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RESUMO 
 
 
Os processos de downsizing tornaram-se tão freqüentes que é raro atualmente conhecer 
alguém que nunca tenha sido demitido. As demissões em massa se intensificaram no final da 
década de 80, atingiram seu ápice na década de 90 e continuam ocorrendo com freqüência 
(TOMASKO, 1992; CALDAS, 2000; WEISENFELD, BROCKNER e THIBAULT, 2000). 
Poderíamos pensar que, já que ser demitido tornou-se quase corriqueiro, isso tornaria as 
demissões menos traumáticas para as pessoas. Porém isso não é atestado por vários estudos 
sobre demissões, que mostram que os processos de downsizing trazem, em geral, 
conseqüências bastante dramáticas para os indivíduos. Vários estudos já foram realizados 
sobre os efeitos das demissões para os demitidos e para os remanescentes. Este trabalho visa 
entender como as pessoas que demitem dão sentido à prática de demitir, ou seja, quais as 
justificativas que usam ao praticarem atos que geralmente causam dor e sofrimento a outras 
pessoas. A pesquisa investiga também como os profissionais de recursos humanos, 
responsáveis pelas políticas e práticas relacionadas às pessoas dentro das organizações, dão 
sentido às demissões em massa, atividade que hoje é, muitas vezes, mais comum do que a 
própria contratação de pessoas. Para desvendar os sentidos produzidos pelos demissores e 
profissionais de recursos humanos em processos de downsizing, foram analisadas, com a 
metodologia de análise de conteúdo, entrevistas com 12 demissores e 13 profissionais de 
recursos humanos, no total de 25 entrevistas. A coleta do material de pesquisa ocorreu com 
entrevistas em profundidade semi-estruturadas.  
 
A análise das entrevistas nos permite dizer que as demissões, em geral, trazem conseqüências 
muito dramáticas para as pessoas: demitidos, remanescentes e demissores. Para que seja 
possível lidar com as demissões, os demissores constroem sentidos e percebem as práticas de 
downsizing como resultado da objetivação da globalização. Além disso, os demissores 
reforçam a promessa de ajuda aos demitidos na busca de uma nova posição, seja por meio de 
programas de recolocação profissional, seja no esforço individual dos demissores. Os 
demissores revelaram também sua percepção de que, de alguma maneira, os demitidos 
encontrarão novas oportunidades de trabalho. Nossa pesquisa também desvendou maneiras de 
legitimação dos processos de downsizing, com a contribuição da retórica da administração de 
recursos humanos diante desses processos. Para praticar atos que, em geral, trazem dor e 
sofrimento, os demissores precisam amenizar, de alguma maneira, as conseqüências do 
próprio ato. 
 

Palavras-chave: Pessoal – Demissão, downsizing, sentidos e sensações, recursos humanos, 
gerentes – conduta. 
 
 



ABSTRACT 
 
Firms downsize their work force so frequently that it is rare to meet someone nowadays who 
has never been fired. The number of layoffs increased at the end of the eighties and had their 
pick in the nineties, and layoffs continue to be commonly implemented (TOMASKO, 1992; 
CALDAS, 2000; WEISENFELD, BROCKNER e THIBAULT, 2000). One could think that 
since layoffs have become so common, this would make dismissals less traumatic to 
individuals. However, this has not been verified in many studies about dismissals. These 
studies show that downsizing processes usually have dramatic consequences to individuals. 
Many studies have been conducted about dismissal effects on layoff victims and survivors. 
The objective of this work is to understand how managers who fire their employees in 
downsizing processes make sense of their dismissal practices, which are their explanations for 
implementing actions that usually bring pain and suffering to other people. This research also 
investigates how human resources professionals, responsible for policies and practices related 
to employees in the organizations, make sense of layoffs, activities that have become more 
common than recruiting and selection in many firms. To review the meanings produced by 
managers and human resources professionals in downsizing processes, twenty-five people 
were interviewed and the content of the interviews analyzed: twelve layoffs implementing 
managers and thirteen human resources professionals. We used the content analyses 
methodology to analyze the material, which was colleted via semi-structured interviews. 
 
The interview analysis allows us to say that usually the layoffs consequences are very 
dramatic to individuals: victims, survivors and implementing managers. To be able to deal 
with dismissals, managers make sense and perceive layoffs as a result of objectivation of 
globalization. Besides that, managers usually promise to help dismissed employees to find 
other work positions, via outplacement programs or via their own individual help. The 
implementing managers also reveled their perception that, somehow, the dismissed employees 
would find new work opportunities. Besides that, our research reveled that the human 
resources rhetoric is a mean to legitimize layoffs. To implement actions that usually bring 
pain and suffering to individuals, implementing managers need to find ways that somehow 
diminish the consequences of their own actions. 
 
 
Key words: Dismissal, downsizing, sense making, human resources, people management. 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

GRÁFICO 
 
Gráfico 1 - Demissões anunciadas nos Estados Unidos.................................................. 
 
 
QUADROS 
 
Quadro 1 - Alternativas para downsizing segundo o tempo de implementação.............. 
 
Quadro 2 - Resumo do modelo de convergência e reestruturação organizacional e 
downsizing ...................................................................................................................... 
 
Quadro 3 - Estrutura para o estudo de inovações organizacionais.................................. 
 
Quadro 4 - Moderadores dos efeitos do downsizing ....................................................... 
 
Quadro 5 - Categorias de demissores e suas principais características .......................... 
 
Quadro 6 - Profissionais de recursos humanos entrevistados ......................................... 
 
