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Ex-funcionários optarão por novo emprego ou até negócio próprio. No início do ano, como parte 
da reestruturação da empresa, a Embratel demitiu 400 funcionários, por meio do Plano de 
Desligamento Incentivado (PDI). Agora, pretende recolocar no mercado de trabalho esses 
profissionais. A tarefa está a cargo da Business&People Integration (BPI -Brasil), consultoria 
francesa especializada em gestão de reestruturação e recolocação profissional, que atua no Brasil 
desde 1999.  
 
O programa, batizado "Novos Caminhos" começa por traçar o perfil dos profissionais para adequá-
los a novas oportunidades de trabalho nas cidades brasileiras onde a Embratel atua. O conceito, 
denominado "células de emprego" consiste em formar grupos para elaborar programas específicos 
para cada caso, conduzindo o ex-funcionário a um novo rumo profissional, que pode ser um novo 
emprego, um negócio próprio ou a filiação a cooperativas.  
 
A intenção é trabalhar para recolocar os funcionários de todos os níveis, inclusive operacionais, de 
acordo com Gilberto Guimarães, diretor da BPI Brasil. "Fala-se muito em outplacement, mas esse 
acaba abrangendo apenas os cargos executivos das empresas, quando os níveis operacionais são 
amplamente prejudicados nas grandes reestruturações", explica.  
 
No caso dos ex-funcionários da Embratel, nas células de emprego será feito um balanço das 
competências e preferências de cada grupo de profissionais, de modo a devolver-lhes a auto-
confiança e orientá-los a traçar um novo projeto de carreira. Segundo Joaquim Sousa Correia, 
diretor de Recursos Humanos da Embratel, não houve demissões em massa com a reestruturação 
da empresa. "O PDI incentiva o desligamento de pessoas aposentadas ou em vias de se 
aposentar, de modo que possamos fazer ajustes internos com impacto social menor", enfatiza.  
 
No Brasil, a BPI atuou nos processos de reestruturação de empresas como Volkswagen, Avon, 
Brasil Telecom e Renault. De acordo com Guimarães, por volta de 15 mil pessoas já voltaram ao 
mercado de trabalho e o tempo médio de recolocação de é quatro meses. "A intenção é 
transformar a demissão responsável em um conceito nas empresas, da mesma forma como 
acontece nos países europeus. Em muitos deles, começou como um conceito e hoje está 
assegurado por lei", finaliza.  
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