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Dispensa por e-mail demonstra falta de respeito. 
 
O webdesigner Márcio Estanislau foi surpreendido quando chegou em casa, após um dia de 
trabalho, e, ao conectar-se à internet, encontrou sua supervisora no MSN, popular programa de 
comunicação instantânea. O motivo da surpresa ficou por conta do conteúdo nada convencional 
da conversa: a supervisora aproveitou o contato para comunicar que ele fora desligado da 
empresa e que não precisaria voltar no dia seguinte para trabalhar. Essa e outras formas nada 
éticas de comportamento no trabalho, como demitir um colaborador por e-mail ou telefone, têm 
sido prática comum em algumas empresas. De uma só vez, o comportamento reflete falta de 
sensibilidade e mau uso das ferramentas de comunicação, segundo especialistas em recursos 
humanos (RH). 
 
"Comecei a trabalhar em janeiro de 2005 na empresa, como estagiário, e fui efetivado em 
fevereiro desse ano. Em seguida da minha contratação, uma nova gerente de produto entrou na 
empresa, com a postura de mandar nos setores. Tivemos muitos embates, pois ela costumava 
falar que não sabíamos trabalhar, que não éramos profissionais. Acredito que esse desgaste é que 
levou à minha demissão. Quando a gerente mandou a mensagem de MSN, usou a terceirização do 
serviço como justificativa para a demissão. Pedi a formalização da dispensa e ela o fez por e-
mail", diz Estanislau, lembrando que soube da demissão de outros colegas do setor, que também 
foram avisadas via e-mail. De acordo com Ivanildo Izaias de Macêdo, mestre em administração 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV/RJ), casos como esses acontecem em empresas onde há falta 
de competência dos gestores para solucionarem conflitos. "O momento de demissão de um 
funcionário é de conflito, portanto, é preciso que se tenha habilidade no trato com a pessoa que 
está sendo dispensada.  
 
Mas existe, em algumas corporações, incompetência em lidar com essa situação. É muito 
importante que o setor de RH desenvolva programas com foco na ética, envolvendo o corpo 
gerencial da empresa, pois, na maioria das vezes, o superior não tem preparo adequado para 
tratar a questão", afirma. A contratação e a demissão de um colaborador devem seguir o mesmo 
ritual, segundo ressalta Macêdo. Ele diz que, assim como são desenvolvidas avaliações, quando 
da entrada do funcionário na empresa, o mesmo deveria ser feito antes da efetivação da 
demissão. "Há uma série de mecanismos utilizados pelo RH quando a pessoa vai entrar na 
empresa. Mas isso não acontece na saída. Deveria haver uma avaliação de competência ou de 
relações pessoais, para se confirmar a necessidade ou não de demitir uma força produtiva. Muitas 
vezes a empresa pode perder um ótimo profissional por conta de problemas pessoais que podem 
ser resolvidos. As pessoas precisam ter a oportunidade de receber um feedback. Isso vale para 
todas as causas de demissões, seja por corte de custo ou por problemas operacionais", destaca 
Macêdo. 
 
 
Executiva foi comunicada da demissão pelo substituto  
 
Um exemplo de falta de preparação da equipe de superiores é o que aconteceu com Janaína 
Pereira Gonçalo, hoje gerente de relacionamento de uma multinacional. Após mais de quatro anos 
trabalhando em outra empresa, sua demissão foi avisada pela pessoa que iria assumir seu lugar 
no cargo. "Achei uma falta de respeito ser demitida pelo meu substituto. Meus dois superiores não 
tiveram a decência de me comunicar o fato. Quando me dirigi ao departamento pessoal, o 
funcionário do setor não estava informado da demissão. Nisso, o rapaz que assumiria minha vaga 
ligou para o meu celular, dizendo que o papel da demissão estava com ele.  
 
Pedi que me entregasse o pedido e só aí foi concretizada a minha saída da empresa", explica 
Janaína. Essa é mais uma forma de dispensa que fere as regras de respeito ao funcionário. 



Jacqueline Resch, diretora da Resch RH, diz que demissões feitas de maneira impessoal podem 
ser um mecanismo de defesa dos gestores, mas essa é uma responsabilidade gerencial e, então, 
condutas devem ser seguidas. "A demissão, assim como uma promoção, deve ser feita olho-no-
olho, com sensibilidade, respeito e de forma direta. É um momento que é visto como um fracasso, 
uma frustração, por mais que o funcionário saiba que seu desempenho não está adequado", alerta 
Jacqueline. A consultora da Resch RH acrescenta que o funcionário que está sendo dispensado 
deve receber dicas que serão importantes para sua carreira e que não há necessidade de se ficar 
remoendo os fatos que foram desagradáveis profissionalmente. "Assim como o colaborador deve 
receber, ao longo do tempo, um feedback de como está o andamento de suas atividades, isso 
pode ser feito no ato da demissão, com o objetivo de mostrar como ele pode melhorar", explica 
Jacqueline.  
 
Tecnologia muda relações no trabalho 
 
Para José Tolovi Jr., diretor do Great Place to Work Institute, o fato de novas tecnologias terem 
chegado às empresas requer uma análise de sua utilização. Ele ressalta que novos meios de 
comunicação, como programas de mensagens instantâneas e o e-mail, trazem riscos, mas fazem 
parte do desenvolvimento, cabendo às empresas os utilizarem da melhor forma possível. "Antes, 
tínhamos cartas e memorandos. Depois vieram o fax e o telefone. Hoje, temos o e-mail e o MSN. 
Todas essas ferramentas precisam ser usadas de maneira correta, com ética. Não é o caso de se 
traçar regras de utilização, mas sim de entender a nova tecnologia e adequá-la de modo que 
auxilie nas atividades. Devem ser levado em consideração os benefícios que ela trará para a 
empresa", diz Tolovi.  
 
Quando o assunto é o MSN, Tolovi Jr. destaca que ainda não há como avaliar os reais impactos de 
sua utilização, mas que as empresas não devem proibir sua instalação. "Não há uma regra de 
etiqueta para uso do MSN. Isso será percebido ao longo do tempo. Algumas empresas proíbem, 
mas estão perdendo os benefícios provenientes desse meio, como a rápida comunicação entre 
setores.  
 
Há riscos, mas é preciso tirar proveito disso", afirma. O Instituto Ethos de Responsabilidade Social 
Empresarial disponibiliza, em seu site, os Indicadores Ethos, ferramenta de aprendizado e 
avaliação de gestão, no que se refere à incorporação de práticas de responsabilidade social ao 
planejamento estratégico e ao monitoramento e desempenho geral da empresa.  
 
É um instrumento de auto-avaliação para as corporações. Entre os indicadores está o item 
relacionado às demissões, onde lê-se que, "quando forem inevitáveis, a empresa deve realizá-las 
com responsabilidade, estabelecendo critérios para executá-las e assegurando os benefícios que 
estiverem a seu alcance". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 jun. 2006, Carreira, p. Online. 


