
Demissão sem trauma  
Vinicius Medeiros  
 
Demissões nunca são fáceis, seja para empregados ou para empregadores, mas podem ser 
menos dolorosas quando associadas a serviços de outplacement, que normalmente garantem 
um clima organizacional mais ameno. Ao integrar serviços de recolocação profissional com 
ações normalmente identificadas com a área de endomarketing como treinamento, palestras 
motivacionais e campanhas de incentivo, consultorias especializadas mostram que é possível 
fazer ainda mais pelos funcionários demitidos. No fim das contas, os dois lados saem 
ganhando: o colaborador deixa a empresa mais bem preparado para enfrentar a transição de 
carreira e a companhia fortalece sua imagem institucional junto aos públicos interno e externo.  
 
É consenso no mercado que há uma preocupação cada vez maior das empresas em iniciar 
processos de demissão sem traumas, o que pode garantir um corte de custos que não 
prejudique a imagem da companhia perante o mercado. Em tempo de necessidade de 
enxugamento de quadros, a Larrat Realizações de Marketing e a RHGroup viram uma 
oportunidade e acabaram de se asssociar para oferecer as duas pontas do serviço. A primeira 
se encarrega dos serviços ligados ao endomarketing; a segunda, do outplacement.  
 
Luiz Scistowsky, sócio da consultoria carioca RHGroup, enxerga um benefício duplo para 
empresas que oferecem serviços de outplacement. “Com as demissões, o clima interno sempre 
fica ruim. Ao integrar recolocação profissional e ações de endomarketing, mantemos todos 
motivados, dos demitidos a quem vai permanecer”, acredita. Para Marcello Larrat, da Larrat 
Realizações de Marketing, o benefício oferece às empresas tranquilidade para os que foram 
demitidos e motivação para os que ficam.  
 
“Após um processo de re-estruturação, o trabalho costuma ser dobrado. Em paralelo às ações 
de recolocação dos profissionais demitidos no mercado, é preciso treinar e motivar quem fica. 
Com palestras motivacionais e campanhas de incentivo, mostramos aos que ficaram que têm 
valor”, diz o consultor.  
 
Segundo Scistowsky, embora a maior parte das companhias privilegiem cargos mais altos, o 
serviço de outplacement pode se encaixar em qualquer função. “Ela pode ser usada em 
qualquer setor e perfil de profissional, mas é comum as empresas privilegiarem cargos de 
média gerência para cima”, revela.  
 
Ao se decidir pelos cortes, as organizações devem se cercar de cuidados, que vão desde a 
criação de uma comunicação interna e externa clara ao treinamento para a transição de 
carreira do empregado desligado. “Deve-se contemplar o antes, o durante e o depois. A 
recolocação do profissional é apenas a etapa final. O cuidado acontece desde o início, pois é 
não é só o demitido que é treinado. É preciso preparar também o demissor”, diz a executiva 
Mariá Giuliese, diretora-executiva da Lens & Minarelli, consultoria especializada em 
outplacement e cujo trabalho também engloba as práticas de endomarketing.  
 
Na ponta do processo, o empregado demitido recebe o mais variado leque de cuidados. Além 
de ações de endomarketing, consultorias contratadas pelas organizações também 
disponibilizam análises curriculares, entrevistas técnicas, orientação sobre carreira, além de 
agressiva prospecção de vagas de no mercado – muitas das vezes com auxílio dos antigos 
empregadores.  
 
“O número de empresas que primam pela ética e a responsabilidade social aumenta a cada 
dia, mas ainda existem muitas outras que não sabem demitir corretamente. Apenas desligam 
os funcionários sem muitas explicações. Elas devem entender que a preocupação com estes 
empregados pode influenciar positivamente na imagem institucional da companhia junto aos 
clientes, parceiros e funcionários”, diz Mariá.  
 
Segundo Mariá, embora a crise tenha obrigado muitas empresas a enxugar suas equipes, a 
procura por serviços de outplacement não aumentou. “A consciência de se cercar de cuidados 



durante o processo de demissão cresce, mas, por conta da crise, os pacotes de benefícios 
estão cada vez mais espartanos atualmente”, 
 

 
 

 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29, 30 e 31 maio 2009, Seudinheiro, p. 
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