho uma proposta melhor esqueça'. Mas no momento em que você aumenta a temperatura 
e começa a antagonizar com a outra pessoa, a possibilidade de perder o controle da situação 
aumenta." 
 
Ela acrescenta que um pedido de demissão cortês e controlado diz respeito tanto a ser 
lembrado quanto a fazer uma saída harmoniosa. Talvez seja por essas razões que 
praticamente todas as cartas brilhantes de pedidos de demissão que circulam na internet a 
maioria das quais assumindo a forma de divertidas maneiras de se assassinar um chefe 
incompetente acabam se mostrando falsas. 
 
É muito difícil alguém dar uma má referência. Pedidos de demissão honestos podem ser mal 
vistos: é simplesmente mais fácil para todos os envolvidos, conforme observa Barnes, você 
"basicamente mentir". Além disso, de certa forma você está demitindo seu chefe. E as ações 
falam mais alto que as palavras. 
 
Supondo que você tenha alguma consideração por seu chefe e companhia, seria melhor você 
ser mais sensível. "Você precisa considerar o impacto sobre a administração e como lidar com 
isso", diz Emma Barnes. 
 
Sarah Sweetman tem uma posição parecida: "Você também precisa pensar na pessoa que está 
na extremidade receptora. Como ela está se sentindo? Você não deve expor seu estado 
emocional, mas também não deve antagonizar com ela. Ambas as respostas significam que 
você perdeu o controle da situação". Ela alerta que mesmo que o gerente faça a você uma 
pergunta cuja resposta honesta pode ser um insulto, "é melhor você dizer que vai precisar 
pensar a respeito." 
 
Por outro lado, a pessoa que está recebendo seu pedido de demissão pode se recusar a aceitá-
lo, ou poderá fazer uma contra-proposta. No primeiro caso, você precisa manter sua posição. 
No segundo, você pode querer reconsiderar. Ann Gales diz que embora alguns administradores 



possam não reagir bem a um pedido de demissão, "a maioria das pessoas o aceita mas você 
poderá ter de dar a elas um período para que se acalmem." 
Portanto, parece que a melhor maneira de se pedir demissão é fazer com que a coisa seja 
rápida e rasteira. "Meu conselho é que o processo é como arrancar um emplastro", diz 
Jonathan Kelsey, que pediu demissão da fabricante de sapatos Jimmy Choo para fundar sua 
própria companhia de sapatos. 
 
No entanto, em certas situações, pedir demissão pode não ser o melhor caminho é melhor 
você esperar e ser demitido. "A maioria das pessoas que pede demissão na arena pública faz 
isso porque é pressionada", diz Greg Dyke, que deixou o cargo dê diretor-geral da BBC depois 
de pesadas críticas ao processo de divulgação das notícias envolvendo o caso Hutton. O ex-
juiz, que presidiu a investigação do Caso Kelly, disse que a BBC falhou ao permitir uma 
reportagem que acusava o governo de "apimentar" um dossiê sobre o programa de armas do 
Iraque fosse ao ar sem que tivesse sido lida pelos editores. 
 
"Muitas pessoas pedem demissão para salvar a honra, mas elas não deveriam", diz Dyke. "Isso 
depende delas estarem certas ou erradas. Se estiverem certas, melhor resistir e dizer: 
'Danem-se. Vocês terão que me demitir'. Em retrospecto, eu gostaria que estivesse." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


