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As reestruturações de companhias no Brasil por conta de fusões e aquisições realizadas no 
último ano deixaram muitos executivos sem emprego. Pesquisa realizada pela consultoria de 
recolocação profissional Lens & Minarelli, entre 2007 e o primeiro semestre deste ano, com 
286 presidentes, diretores e gerentes, mostrou que 45% acreditam que foram dispensados por 
conta desses processos de ajustes organizacionais. 
 
O levantamento mostra que 64% desses executivos foram demitidos pela primeira vez. Na 
média, tinham mais de nove anos de casa. Eles foram pegos de surpresa ou não conseguiram 
ler os sinais que indicavam sua demissão. "Muitas vezes o executivo está dando resultado e 
acredita que nada pode atingi-lo, quando a demissão, na verdade, está relacionada ao 
comportamento e a atitude", diz Maria Giuliesse, responsável pela pesquisa, realizada desde 
2005 e que contabiliza em seu banco de dados o depoimento de 645 homens de negócio. 
 
A consultora acredita que o fato das companhias terem estruturas matriciais cada vez mais 
complexas contribui para que exista um ruído na comunicação com os chefes remotos. "A 
relação de confiança e lealdade mudou", acredita. Entre os pesquisados, 52% disseram que 
seu processo de demissão foi mal conduzido pela chefia. Ela lembra que quando um novo 
gestor assume uma operação em um processo de fusão ou aquisição, ele já chega com uma 
enorme pressão por resultados. "Ele está com a corda no pescoço e muitas vezes não tem 
tempo de olhar, escolher e valorizar individualmente quem está na organização", diz. 
 
A pressão por resultados e a falta de tempo têm contribuído para que sejam estabelecidas 
relações mais superficiais nas companhias. "Tudo funciona por empreitada e com o objetivo de 
receber um bônus de curtíssimo prazo", diz. Nesse ambiente, é difícil as pessoas 
estabelecerem relações de longo prazo, acredita a consultora, que também é professora da 
Fundação Dom Cabral. 
 
O despreparo dos executivos brasileiros para a demissão fica evidente na perplexidade diante 
da notificação da demissão. A pesquisa mostra que 58% não tinham sequer pensado em um 
plano B caso perdessem o emprego. "A espiral de trabalho é tão enlouquecedora que eles não 
param para pensar na própria carreira", diz. "O futuro parece muito distante", lembra. Para a 
consultora, os mais jovens são mais conscientes sobre a necessidade de se ter uma segunda 
opção de trabalho no longo prazo. "Eles conseguem dedicar os fins de semana para a 
elaboração de um projeto paralelo, já os mais velhos têm mais dificuldade para fazer isso", 
diz. 
 
O fato dos cônjuges não estarem empregados no momento da demissão do executivo é mais 
uma prova que eles não esperavam a dispensa. Nos levanta  mentos anteriores, mais da 
metade dos demitidos dispunham de uma situação de orçamento compartilhado. "Isso mostra 
o grau de alienação desses profissionais sobre a própria situação hoje", diz Maria. Em 
compensação, de 2006 a 2008, diminuiu quase 20 pontos percentuais o número de executivos 
com o sentimento de que o motivo da demissão não foi convincente. "Podemos deduzir que 
existe uma maior compreensão quanto às regras do jogo corporativo no cenário acuai", afirma. 
 
A idade média dos executivos demitidos vem caindo desde o início do levantamento em 2005. 
Chegou a uma média de 42 anos. A consultora lembra que a vida corporativa tem um tempo 
limitado e que mesmo quem acredita estar estabelecido na carreira precisa ter alternativas 
para o futuro. As empresas estão mais exigentes e o prazo de permanência no emprego está 
cada vez mais curto. "Depois que os executivos perdem um emprego de nove anos, pelo seu 
expertise, provavelmente, serão chamados para participar de projetos específicos com ciclos 
mais curtos, de dois a três anos", diz a consultora. "É preciso estar preparado". 
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