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Nenhum profissional está totalmente protegido contra o fantasma de uma demissão. Mas o 
que realmente abala qualquer executivo é a dispensa inesperada.  
 
Especialistas em gestão de pessoas concordam que a demissão é sempre mais traumática para 
o profissional do que para a empresa. Na cabeça do executivo dispensado pipocam questões 
acerca de seus erros e acertos na antiga função, de seus defeitos e virtudes comportamentais, 
de suas forças e fraquezas em termos de relacionamento e, muitas vezes, até sobre a sua 
própria capacidade profissional.  
 
Mas, afinal, que tipo de lição o executivo deve tirar de uma demissão? Em primeiro lugar, após 
o choque inicial, o profissional precisa voltar-se para si mesmo, fazendo um balanço - o mais 
completo possível - de sua carreira e de sua pessoal. "No primeiro momento é comum o 
profissional se sentir incapaz na busca de novos desafios. A situação ficará pior caso não ache 
um ponto positivo no processo, mesmo após analisar a demissão", diz Camila Mariano, 
consultora de recursos humanos do Grupo Catho. "É imprescindível buscar a ciência da 
reavaliação de carreira e partir em busca de algo melhor."  
 
Após a dispensa, a última coisa a fazer é entrar em desespero e achar que a carreira acabou. 
Conforme especialistas, a sensação de incapacidade é um sentimento natural e imediato entre 
os demitidos. Mas nem sempre reflete uma situação real.  
 
Assim, passada a fase inicial, o profissional deve se preocupar com o que irá fazer no futuro. 
"Ele precisa avaliar qual foi seu desempenho na empresa, sua carreira e ver se o seu perfil 
profissional e pessoal se encaixa no da profissão em que atua", orienta Camila.  
 
Segundo ela, o executivo também pode aproveitar o tempo "livre" para pesquisar cursos de 
qualificação, como pós-graduação e MBA, e também para reativar o seu networking. "O 
profissional pode pedir ajuda de amigos, ex-colegas de trabalho, consultores e headhunters 
para analisar seus pontos fracos. Além de avaliar suas deficiências, é possível também 
descobrir novas qualidades, antes desconhecidas", garante a consultora.  
 
Aliás, buscar a ajuda entre ex-colegas de trabalho, pedindo um "feedback" sobre o seu 
trabalho, é fundamental para que o executivo não volte cometer os mesmos erros. Por isso, 
durante a entrevista de desligamento, além de questões operacionais - quais os próximos 
passos até o desligamento efetivo, por exemplo -, o profissional deve procurar colher 
informações sobre seu desempenho e saber qual foi o motivo real do afastamento.  
 
Despedida discreta  
 
De imediato, depois da comunicação formal da dispensa por parte do empregador, o executivo 
deve pedir permissão para enviar um e-mail de despedida se assim o desejar, gravar materiais 
particulares e apanhar seus objetos pessoais. Junto a isso, despedir-se, de forma cortês, de 
amigos e colegas da área também é primordial.  
 
Além disso, a despedida deve ser discreta, aspecto no qual o demitido geralmente deve contar 
com a parceria do gestor da respectiva área e do responsável pelo RH da empresa. "O 
profissional merece respeito durante e depois da demissão", argumenta Karin Parodi, sócia-
diretora da consultoria Career Center. "A empresa precisa passar segurança ao responsável da 
área para que a demissão seja o menos traumática possível."  
 
Segundo Karin, é função do gestor expor com precisão e objetividade os motivos da dispensa. 
"Abrir espaço para os argumentos do empregado é muito importante. No final, ele [gestor] 
deve agradecer ao colaborador e lhe expor o que a empresa oferece no desligamento."  
 
Quando a demissão é bem-feita, conduzida com precisão pelo gestor, o impacto emocional é 
menor. O profissional precisa de dados para avaliar o seu desempenho e, posteriormente, 



utilizar positivamente estas informações. "A partir daí, pode buscar uma nova colocação, 
preparar um bom currículo, pesquisar empresas nas quais seu perfil será mais valorizado", 
afirma Karin. "Pesquisas em sites de recolocação e anúncios em jornais são ferramentas que 
ainda funcionam. Além disso, a rede de relacionamentos é preciosa e deverá estar sempre 
atualizada. É por meio dela que ele saberá de posições às vezes ocultas no mercado", 
assegura.  
 
Após o desligamento, o profissional não pode sair correndo atrás de um novo posto, sem antes 
passar por uma auto-avaliação. "O processo de recolocação é lento", justifica Carlos Eduardo 
Altona, diretor da Michael Page. "Uma recolocação instantânea pode ser desastrosa para a 
carreira", alerta.  
 
Segundo ele, a recolocação imediata pode ser negativa caso o executivo, na base do 
"desespero", aceite o primeiro convite que receber, não se importando com o fato de o cargo 
ou a área de atuação não ser compatível com o seu próprio perfil profissional. "Voltar ao 
mercado exige empenho e dedicação", afirma o consultor. "O executivo deve deixar de lado a 
ansiedade. Estudar propostas que se encaixem no seu perfil é a melhor alternativa. Processos 
seletivos costumam ser demorados. Espera-se que o profissional esteja recolocado no período 
de três a seis meses", calcula.  
 
A demissão é a etapa final do processo de transição de carreira. E uma dispensa pode ser 
percebida antes mesmo de ser concretizada. "Quando algo está errado, há uma sensação de 
desconforto", diz a consultora Mariá Giuliese, diretora executiva da Lens & Minarelli. "Quando 
nos surpreendemos com a realidade é que não estávamos prestando a atenção devida. O 
desligamento acontece quando algo já tinha acontecido. É o desfecho final para uma relação 
desgastada."  
 
Segundo especialistas, o que a maioria dos profissionais não sabe é que as empresas, 
geralmente, utilizam a demissão somente como último recurso. Antes de qualquer decisão 
desse tipo, todas as implicações são avaliadas. E a dispensa nem sempre é culpa do 
profissional. As organizações mudam, agregam novos investimentos. A obtenção de resultados 
e a busca de metas são os principais fatores que levam a uma dispensa.  
 
Mariá sugere que o profissional sempre busque uma avaliação positiva dos fatos que se 
sucedem na carreira, inclusive da demissão. "Não se deve ficar revoltado ou bravo consigo 
mesmo", orienta a especialista. "A separação é inevitável e faz parte da nossa vida. 
Deparamos com mais separações do que com encontros. Isso deve ser tratado com cuidado e 
atenção."  
 
Em resumo, o profissional deve ver a demissão como um alerta para o fato de que algo está 
errado e precisa ser melhorado em sua carreira. O que se classifica hoje como um mercado 
agressivo e competitivo reflete nada mais do que a necessidade de os profissionais estarem 
cada vez mais bem preparados. Assim, uma eventual dispensa acaba por criar novos 
horizontes, exigindo que o executivo agregue novos conhecimentos e experiências, tornando-
se, desta forma, apto a assumir um novo desafio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