Quadro 7 - Demissores entrevistados.............................................................................. 
 
Quadro 8 - Empresas citadas pelos entrevistados e os processos de downsizing 
referidos nas entrevistas ................................................................................................ 
 
Quadro 9 - Temas em árvore para os grupos de profissionais de recursos humanos e 
de demissores.................................................................................................................. 
 
Quadro 10 - Palavras utilizadas pelos entrevistados ao se referirem a downsizing e  
demissão ........................................................................................................................ 
 
 
FIGURAS 
 
Figura 1 - Estratégias de downsizing e suas dimensões: amplitude e profundidade ....... 
 
Figura 2 - Gestão estratégica e pressões ambientais ....................................................... 
 
Figura 3 - O ciclo de recursos humanos ......................................................................... 
 
Figura 4 - Abordagem de LEANA e FELDMAN (1992) para estudo de efeitos de 
demissões...................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 
 

31 
 
 

35 
 

37 
 

72 
 

78 
 

89 
 

89 
 
 

91 
 
 

95 
 
 

101 
 
 
 
 

33 
 

48 
 

49 
 
 

63 

 



 
LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Número de pessoas admitidas e demitidas no mercado formal no Brasil...... 
 
Tabela 2 - Situações de vida mais estressantes................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SUMÁRIO 
 

Introdução ....................................................................................................................... 

Capítulo 1 - Contextualização de downsizing ................................................................ 

1.1. Downsizing e enxugamentos de pessoas em perspectiva.................................. 

1.2. A que trabalho e demissão nos referimos .......................................................... 

1.3. A implementação dos processos de downsizing ................................................ 

1.4. Razões para a implementação de processos de downsizing ............................... 

Capítulo 2 - Downsizing e a administração de recursos humanos .................................. 

2.1. Contextualização da Administração de Recursos Humanos (ARH).................. 

2.2. Algumas perspectivas da Administração de Recursos Humanos (ARH) ......... 

2.3. Uma visão crítica: a ambigüidade útil ............................................................... 

Capítulo 3 - Downsizing e as perspectivas individuais ................................................... 

3.1. O demitido ......................................................................................................... 

3.2. Os remanescentes ............................................................................................... 

3.3. Os demissores .................................................................................................... 

Capítulo 4 - Abordagem teórico-metodológica .................................................... ......... 

4.1. Características dos entrevistados ....................................................................... 

4.2. Condução da análise de conteúdo ...................................................................... 

Capítulo 5 - O que nos dizem os entrevistados ............................................................... 

5.1. Downsizing e suas qualificações ........................................................................ 

5.2. O que provoca os processos de downsizing ....................................................... 

5.3. A descrição dos processos de downsizing por profissionais de recursos 

humanos e demissores ....................................................................................... 

5.4. Relação entre demissor e demitido .................................................................... 

5.5. Conseqüências do downsizing para os indivíduos ............................................. 

Capítulo 6 - Discussão dos resultados ............................................................................ 

6.1. Qualificação de downsizing e demissão ............................................................ 

6.2. O que provoca os processos de downsizing ....................................................... 

6.3. Descrição do processo de downsizing ................................................................ 

6.4. Relação entre demissor e demitido .................................................................... 

6.5. Conseqüências do downsizing para os indivíduos ............................................. 

Considerações finais ....................................................................................................... 

Referências bibliográficas ............................................................................................... 

Apêndices......................................................................................................................... 

 

13 

19 

19 

23 

29 

33 

44 

45 

46 

51 

57 

58 

68 

76 

84 

88 

92 

97 

98 

105 

 

110 

134 

146 

159 

159 

163 

167 

176 

179 

186 

190 

199 



 

 

13

INTRODUÇÃO 

 

Os processos de downsizing tornaram-se tão freqüentes que é raro atualmente conhecer 

alguém que nunca tenha sido demitido. As demissões em massa se intensificaram no final da 

década de 80, atingiram seu ápice na década de 90 e continuam ocorrendo com freqüência 

(TOMASKO, 1992; CALDAS, 2000; WEISENFELD, BROCKNER e THIBAULT, 2000). 

Poderíamos pensar que, já que ser demitido tornou-se quase corriqueiro, isso tornaria as 

demissões menos traumáticas para as pessoas. Porém isso não é atestado por vários estudos 

sobre demissões, que mostram que os processos de downsizing trazem, em geral, 

conseqüências bastante dramáticas para os indivíduos. Vários estudos já foram realizados 

sobre os efeitos das demissões para os demitidos e para os remanescentes. Este trabalho visa 

entender como as pessoas que demitem dão sentido à prática de demitir, ou seja, quais as 

justificativas utilizadas ao praticarem atos que, geralmente, causam dor e sofrimento a outras 

pessoas. A pesquisa investiga também como os profissionais de recursos humanos, 

responsáveis pelas políticas e práticas relativas às pessoas dentro das organizações, dão 

sentido às demissões em massa, atividade que hoje é, muitas vezes, mais comum do que a 

própria contratação de pessoas. 

 

Nosso ponto de partida é a idéia de BERGER e LUCKMANN (2002)1 de que a realidade é 

socialmente construída, ou seja, a realidade com a qual as pessoas se deparam em seu dia-a-

dia é produto humano. Para esses autores, a realidade por excelência é aquela que se apresenta 

em nosso cotidiano, construída por objetos que já haviam sido considerados como tal antes do 

nascimento de cada indivíduo, assim, a realidade da vida cotidiana já nos é apresentada como 

realidade. É nesse contexto que os autores afirmam que “o homem se produz a si mesmo” 

(BERGER e LUCKMANN, 2002, p. 72). Além disso, nesse processo de construção da 

realidade, as atividades humanas são transformadas em hábitos, que permitem que os 

indivíduos não tenham que tomar decisões a cada instante e possam, assim, viver o cotidiano. 

