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No final de 2008, um estudo da consultoria de recurso humanos Hewitt Associates detectou 
que 43% das empresas brasileiras previam demissões para este ano. A necessidade de reduzir 
a folha de pagamento e, ao mesmo tempo, amenizar os inevitáveis danos que esse tipo de 
medida costuma causar na imagem corporativa levou muitas empresas a adotarem políticas 
formais para enfrentar a situação. É o que se pode concluir da Pesquisa de Práticas e Políticas 
de Desligamento, realizada pela mesma consultoria em março com 72 empresas, 57% delas 
com mais de 2 mil funcionários. Praticamente metade das participantes possuem faturamento 
anual igual ou superior a R$ 500 milhões.  
 
Segundo o consultor de remuneração da Hewitt, Felipe Otavio, a previsão era que poucas 
companhias teriam uma política consistente para desligamentos. Porém, o estudo desmentiu a 
hipótese: 71% dos participantes revelaram ter um programa estruturado para lidar com 
demissões. "Devido à crise, muitas empresas estabeleceram práticas formais de desligamento. 
Chama a atenção como a instabilidade financeira levou o mercado a tomar essa atitude", 
observa.  
 
Segundo Otávio, antes da início do caos financeira, as empresas lidavam com cada caso de 
demissão individualmente. Agora, elas têm recorrido a políticas mais sistemáticas. A intenção 
é tanto preservar a imagem corporativa quanto tornar os processos de demissão mais 
equilibrados e de fácil condução. "O volume de desligamentos é outro elemento que levou as 
companhias a se organizarem nesse aspecto da gestão de pessoas", diz. "Muitas empresas nos 
procuraram em outubro e novembro, pois queriam desenvolver práticas de desligamento. A 
situação aparentemente melhorou desde então. Companhias automotivas e de autopeças eram 
as que mais nos consultavam. Após a redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados 
(IPI) na compra de automóveis esse movimento cessou", destaca. O consultor observa, 
porém, que em setores ligados ou dependentes de exportações, como o de mineração, a 
situação permanece ruim.  
 
Imagem blindada 
 
A existência de uma política de desligamento é importante não só para os demitidos, mas 
também para aqueles que seguem com seus cargos intactos. Ao saberem que o empregador 
mantém alguns benefícios e ajuda os ex-empregados a encontrarem uma nova posição no 
mercado, quem continua em atividade se sente mais seguro. Para as companhias, a estratégia 
é importante porque, em tempos de crise, a maioria das demissões são apenas uma tentativa 
de fazer caixa. Ou seja, é comum o desligamento de bons profissionais. "Por isso, é importante 
que os dispensados fiquem com uma boa imagem da empresa. Em caso de reaquecimento do 
negócio, é mais fácil recontratar quem já entenda do assunto", orienta Otavio.  
 
Principais soluções  
 
Segundo o levantamento, a assistência médica é benefício que apresenta o maior índice de 
manutenção após o desligamento. Presidentes, diretores e gerentes continuam recebendo o 
benefício em 84% dos casos. Esse valor é de 71% para os profissionais de nível intermediário 
e 63% entre a equipe operacional. O tempo médio de manutenção da assistência médica é de 
5,5 meses após a demissão. Não foram consideradas as empresas nas quais os empregados 
contribuem com o pagamento do benefício, pois nesses casos a extensão do tempo de 
cobertura é obrigatório.  
 
Um dado surpreendente é que 75% das empresas dizem oferecer serviços de recolocação aos 
demitidos. Esse benefício é proporcionado principalmente para quem ocupa um postos de 
liderança, ou seja, ao presidente, aos diretores e gerentes. "O que se vê é que as empresas 
parecem preocupadas com a vida profissional e com a carreira dos demitidos", sustenta 
Otavio, ponderando que esse tipo de pesquisa é respondida por companhias com práticas 
consolidadas sobre o assunto.  
 



Entre as empresas nas quais a remuneração variável ocorre, 60% realizam o pagamento de 
modo proporcional ao período trabalhado no ano, enquanto 32% não pagam nada caso haja 
uma demissão. Já o bônus de desligamento é oferecido por 51% das empresas. "Neste último 
caso, o problema é que as empresas estão fazendo corte de custos e costumam enfrentar 
dificuldades oara pagar esse bônus", assegura Otavio.  
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