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O cenário de crise econômica desencadeou uma onda de demissões em empresas dos mais 
variados portes e setores em todo o mundo. Passado o momento mais grave de turbulência e 
observados os primeiros sinais de inflexão, muitos empreendedores podem deparar-se com 
perdas irreversíveis que não dizem respeito aos balanços financeiros das organizações, mas 
afetam diretamente sua competitividade. 
 
Downsizing, ou redução do quadro de pessoal, é a alternativa mais rápida para as empresas 
enfrentarem um período recessivo. Apesar de simples, a escolha sobre quem mandar embora 
tem um pouco de ciência e um pouco de arte. A parte da ciência é a observação de dados 
concretos e mensuráveis, como, por exemplo, o custo das indenizações e a economia 
recorrente com o desligamento desse colaborador. 
 
Ao fazer esta conta a empresa deve considerar o tempo de recuperação esperado do mercado. 
De acordo com a pesquisa realizada em 2008/2009 pela Associação Brasileira de Treinamento 
e Desenvolvimento (ABTD) junto a 429 empresas, o custo de reposição (recrutamento e 
seleção) de um colaborador é da ordem de três salários mensais. Além disso, a produtividade 
inicial é bem baixa. Estima-se que o tempo para um novo colaborador produzir 
satisfatoriamente é de três a seis meses. Ou seja, caso o mercado se recupere entre seis e 
nove meses, o custo da demissão não compensa. 
 
Em relação à arte, cabe analisar a dimensão do ativo intelectual acumulado pelo colaborador, 
identificável pelo seu tempo de experiência na função ou no setor, o know how desenvolvido, 
seu envolvimento nos projetos da empresa e, por último, a dificuldade em formar este 
colaborador. 
 
Segundo a ABTD, o investimento médio das empresas com treinamento é da ordem de R$ 1,6 
mil anuais por colaborador. Além disso, outros R$ 3,3 mil são despendidos em eventos 
externos. Ou seja, anualmente, para aumentar os conhecimentos do colaborador, as empresas 
investem quase R$ 5 mil. 
 
Numa situação hipotética, um colaborador com renda mensal de R$ 5 mil e cinco anos de 
atuação na empresa pode gerar uma perda de quase R$ 50 mil! Esse valor equivale a três 
salários de custo de reposição, três salários de baixa produtividade e os investimentos com 
treinamento e eventos ao longo dos cinco anos. 
 
Essa perda é mais severa nas áreas operacionais e técnicas, onde a experiência é estratégica 
para a operação das empresas. Vale lembrar o comentário do presidente de uma petroquímica, 
que considerava a disseminação do conhecimento como uma questão estratégica em sua 
empresa. Segundo ele, o recrutamento de um diretor financeiro era possível realizar em três 
meses. No entanto, um operador de planta química ele levava cinco anos para formar. 
 
A gestão do conhecimento pode reduzir essa perda, ao oferecer ferramentas para que o 
conhecimento adquirido com treinamentos e eventos externos seja disseminado para outros 
colaboradores, fazendo com que a empresa preserve esse capital intelectual, impedindo sua 
evasão. 
 
Vale alertar que as técnicas de gestão do conhecimento não funcionam pontualmente em 
situações extremas. É necessário que faça parte da cultura da empresa. No entanto, algumas 
práticas podem ser adotadas pelas empresas de forma a mitigar o risco de perdas. Por 
exemplo, é comum, ao dispensar um colaborador, apagar seu diretório, deletar sua caixa de 
email, removendo os vestígios do falecido. O simples fato de preservar esses repositórios pode 
economizar recursos e tempo para as empresas. 
 
De forma a evitar que informações valiosas (formalizações, autorizações, combinados etc) 
fiquem perdidas com os colaboradores, as empresas podem implantar um dia dedicado 



exclusivamente a “limpar mesas, gavetas, e-mails”, encaminhando para as áreas responsáveis 
documentos importantes. 
 
Essas e outras alternativas não vão anular a perda de conhecimento com a dispensa de um 
colaborador. Porém. irão minimizar o estrago. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 ago. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 
 
 
 
 
 