Os hábitos, por sua vez, quando tipificados, se transformam em instituições, porém, nos 

lembram os autores que a institucionalização é uma objetividade construída pelo homem. 

 

BERGER e LUCKMANN (2002) explicam que o mundo institucional exige modos pelos 

quais possa ser explicado, ou seja, legitimado, sendo que a linguagem é o principal 

                                                 
1 Esta edição de 2002 é a 22º, sendo a primeira edição da Editora Vozes traduzida por FERNANDES, F. de S., 
de 1985. A primeira edição da obra original em inglês é de 1966. 



 

 

14

instrumento para a legitimação. Os autores esclarecem que a legitimação tem a função de 

tornar objetivamente acessível e subjetivamente plausível as objetivações que foram 

institucionalizadas, ou seja, trata-se do processo de explicação. “A legitimação não somente 

diz ao indivíduo o que deve fazer, mas porque as coisas são como são” (BERGER e 

LUCKMANN, 2002, p. 129). Ainda que as idéias de BERGER e LUCKMANN sejam 

reconhecidas nas ciências sociais há décadas, KEENOY (1991) aponta para a ausência de 

discussão sobre a construção social de práticas cotidianas nas organizações, especialmente na 

área de recursos humanos. É a partir dessa perspectiva que esta pesquisa buscou explorar 

como os demissores e as próprias empresas, representadas pelos profissionais de recursos 

humanos, justificam a realização de processos de downsizing, ou seja, investigar como se dá a 

construção dessa realidade na qual a cada dia mais e mais pessoas são demitidas. A 

investigação de que sentidos são atribuídos às demissões em massa contribui para que 

possamos perceber como se dá a legitimação de ações organizacionais que, em geral, trazem 

conseqüências dramáticas às pessoas.  

 

Este trabalho está dividido em seis capítulos e inicia-se com a contextualização dos processos 

de downsizing enquanto macrofenômeno, com o objetivo de ilustrar a magnitude dessas 

práticas nos Estados Unidos e no Brasil. Em seguida, definimos conceitos fundamentais para 

o desenvolvimento da dissertação: esclarecemos a que trabalho nos referimos em nossa 

pesquisa, o que consideramos emprego e precarização de trabalho, assim como definimos 

globalização e downsizing. Dado o macrocontexto de processos de downsizing e esclarecidos 

os termos que são empregados em todo o trabalho, apresentamos quais os tipos de downsizing 

realizados pelas organizações e também o que diz a literatura sobre as causas de demissões 

em massa nas organizações. 

 

Entende-se que as ações dos demissores estão apoiadas sobre as visões adotadas pela área de 

recursos humanos e, nesse sentido, investigamos, no segundo capítulo, o papel da área 

responsável por políticas e práticas no que tange as pessoas nas organizações. Tratamos da 

área de recursos humanos, iniciando com a contextualização histórica da Administração de 

Recursos Humanos - ARH. Em seguida, apresentamos algumas abordagens da ARH, nas 

quais estão incluídas as perspectivas hard e soft da ARH. Na abordagem hard, as pessoas são 

percebidas como quaisquer outros recursos e a estrutura deve se adequar à estratégia da 

empresa. Na perspectiva soft da ARH, as pessoas são consideradas o fator de vantagem 

competitiva das empresas. O capítulo termina com uma perspectiva crítica da ARH, com a 
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visão de GUEST (1990), KEENOY (1990, 1991, 1999) e LEGGE (1995) de que a ARH, ao 

conciliar as perspectivas hard e soft, dá a retórica para que as empresas justifiquem práticas 

condizentes com a economia de livre mercado e com o mundo globalizado. 

 

O terceiro capítulo aborda os processos de downsizing segundo a perspectiva dos demitidos, 

remanescentes e demissores. A respeito dos demitidos, regatamos dois clássicos estudos, da 

década de 30, sobre os efeitos de demissão e desemprego nas pessoas. O estudo de JAHODA 

(1982) na vila austríaca de Marienthal relata a perda do senso de propósito, a perda da noção 

de tempo e a perda de identidade observada entre os desempregados. Outro clássico estudo, 

de EISENBERG e LAZARFELD (1938), descreve as fases pelas quais os demitidos passam: 

primeiro o choque, seguido de busca animada de emprego, vindo depois a ansiedade e, 

finalmente, o fatalismo. Apresentamos, em seguida, estudos mais recentes sobre os efeitos das 

demissões sobre os demitidos que levam em conta os aspectos de contexto, tais como taxa de 

desemprego, tempo que o demitido havia trabalhado para a empresa antes de ser demitido e 

questões individuais, tais como idade e nível de escolaridade (LEANA e FELDMAN, 1988, 

1992). 

 

Ainda no terceiro capítulo abordamos os processos de downsizing de acordo com a 

perspectiva dos remanescentes. Também para esses indivíduos as conseqüências de 

downsizing podem ser bastante severas: muitas vezes, os remanescentes ficam apavorados, 

temendo perder seus próprios empregos, descomprometidos com a empresa, estressados e 

com baixa auto-estima (BROCKNER et al, 1986, 1987, 1992, 1997; BROCKNER, 1992; 

NOER, 1993; MISHRA e SPREITZER, 1998). Além disso, permanecer em uma empresa que 

realizou processos de downsizing pode significar o aumento da sobrecarga de trabalho para os 

remanescentes, com conseqüências, às vezes, bastante severas, como, por exemplo, o 

esgotamento profissional, o burnout (SELIGMANN-SILVA, 1996, 2001). 

