
Na hora de sair, uma entrevista 
 
Tão importante quanto a entrevista de seleção, a de desligamento tem sido cada 
vez mais utilizada pelas áreas de recursos humanos (RH) das empresas. Para Lise 
Steigleder Chaves, diretora de Conhecimento e Pesquisa da consultoria CC&G 
Gestão de Pessoas, através desta ferramenta é possível saber como aquele 
funcionário vê a empresa, seus processos administrativos e como ele avalia seu 
período de permanência no emprego. Com a entrevista de desligamento, a empresa 
oferece suporte e orientação para o ex-parceiro.  
 
"A entrevista de desligamento deve ser usada em situações de afastamento 
voluntário, como nos de demissão conduzida por iniciativa do funcionário. No 
momento em que o funcionário pede para se desligar da empresa, algum fator o 
fez tomar esta atitude: melhores oportunidades de carreira, outros desafios, 
insatisfação salarial, benefícios, clima de trabalho e estilo de liderança. Há, enfim, 
um número grande de motivos que levam alguém a querer sair do emprego. Por 
outro lado, é a oportunidade, para a empresa, de pontuar os motivos do 
desligamento", afirma Lise.  
 
Com o objetivo de detectar a satisfação e a opinião do ex-funcionário com relação à 
conduta da empresa, os gestores de pessoas esclarecem que a ferramenta deve ser 
utilizada mediante aprovação do ex-empregado. Segundo executivos de RH, é 
importante que o funcionário concorde em participar, porque além de contribuir 
com a empresa, é uma atitude bem vista pelo mercado, demonstra 
comprometimento e profissionalismo. Quando o colaborador aceita participar, a 
área lhe garante sigilo absoluto sobre informações confidenciadas.  
 
A Empresa Brasileira de Compressores (Embraco) adota esta política interna com 
os seus funcionários. Trata-se de uma aferição, na qual o psicólogo da empresa 
conversa individualmente com o executivo no momento em que o mesmo está 
deixando o cargo, em busca de pontos positivos e negativos no relacionamento 
estabelecido entre a corporação e o executivo, visualizando principalmente o grau 
de agressividade da empresa em relação à política de salários de seus funcionários. 
 
Renato Butzke, gestor de pessoas da Embraco, explica que os colaboradores 
ingressam na empresa com um número de expectativas a serem realizadas num 
determinado tempo. Caso isso não se concretize, eles costumam buscar atingir 
estas metas em outras companhias. Com base nestes dados, é possível instruir os 
gestores para que os mesmos consigam manter sua equipe constantemente 
motivada.  
 
"Estamos trabalhando para melhorar processos e o ambiente interno da 
organização. Por isso, priorizamos as impressões que são passadas ao gestor da 
área do ex-funcionário. Assim, utilizamos os resultados da entrevista para reeducar 
os nossos líderes, seguindo um processo de retroalimentação", avalia Butzke. 
 
Ieda Vecchione, professora da FGV Management, instituição responsável pelos 
MBAs da Fundação Getulio Vargas, vê benefícios no uso da entrevista, tanto para a 
empresa quanto para o funcionário. Ao realizar esta abordagem, a empresa 
demonstra respeito e consideração pelo ex-funcionário, influenciando-o a ter a 
mesma postura. Para o funcionário pode ser a oportunidade de manifestar suas 
opiniões sobre a empresa, a chefia e as políticas. "Apesar deste tipo de depoimento 
trazer certa dose de emoção, não podemos supor que será tendencioso. As pessoas 
tendem a ser maduras, quando percebem que há respeito. De fato, em 
determinados momentos, as empresas precisam cortar custos fixos e decidem 
demitir pessoas, mas claro que há critérios nesta escolha e geralmente eles se 
referem a desempenho e comportamento. Se aquela pessoa nunca foi alertada para 



as dificuldades que apresentava, é o momento certo para dizer o que motivou a 
empresa a demiti-la. Também é uma grande oportunidade para ela se avaliar e 
buscar um novo emprego onde possa tomar cuidado para não repetir os mesmos 
erros e assim, alcançar o crescimento", ressalta Ieda. Existem muitas técnicas 
usadas na entrevista de desligamento, mas cada empresa estabelece seu modelo.  
"É interessante que a entrevista seja realizada por um representante da empresa 
que seja visto como confiável e amigável, mas que seja capaz de ser firme e não se 
penalize pelo outro. Do contrário, o sofrimento será de ambos e isto não ajuda nem 
a pessoa desligada nem a empresa", declara Luciana Pires, psicóloga do Grupo 
Dimed Panvel, rede de farmácias do Rio Grande do Sul. Especialistas recomendam 
também que não haja juízo de valor. O ideal é que se façam perguntas claras, que 
requeiram respostas igualmente objetivas, mas que, ao serem dadas com emoção, 
encontrem um interlocutor sereno, disponível e capaz de apontar dados e fatos que 
possam amenizar tal emoção, sem desmerecê-la", declara Ieda. "Alguns assuntos 
são indispensáveis numa entrevista de desligamento. Questões práticas devem ser 
abordadas como: o motivo do desligamento, as oportunidades que a pessoa teve 
de participar de cursos, sua avaliação dos benefícios, como ela percebe a empresa, 
seus planos e, se for o caso, orientar como a empresa pode ajudá-la a buscar um 
novo emprego." 
 
No Grupo Dimed Panvel, após o desligamento do funcionário, o mesmo é chamado 
para uma entrevista com o psicólogo da empresa, funcionário fixo da área de RH. A 
partir das avaliações feitas, nas quais 14 pontos são abordados, é elaborado um 
relatório mensal sobre o gestor e a área na qual o empregado trabalhava. O 
conteúdo deste material será utilizado pela equipe de RH da empresa no momento 
em que conversar com o gestor a respeito. O programa é similar a uma consultoria 
interna, pontua Luciana Pires, psicóloga da rede de farmácias. Segundo ela, a 
entrevista de desligamento é uma alimentação da pesquisa de clima interno da 
empresa. "Através desta ferramenta, o departamento de RH adquire conhecimentos 
de todas as áreas da empresa, participando da realidade da empresa mais de perto 
e ativamente." A entrevista de desligamento deve ser conduzida pelo profissional 
de RH e ter a participação do superior do funcionário, em determinados momentos, 
observa Ieda Vecchione, da FGV Management. "Os profissionais da área de RH da 
empresa devem ter maturidade e competência para dar suporte, ouvir e analisar as 
informações que recebem, sem mostrar-se compadecidos ou prepotentes. Não é 
aconselhável que a chefia imediata faça parte deste processo, por ser parte ativa 
da demissão. Não se pode esperar que os ânimos se mantenham britanicamente 
sob controle. Melhor é que a entrevista tenha neutralidade e que a chefia também 
seja ouvida, mas em separado", ratifica a professora. Para Lise Steigleder Chaves, 
da CC&G Gestão de Pessoas, através da entrevista de desligamento a organização 
pode identificar os fatores que provocam altos índices de demissão, contratação e 
absenteísmo. Além disso, pode-se evitar o desperdício de recursos investidos em 
profissionais que, insatisfeitos ou assediados por melhores oportunidades, deixam a 
empresa. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jul. 2006, Gerencia, p. B-9. 


