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O recente anúncio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) de que está encerrando as 
operações no Rio e a iminência de outras grandes empresas seguirem o mesmo caminho traz à 
tona uma velha questão: como os profissionais devem agir quando a companhia resolve fechar as 
portas de um escritório? Vale a pena deixar a estrutura a qual se está acostumado em troca da 
manutenção do emprego?  
 
De acordo com consultores, não há certo nem errado em momentos como este. Num primeiro 
momento, porém, todos acreditam ser mais prudente que o funcionário aceite o desafio de 
mudar-se com a empresa. Nem que seja para, no futuro, demonstrar aos recrutadores 
flexibilidade.  
 
Reza o bom senso que pedir demissão para ficar em casa não é o mais indicado. A recomendação 
é: vá, mesmo a contragosto, e comece a pesquisar chances para fazer o caminho de volta. Dicas 
que parecem ter sido seguidas pelos 150 funcionários alocados na unidade carioca da CSN. 
Segundo informações da empresa, 80% do efetivo foram transferidos para Volta Redonda, no 
interior do Estado, onde está principal unidade produtiva da empresa. O restante foi para São 
Paulo.  
 
O pacote de benefícios oferecidos pela siderúrgica incluiu passagens aéreas ou de ônibus - 
dependendo da cidade para que foram -, hotel, custeio de infra-estrutura, como lavanderia e 
telefone, e pagamento de diárias. "Optamos pela unificação da empresa em dois pólos para 
aproximar as áreas e dar maior agilidade aos processos operacionais e decisórios da empresa. 
Avisamos a todas as equipes um mês antes da mudança ocorrer", explica João Ricardo Cavalcanti, 
diretor de Recursos Humanos da siderúrgica.  
 
Informações de mercado dão conta de que o escritório mantido pela Peugeot no bairro carioca da 
Tijuca desde que a empresa chegou ao Brasil, em 2000, fechará as portas, concentrando a 
operação administrativa de todo o grupo francês PSA - também dono da Citroen - em São Paulo. 
As fábricas das duas montadoras, porém, permaneceriam em Porto Real, no interior do Estado. O 
martelo será batido até o fim deste mês. A decisão aproximaria as áreas - RH, compras, qualidade 
com fornecedores, comunicação externa e jurídico - instaladas no Rio à outra marca da empresa.  
 
Negativa pode soar como falta de compromisso  
 
Optar por se desligar da empresa para não ter que se mudar de cidade pode, em posições futuras, 
ser encarado pelos recrutadores como falta de comprometimento do funcionário com a empresa 
ou medo de encarar desafios. Uma característica negativa, diga-se de passagem. "Não dá para 
prever como o selecionador irá encarar a decisão, mas desligar-se da companhia por ela ter 
optado por unificar suas operações em apenas uma praça não é a melhor opção. Nem que o 
funcionário vá, alegue não ter se adaptado e volte", sugere Miriam Adissi, diretora geral do filial 
carioca do Grupo Catho.  
 
Os conselhos de João Carlos Quintanilha, sócio da Humanus Consultores Associados, seguem no 
mesmo tom. "No mundo empresarial, profissionais que demonstram disposição para fazer 
sacrifícios pela carreira são bem vistos. Num primeiro momento, aceite a proposta da empresa e 
mude-se. Não precisa, no entanto, falar para todos de sua insatisfação. Com mais calma, e maior 
poder de barganha, vá atrás de uma chance mais condizente com as necessidades", sugere ele, 
que tem a Telemar em seu portfólio de clientes.  
 
Para os que não quiserem se mudar, Miriam recomenda estudar oportunidades para permanecer 
na cidade antes que a transferência da empresa seja consumada.  



"Mas se chegou o momento de dizer para o superior qual foi a decisão e não há nenhuma posição 
que se encaixe nas pretensões, aceite a proposta da empresa. O pedido de demissão é o último 
recurso."  
 
Não há explicação para justificar a partida destas empresas em direção a outras cidades, diz 
Jacqueline Resch, diretora da Resch Recursos Humanos. "O objetivo das corporações é mesmo 
economizar. Com uma unidade em cada Estado, constantemente, é necessário pagar diárias e 
passagens para os profissionais das diversas áreas se reunirem. As unificações são também 
vantajosas quanto à agilidade das decisões da empresa", resume a head hunter, que tem a TIM 
Brasil como cliente.  
 
Apesar das baixas, as perspectivas não são tão negativas no mercado carioca. Afirmação que 
ganha o reforço de pesquisa do Grupo Catho, apontando setores como saúde, Tecnologia da 
Informação e educação em franca expansão. Há chances de colocação em empresas como o 
Grupo Alfa, de saúde, que planeja neste ano construir um hospital na Barra e contratar 
profissionais para preencher os quadros.  
 
Outro exemplo é o do provedor de Internet Ibest, que neste ano pretende aumentar sua carteira 
de clientes e serviços no mercado carioca, não descartando a hipótese de fazer contratações. Com 
115 funcionários - destes, somente cinco em São Paulo -, não está nos planos da empresa deixar 
o Rio para concentrar os negócios na terra da garoa, onde mantém uma parte do departamento 
comercial. "Começamos no Estado e a perspectiva é permanecer por aqui", garante Carlos 
Gamboa, vice-presidente de operações do Ibest.  
 
 
O PROFISSIONAL DEVE...  
 
>> pesquisar oportunidades de trabalho em empresas do mesmo setor.  
 
>> avaliar suas deficiências profissionais e tentar superá-las o quanto antes.  
 
>> aceitar a proposta da empresa e mudar-se. Depois, procurar com mais calma uma 
oportunidade mais condizente com as necessidades.  
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