 

O Capítulo 3 termina com a abordagem dos demissores, responsáveis pela informação de que 

o funcionário está demitido. Há casos de demissões que são realizadas de maneira desastrosa: 

um funcionário da companhia de controle de trânsito na Austrália está processando a empresa 

porque foi informado que não trabalhava mais para a companhia com uma mensagem digital 

em seu celular (CNN, 2003). FOLGER e SKARLICKI (1989) citam uma demissão realizada 

durante o bring your daughter to work day. Trata-se de um dia no ano em que todos os 

funcionários de determinadas empresas americanas são convidados a levar as filhas ao local 
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de trabalho, em um esforço para mostrar às meninas que o trabalho em uma corporação pode 

fazer parte de suas opções profissionais e que elas não precisam restringir suas carreiras a 

alternativas consideradas tradicionalmente femininas. Pode-se imaginar o quão atraente a vida 

corporativa deve ter parecido aos olhos da filha ao sair da empresa junto com seu pai, 

conduzida por um guarda de segurança. Embora os demissores tenham um papel importante 

nos processos de downsizing e já que a maneira como a notícia de demissão é dada tem efeitos 

sobre o demitido, os autores sobre o tema concordam que, em geral, os demissores tendem a 

se afastar dos demitidos, realizando as demissões de forma abrupta e curta (FOLGER e 

SKARLICKI, 1989; BROCKNER, 1992). Além disso, alguns autores ressaltam que demitir 

alguém é bastante difícil e que realizar demissões deixa uma marca indelével nos gestores 

(KETS DE VRIES e BALAZS, 1997). A revisão da literatura sobre esse ponto nos mostrou 

que os demissores ainda não foram suficientemente estudados, por isso, consideramos 

pertinente o trabalho de campo conduzido, no qual investigamos como os demissores lidam 

com os processos de downsizing e como dão sentido à prática de demitir. 

 

O quarto capítulo apresenta a abordagem teórico-metodológica que orientou a coleta de 

dados: a busca da construção de sentidos que demissores e profissionais de recursos humanos 

dão ao ato de demitir. Tal abordagem teórico-metodológica está fundamentada em BERGER 

e LUCKMANN (2002), SPINK e FREZZA (2000), SPINK e LIMA (2000), TONELLI 

(2000) e SPINK (2003). Ainda sobre essa mesma abordagem, é relevante explicitar que a 

pesquisadora se envolveu em sucessivos processos de downsizing em sua carreira como 

executiva de recursos humanos, três anos antes da condução desta pesquisa. Dessa maneira, o 

papel da pesquisadora como ex-profissional de recursos humanos e demissora permeia este 

trabalho, desde a escolha do tema, a elaboração das entrevistas e sua interpretação. 

 

Este capítulo também contempla a apresentação das características dos 25 entrevistados que 

compõem a parte empírica deste trabalho, 13 profissionais de recursos humanos e 12 

demissores, e a descrição das 22 empresas às quais estes se referem no decorrer das 

entrevistas. Abordamos também aqui a maneira como conduzimos a análise de conteúdo das 

entrevistas: a utilização do software QSR N6 e a elaboração de cada etapa da análise 

realizada. Terminamos o capítulo com a organização dos temas revelados pelas entrevistas em 

cinco grandes grupos, que norteiam os capítulos seguintes. 
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O Capítulo 5 apresenta o resultado da análise de conteúdo em cinco sessões, que 

correspondem aos grupos de temas revelados na fase de análise. A primeira seção trata da 

qualificação de downsizing: as expressões utilizadas pelos entrevistados quando se referiam a 

downsizing e demissão e os sentimentos relacionados a downsizing. Na segunda seção, 

abordamos o que os entrevistados relatam sobre o que levou suas empresas à realização de 

processos de downsizing. A terceira seção trata da descrição dos processos de downsizing 

segundo os profissionais de recursos humanos e demissores, com etapas que vão desde as 

primeiras decisões tomadas e a elaboração do processo de comunicação até a identificação de 

papéis e percepção de justiça nos processos de downsizing relatados. O capítulo continua com 

temas identificados apenas entre os demissores: a relação entre demitido e demissor, na qual 

abordamos a formação de vínculo entre funcionário e gestor e o que ocorre nos períodos que 

antecedem e sucedem as demissões, assim como o que é dito ao funcionário durante a 

demissão propriamente dita. Esse capítulo termina com as conseqüências das demissões da 

perspectiva individual: demitidos, remanescentes e demissores. 

 

O Capítulo 6 traz a discussão sobre os resultados apresentados no capítulo anterior, realizada 

a partir da perspectiva construcionista. Nossa discussão sobre a elaboração de sentidos dos 

demissores e profissionais de recursos humanos está organizada segundo a mesma disposição 

dos cinco temas desvendados na análise de conteúdo das entrevistas: qualificação de 

downsizing e demissão, causas de downsizing, descrição do processo de downsizing segundo 

os entrevistados, relação demissor e demitido e conseqüências das demissões.  

