
para seus colaboradores mais talentosos, ou eles apenas se cansarão do que estão fazendo (ou de 
você) e desejarão experimentar outras coisas. Quando um talento sair, você só tem de entender e 
esperar que um dia ele retorne. E quer saber? Isso realmente acontece". 

Não foi apenas Gilman que previu isso, mas uma pesquisa do site Trabalhando.com diagnos
ticou que 56% dos profissionais que já saíram ou foram demitidos da empresa que trabalhavam 
acabaram retornando. Para 42%, o motivo foi o convite para voltar e 14% por terem se arrepen
dido de sair. Dos 44% restantes, 37% nunca pediram ou foram convidados a voltar e 7% até 
tentaram retornar, mas não foram aceitos. 

O gerente comercial W i l l i a m Gomes faz parte do grupo que recebeu o convite para retornar. 
Depois que saiu da empresa de móveis planejados, ficou apenas três meses em outra no cargo de 
vendedor e depois como subgerente. Ele acabou aceitando uma proposta incomum e nada atra
ente do antigo empregador: "Volte para cá porque a empresa está quebrada". O que para muitos 
seria uma loucura, para W i l l i a n foi uma oportunidade. "O que motivou essa minha volta foi o 
desafio. Eu sei do potencial que tenho de ideias, e meu conhecimento de marketing pode f u n 
cionar assim como funcionou anteriormente, quando vi a empresa nascer", acredita. 
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http://Trabalhando.com


Ele trocou o salário de R$ 20 mi l para tra
balhar na reestruturação da empresa sem rece
ber nada por dois meses. "Eu entrei sabendo 
disso. Por outro lado, tenho carta branca do 
proprietário para fazer qualquer tipo de mudan
ça. Para você ter uma ideia, a equipe que estou 
montando sabe da condição da empresa e está 
confiando em mim. Eu disse que em dois meses 
levantaria essa empresa", explica Gomes. Se 
tudo der certo, depois das mudanças ele come
çará a receber um salário fixo, terá participação 
na loja e gerenciará uma equipe. 

Wi l l iam Gomes vai começar a empresa 
praticamente do zero. Já houve reposicionamen
to da marca, do produto e contratação de uma 
equipe de vendas totalmente nova. A expecta
tiva dele para estes dois meses é uma só: suces

so. Depois que a empresa se reerguer, ele prometeu que escreverá um livro com 
essa e outras experiências da vida dele. "Quero que minha história sirva de 
exemplo para as pessoas não desistirem, continuarem lutando e conquistarem 
o que querem", explica. 

O RETORNO 

Contratar um antigo funcionário ou fazer uma proposta de retorno ao emprego 
anterior não é visto com maus olhos, segundo a coordenadora do núcleo de estudos 
e negócios em desenvolvimento de pessoas da ESPM e diretora do site Vida e car
reira, Adriana Gomes. "Se a pessoa é aceita pelo antigo empregador, é porque fez 
um bom trabalho e tem um bom histórico. Ninguém aceitaria aquele que cometeu 
alguma falha ou alguém que desempenhou mal a função", afirma a especialista. 
A vantagem para a empresa é que essa pessoa já conhece a cultura e os processos 
da organização e, por isso, não precisará de treinamento. 

Para Adriana, todo profissional tem o direito de prospectar o mercado e 
procurar o que é mais vantajoso para ele. E se a experiência não foi tão inte
ressante, nada impede que ele volte. 

Um dos fatores que contribuem para essa rotatividade de funcionários é 
justamente o aquecimento do mercado de trabalho e, às vezes, é difícil encon
trar outra pessoa tão preparada quanto a que foi perdida. "Dependendo da 

característica do negócio, é muito difícil você 
encontrar pessoas que tenham conhecimento 
técnico da área, dos produtos e dos serviços. O 
custo para formar, treinar e desenvolver pesso
as em determinadas competências é grande, 
além de levar muito tempo. Então essa recon
tratação é vantajosa para os dois", reforça Adria
na Gomes. 

O principal motivo para a troca de emprego 
é a falta de reconhecimento. Ou seja, o desgaste 
da demissão, do recrutamento e a seleção de co
laboradores pode ser evitado com atitudes simples 
por parte dos gestores. "A questão, muitas vezes, 
é que o profissional sai por não se sentir valoriza
do dentro da organização. E aí a revisão da polí
tica de remuneração pode ser um ponto impor
tante também para o empregador", diz. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 8, n. 93, p. 40-41, set. 2012. 




