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08 a 14 de novembro de 1999 
    

NA HORA DE DISPENSAR...NA HORA DE DISPENSAR...NA HORA DE DISPENSAR...NA HORA DE DISPENSAR...     

 
Luiz Almeida Marins Filho, Ph.D. 

      
Tenho visto uma coisa muito séria acontecer nas empresas.  
No momento de contratar um novo funcionário, as empresas fazem tudo com muito cuidado 

e atenção aos detalhes. Falam da empresa, de seu futuro, mostram as instalações, apresentam os 
novos companheiros, promovem até um treinamento de integração para que ele sinta-se totalmente 
integrado, à vontade, feliz, orgulhoso da nova empresa, etc. 

Infelizmente as empresas (na sua grande maioria) não têm tido o mesmo cuidado na hora de 
dispensar um colaborador. Na melhor das hipóteses “comunicam” o empregado de que sua vaga não 
existe mais, foi eliminada ou cortada ou que ele foi incluído num “corte estratégico” da empresa, etc.        
E essa comunicação vem sendo feita de forma  “seca”, sem explicações, sem cuidado nos detalhes 
que tiveram no momento da contratação.  Muitas vezes esse comunicado chega por um telefonema, 
telegrama ou carta num final de semana na casa do “ex” empregado. Sem maiores explicações ele é 
“avisado” que deve comparecer ao Departamento Pessoal que promoverá o seu “desligamento”.  

A reação deste “ex” empregado só pode ser a pior possível. Ele sente-se literalmente traído 
pela empresa, pelas pessoas, pelos companheiros, pelos chefes, etc. Será a partir desse dia mais um 
“contra” a empresa passando às demais pessoas e ao mercado uma imagem extremamente negativa 
de sua ex-empregadora.  Numa pesquisa que fizemos com desempregados, eles nos disseram que o 
problema não é terem sido ou não dispensados. Todos compreendem que a empresa estava com 
problemas e tinha que reduzir seu efetivo. A mágoa é sempre pela “forma”, pela “maneira” como a 
dispensa foi feita. A reação é sempre a seguinte: “- Eu não merecia ser tratado daquela 

maneira...”.   
Muitos dirigentes empresariais me dirão que não há como ser diferente na hora da dispensa.  

Temos que ser “curtos e grossos” porque não há alternativa. Mas a verdade é que existe a alternativa. 
E esta é a de tratar o ser humano de forma “humana” até na hora da má notícia ou da dispensa. 
Existe a alternativa que é até a de auxiliar o ex-funcionário a encontrar novo emprego através de 
empresas de recolocação, cartas de recomendação, etc. E há muitas empresas (excelentes) que vêm 
fazendo isso de forma dignificante. E essas continuam sempre admiradas e queridas pelos próprios 
dispensados. 

Nesta semana, gostaria que você fizesse uma avaliação de como sua empresa está fazendo, 
fez ou fará a dispensa de seu pessoal quando necessário. Existe a mesma preocupação do momento 
da contratação? Existe a consciência de tratar “humanamente” os dispensados? Existe a 
preocupação de manter a imagem positiva da empresa mesmo no momento difícil de uma dispensa?  

Pense nisso. Boa Semana. Sucesso!  