 

As considerações finais do trabalho nos permitem dizer que as demissões, em geral, trazem 

conseqüências muito dramáticas para as pessoas: demitidos, remanescentes e demissores. Para 

que possam lidar com as demissões, os demissores constroem sentidos e percebem as práticas 

de downsizing como resultado da objetivação da globalização. Além disso, os demissores 

reforçam a promessa de ajuda aos demitidos na busca de uma nova posição, seja por meio de 

programas de recolocação profissional, seja no esforço individual dos demissores. Os 

demissores revelaram também sua percepção de que, de alguma maneira, os demitidos 

encontrarão novas oportunidades de trabalho. Nossa pesquisa também desvendou maneiras de 

legitimação dos processos de downsizing, com a contribuição da retórica da administração de 

recursos humanos diante desses processos. Para praticar atos que, em geral, trazem dor e 



 

 

18

sofrimento, os demissores precisam amenizar, de alguma maneira, as conseqüências do 

próprio ato. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZAÇÃO DE DOWNSIZING 

 

O estudo sobre downsizing pode ser realizado a partir de três diferentes perspectivas: a 

abordagem macro, relacionada a questões econômicas: a abordagem organizacional, 

relacionada às empresas que demitem, suas razões e conseqüências, e a abordagem que visa 

estudar o indivíduo em situação de demissão. Nessa última perspectiva, estão os demitidos, os 

remanescentes e aqueles que demitem (FREEMAN e CAMERON, 1993; CAMERON, 1994). 

Embora nosso estudo tenha como objetivo a investigação de downsizing segundo a 

perspectiva dos indivíduos, ou seja, como os demissores e os profissionais de recursos 

humanos dão sentido às práticas de downsizing e demissão praticadas por eles. Tratamos 

brevemente neste capítulo dos níveis de abordagem macro e organizacional, com o objetivo 

de contextualizar as experiências de downsizing vivenciadas pelos indivíduos. 

 

O capítulo inicia com algumas ilustrações dos números de downsizing realizados pelas 

empresas nos últimas décadas nos Estados Unidos e os números de demissões no mercado 

formal do Brasil nos anos de 2000 a 2003. Passamos, em seguida, ao esclarecimento de 

conceitos que são utilizados no decorrer do trabalho. As duas últimas sessões contextualizam 

downsizing segundo a perspectiva organizacional, ou seja, como as empresas realizam os 

processos de downsizing e o que buscam alcançar em tais processos. 

 

1.1. Downsizing e enxugamentos de pessoas em perspectiva 
 

Notícias de downsizing e demissão em massa são freqüentes na mídia. O acompanhamento do 

número de demissões anunciadas por empresas nos Estados Unidos nos últimos 15 anos é 

realizado por uma consultoria americana de recolocação, a CHALLENGER, GARY e 

CHRISTMAS (2004). Seus dados revelam que, em 2001, ano do atentado terrorista às torres 

gêmeas de Nova York, observou-se o número mais elevado dos dados, com notícias que 

somam dois milhões de pessoas demitidas naquele ano. Depois do atentado, as notícias sobre 

pessoas demitidas passam a médias anuais de 1.466.000 e 1.236.000 nos dois anos seguintes. 

Antes de 2001, na década de 90, as notícias relatavam uma média de 500 mil pessoas 

demitidas anualmente nos Estados Unidos. Os dados sobre anúncios de demissões nos 

Estados Unidos foram utilizados para a elaboração do Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Demissões anunciadas nos Estados Unidos 
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Fonte: CHALLENGER, GARY e CHRISTMAS, 2004 
Notas: (1) Dados acompanhados por consultoria Challenger de 1993 a 2003. Anteriormente, os dados eram 
tabulados por um jornal independente que não é mais publicado (CHALLENGER, GARY e CHRISTMAS, 
2004). 
(2) Os dados de 1992 são estimados a partir de números tabulados do primeiro semestre. 
 

 

Vale notar que os dados sobre anúncios de demissão nem sempre correspondem ao número de 

pessoas demitidas, pois se, de um lado, pode haver demissões que não sejam noticiadas, por 

outro, nem sempre as demissões anunciadas são efetivamente levadas a cabo. Segundo alguns 

autores que discutem o tema demissão (CALDAS, 2000; CASCIO, 2002), muitas vezes o 

anúncio de downsizing pelas empresas causa o efeito de valorização de suas ações, levando as 

organizações a realizarem anúncios de demissão em massa que podem não se concretizar. 

 

Com o objetivo de verificar quantas pessoas são demitidas no Brasil, buscamos dados sobre o 

emprego formal, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (2004). Esse ministério mantém 

um cadastro que permite acompanhar o comportamento do emprego formal no país. Trata-se 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, que serve como subsídio para 

estudos e projetos ligados ao mercado de trabalho. Todos os meses, as empresas devem 

informar ao Ministério do Trabalho o número de pessoas admitidas e demitidas durante 
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aquele período. Apresentamos dados relativos às estatísticas mantidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego (2004) para os anos 2000, 2001 e 2002.2  

 

Os dados sobre empregados e desempregados formais do Ministério do Trabalho e Emprego 

(2004) foram utilizados para a elaboração da Tabela 1, apresentada a seguir. Observamos que 

de 2000 a 2002, mais de 27 milhões de pessoas foram dispensadas de seus postos de trabalho 

no mercado formal no Brasil. Dentro desse mercado, o setor que mais demissões realizou nos 

três anos foi o de serviços, com quase 35% de pessoas. Seguem depois os setores de comércio 

e indústria de transformação, com aproximadamente 20% de pessoas demitidas em cada 

atividade.  

                                                 
2 Os dados referentes a 2003 não se encontravam disponíveis até nossa última visita ao site do Ministério do 
Trabalho e Emprego (2004) em 20 de setembro de 2004. 
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Os dados do Ministério do Trabalho (2004) nos dão a informação de que, para os anos 

estudados, há mais admissões que desligamentos no mercado formal no Brasil. Embora 

positivo, este saldo não é suficientemente grande para absorver todos os jovens que entram no 

mercado de trabalho a cada ano, levando ao aumento dos índices de desemprego e ao aumento 

do número de pessoas que ingressa no mercado informal de trabalho. 

 

As transformações ocorridas a partir da década de 80 na economia, na maneira de administrar 

as empresas e nas relações de trabalho levaram à perda de emprego de milhares de pessoas. 

Apesar dos dados do Ministério do Trabalho, downsizing e demissão passaram a ser 

fenômenos muito comuns, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Observa-se, 

entretanto, que, embora em nossos dias seja muito comum que pessoas sejam demitidas e 

fiquem desempregadas, o impacto das demissões e desemprego para cada indivíduo é, em 

geral, bastante dramático, conforme já nos mostrou o trabalho de JAHODA3 (1982), na 

década de 30. Além disso, os impactos de downsizing vão além das conseqüências para 

aqueles afetados diretamente, havendo também efeitos para os remanescentes e para os 

demissores. As conseqüências das demissões segundo a perspectiva destes três grupos serão 

examinadas no terceiro capítulo deste trabalho. Antes, é preciso esclarecer sobre que trabalho 

e que tipo de demissão tratamos aqui. 

 

1.2. A que trabalho e demissão nos referimos 

 

Nesta seção, esclarecemos o significado dos termos utilizados no decorrer da dissertação, uma 

vez que, no que se refere a downsizing e trabalho, há palavras distintas que carregam o mesmo 

significado e outras que, embora tenham significados diferentes, são muitas vezes utilizadas 

como sinônimos. 

 

O primeiro termo a ser tratado é trabalho que, como categoria abstrata, pode ser entendido 

como o esforço físico ou mecânico, como energia dispensada por pessoas, animais e 

máquinas, cujo resultado é a transformação dos elementos. Nessa perspectiva, na qual 

prevalece a dimensão física do trabalho, sua valorização corresponde à utilidade da ação 

realizada (LIEDKE, 1997). A noção de trabalho tal como conhecemos hoje está relacionada à 

Era Moderna. Depois do período das grandes navegações, o Ocidente foi marcado pela 

                                                 
3 A pesquisa de Marienthal, realizada no início da década de 30, demorou muitos anos para ser traduzida para o 
inglês (CALDAS, 2000). 



 

 

24

expansão do mercado capitalista e da manufatura. Aí floresce, principalmente na Europa, a 

cultura burguesa, pautada pelos princípios da liberdade de mercado, de autodeterminação 

individual e de racionalidade científica. A noção burguesa opõe o trabalho ao lazer e separa a 

vida social nas esferas pública e privada (LIEDKE, 1997). Tratar de demissões é, portanto, 

lidar com a perda do trabalho, ou seja, com a perda de um referencial importante para os 

indivíduos no mundo contemporâneo (ANTUNES, 1995; LIEDKE, 1997; CALDAS, 2000; 

SELIGMANN-SILVA, 2001; MORIN, 2002; MORIN, TONELLI e PLIOPAS, 2003).  

 

Ao mesmo tempo, associa-se a noção de trabalho a emprego, ou seja, o trabalho em sua forma 

institucional, que se refere ao trabalho livre na sua relação assalariada. O emprego tornou-se, 

nos séculos XIX e XX, um importante referencial para os indivíduos, pois diz respeito a seu 

reconhecimento social e prestígio social. Trata ainda de uma importante referência para o 

desenvolvimento emocional, ético e cognitivo durante o processo de socialização das pessoas 

(LIEDKE, 1997; DEJOURS, 1994).  

 

Ao final do século XX, entretanto, após um período de florescimento das empresas no pós-

guerra, outras situações de trabalho, distintas do emprego regulamentado, tornaram-se mais 

freqüentes. São situações de precarização do trabalho, com ocorrência de subemprego e 

trabalho assalariado não regulamentado (GALEAZZI, 2002). Na situação de subemprego, o 

indivíduo, em geral, exerce uma função que requer formação educacional muito inferior à sua 

formação. É o caso, por exemplo, de engenheiros ou advogados que exercem a função de 

motoristas de táxi. Considera-se também que uma pessoa está em situação de subemprego 

quando recebe menos benefícios e salários muitos inferiores a outras pessoas com a mesma 

qualificação e no exercício da mesma função (FELDMAN, 1996; GALEAZZI, 2002). É o 

caso, por exemplo, de profissionais que são contratados pelas empresas como funcionários 

autônomos e, dessa maneira, não fazem jus aos benefícios fornecidos aos demais 

funcionários, tais como seguro-saúde ou seguro de vida, fornecidos aos demais funcionários. 

Já na situação de trabalho assalariado não regulamentado, os empregadores não cumprem os 

requisitos legais e os trabalhadores não têm qualquer direto previdenciário e trabalhista, tais 

como fundo de garantia e décimo terceiro salário (GALEAZZI, 2002).  

 

Outra situação de trabalho que pode ser caracterizada como precarização é a condição 

nomeada de “overemployment” pelos autores australianos DOLLARDA e WINEFIELD 

(2004). Os autores caracterizam o “overemployment” como um emprego em que os indivíduos 
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estão submetidos à pressão por desempenho cada vez maior, devem alcançar metas a cada dia 

mais ambiciosas, em que o ritmo de trabalho é bastante acelerado, com longa jornada de 

trabalho e com grande carga de trabalho.  

 

É importante também esclarecermos as definições de demissão e desemprego consideradas 

neste trabalho. Ao nos referirmos à demissão, estamos falando do evento que remove o 

indivíduo de seu emprego remunerado contra a sua vontade (LATACK e DOZIER, 1986; 

LATACK, KINICKI e PRISSIA, 1995). Já desemprego é o estado que ocorre depois do 

evento demissão. A definição apresentada por GALEAZZI (2000, p. 71) de que 

desempregado é aquele que se encontra em uma situação involuntária de não-trabalho por 

falta de oportunidade ou que exerça um trabalho irregular com desejo de mudança nos parece 

bastante adequada, já que incluí entre os desempregados também os que têm atividade 

irregular. Dessa forma, os processos de downsizing podem levar a situações de demissão e 

desemprego ou de precarização do trabalho. Na busca pela sobrevivência, os demitidos 

podem se submeter a situações de subemprego ou de trabalho assalariado não regulamentado. 

Muitas vezes, para os que permanecem na empresa depois que outros foram demitidos, pode 

se configurar a situação de “overemployment”, pois o trabalho que era realizado por um 

número maior de pessoas passa a ser dividido entre os que permanecem na empresa. 

 

O termo downsizing é controverso. CATTANI, 1997 e ALBUQUERQUE, 1997, por 

exemplo, consideram downsizing um modismo e optam pela utilização da expressão 

reengenharia, um termo que, para esses autores, compreende um sistema de gestão que tem 

como pressuposto uma perspectiva racionalizadora e democrática. Para outros autores, 

entretanto, reengenharia e downsizing têm significados muitos próximos, assim como 

rightsizing, reestruturação, reposicionamento e retrenchment (CASCIO, 2002). Em nosso 

trabalho, tratamos reengenharia e downsizing como sinônimos. 

 

O termo downsizing foi primeiramente utilizado como referência à diminuição do tamanho de 

carros na indústria automobilística e passou a ser usado com o significado de redução de força 

de trabalho em épocas de recessão (APPELBAUN, SIMPSON e SHAPIRO, 1987). Neste 

trabalho, adotamos a seguinte definição: 

 

“downsizing organizacional constitui-se em uma série de atividades, 
tomadas por parte dos gestores da organização, com o objetivo de 
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melhorar a eficiência organizacional, produtividade e/ou 
competitividade” (FREEMAN e CAMERON, 1993, p. 12; 
CAMERON, 1994). 

 

Downsizing, portanto, refere-se à diminuição do tamanho da organização (CALDAS, 2000; 

TOMASKO, 1992) que pode ocorrer de várias maneiras como transferências, congelamento 

de contratações e incentivo a aposentadorias, porém, a maneira mais usual de diminuir o 

tamanho organizacional é o enxugamento ou demissões em massa (CALDAS, 2000; 

TOMASKO, 1992; FREEMAN, KIM e CAMERON, 1993). Nessa perspectiva, é 

fundamental frisar alguns atributos do downsizing: em primeiro lugar, trata-se de uma 

iniciativa intencional, cujo objetivo é melhorar o desempenho organizacional. Além disso, o 

downsizing pode ser uma ação proativa ou reativa, cujo objetivo é conter custos ou aumentar a 

competitividade (FREEMAN e CAMERON, 1993).  

 

Observamos, na literatura sobre downsizing, uma associação entre os termos downsizing e 

declínio organizacional. Tal associação pode ser explicada pela natureza das demissões até o 

início da década de 80. Como abordam CAPLAN e TEESE (1997), houve uma mudança dos 

cortes de pessoal que ocorriam antes da década de 80. Até então, as pessoas eram demitidas 

ou porque falhavam em seu desempenho ou porque a organização falhava em seu negócio. 

Nessa perspectiva, downsizing era um último esforço para salvar a organização e não uma 

necessidade das empresas em reduzir excessos (CAMERON, 1993, 1994). O que vemos 

desde os anos 80 é uma diminuição de postos de trabalho (HECKSCHER, 1995; RIFKIN, 

1995), situações em que funcionários de ótimo desempenho são demitidos e organizações que 

demitem não estão necessariamente em decadência ou em declínio organizacional. 

 

Dessa maneira, downsizing e declínio organizacional são noções que se distinguem e declínio 

organizacional é definido como “uma condição na qual ocorre um substancial e absoluto 

decréscimo nos recursos da organização” (CAMERON e WHETTEN, 1987, p. 224). Trata-se 

de um termo que traz a conotação de decadência organizacional. O declínio organizacional 

envolve recursos restritos e pressões para diminuí-los (CAMERON e WHETTEN, 1987). A 

organização enfrenta problemas por aumento da competitividade e diminuição de mercados e 

realiza downsizing como uma estratégia de sobrevivência (CALDAS, 2000). Entre os 

mecanismos de downsizing, o mais comum é a demissão de pessoas. Observamos, portanto, 

que enxugamentos ou demissões de pessoas são uma das maneiras de realizar o downsizing 

(CAMERON, 1993; CALDAS, 2000). Uma questão que chama a atenção dos autores sobre o 
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tema é que a prática de enxugamento de pessoal tornou-se uma característica abrangente e 

duradoura, ou seja, as organizações buscam constantemente a redução de despesas em geral, 

demitindo pessoas (CALDAS, 2000).  

 

Vale ressaltar que tratamos neste estudo de demissões dentro do contexto de downsizing, ou 

seja, demissões que ocorrem segundo uma iniciativa intencional para melhoria do 

desempenho da organização. Não abordamos as demissões causadas unicamente por 

desempenhos que não correspondem à expectativa dos gestores. Nas demissões causadas 

unicamente por fraco desempenho, a pessoa é demitida e outra é contratada ou transferida 

para exercer as mesmas funções. Não há, portanto, qualquer mudança na estrutura da empresa 

e diminuição de seu tamanho. 

 

Vemos assim que competitividade e produtividade são questões muitas vezes relacionadas a 

processos de downsizing. Nesse contexto, é importante tratar de dois termos bastante 

próximos dos dois primeiros: globalização e tecnologia. 

 

SCHERER (1997) afirma que o termo globalização tem sido utilizado em alusão a uma série 

de fenômenos que estariam configurando, principalmente a partir da década de 70, uma 

redefinição das relações internacionais em distintas áreas da vida social, como economia, 

finanças, tecnologia, comunicação e religião, entre outras. A globalização tem caráter 

centrífugo, ou seja, ocorre a partir dos Estados Unidos e caracteriza-se pela 

internacionalização dos mercados financeiros, do crescimento do comércio entre as nações e 

pela expansão da atuação de empresas transnacionais. É importante ressaltar que uma das 

forças motrizes da globalização produtiva se caracteriza pela difusão e pelo amadurecimento 

do sistema de produção flexível ou enxuta (SCHERER, 1997). Ou seja, na busca de 

produtividade, fornecedores e clientes podem estar em diferentes países (ADLER e 

GHADAR, 1990; ADLER, 2002), pois há a busca da mão-de-obra qualificada a menor custo. 

 

Ainda sobre globalização, é notável a ambigüidade do próprio termo: de um lado, há a 

conotação de marcha no sentido de diminuição de diferenças, de aproximação de países em 

um “mundo sem fronteiras”. Por outro lado, observa-se que a globalização vem causando a 

polarização crescente entre regiões, países e grupos sociais, acentuando cada vez mais as 

diferenças (SCHERER, 1997). Observa-se que a palavra “globalização” tem estado associada 

ao processo de redução de pessoas na organização quase que como um clichê explicativo. 
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Quanto à tecnologia e seu impacto sobre as demissões, as inovações tecnológicas podem ser 

responsáveis pela redução de emprego, uma vez que representam racionalização dos 

processos produtivos e aumento da produtividade, sem que haja incremento na demanda de 

trabalho (BASTOS, 1997). Ressaltamos que as inovações tecnológicas que levam à 

racionalização produtiva tratam tanto da incorporação de uma inovação de natureza 

organizacional como da inovação tecnológica propriamente dita (BASTOS, 1997). Uma 

inovação de natureza organizacional pode ser a modificação de um processo produtivo ou da 

estrutura hierárquica de uma organização. Já como exemplo de inovação tecnológica 

propriamente, temos a utilização de robôs em certas indústrias. BASTOS (1997) lembra que 

há efeitos compensatórios no que diz respeito à tecnologia e trabalho: um dos efeitos é a 

criação de novos produtos, serviços e mercados e, com isso, pode haver novas frentes de 

expansão de empregos. Um segundo efeito citado pelo autor é a redução de custos que pode 

levar à redução de preços da mercadoria, o que pode, em alguns casos, levar a efeitos 

positivos sobre a demanda. Vale considerar, entretanto, que mesmo que haja a criação de 

novas frentes de expansão de empregos, a tecnologia causa uma mudança na composição da 

estrutura ocupacional e no perfil da força de trabalho: há a exigência de maior capacidade de 

abstração, de comunicação e de conhecimentos básicos dos trabalhadores (BASTOS, 1997).  

 

Vimos nesta seção algumas definições sobre as quais está fundamentado este estudo. Resta, 

entretanto, esclarecer os distintos papéis relacionados a processos de downsizing, 

desempenhados por indivíduos nas organizações. BERGER e LUCKMANN (2002, p. 104) 

lembram que “dizer (...) que os papéis representam as instituições é dizer que os papéis 

tornam possível a existência das instituições continuamente, como presença real na 

experiência de indivíduos vivos”. Dessa maneira, papéis são definidos como a tipificação da 

forma de agir dos indivíduos, que é reconhecida pelas outras pessoas. A ação que é executada 

dentro de um papel determina a autocompreensão do ator, ou seja, aquele que executa o papel 

apreende-se como identificado com a própria ação. Além disso, muitas vezes, são os papéis 

que permitem que as pessoas acreditem que não possuem escolha diante de certas situações, 

tendo que agir de determinada forma por conta de sua posição, do papel que exerce, como, 

por exemplo, marido, pai, bandido ou carrasco. Dessa maneira, há o estreitamento entre a 

distância subjetiva que o indivíduo pode estabelecer entre si e o papel que desempenha 

(BERGER e LUCKMANN, 2002). Nosso trabalho busca, justamente, a caracterização de 
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alguns papéis: profissionais de recursos humanos, gestores e demissores frente ao processo de 

demitir. 

 

Os profissionais de recursos humanos são todos os indivíduos que trabalham com a 

administração de recursos humanos, independentemente de seu nível hierárquico. Já gestor é 

definido como “aquele que gerencia bens ou negócios de outrem; administrador” (HOUAISS, 

2004). Em nosso trabalho, gestor é tratado como sinônimo de gestor de pessoas, ou seja, 

alguém que tenha a responsabilidade de orientar, supervisionar, contratar e, inclusive, demitir 

seus subordinados, independentemente do nível hierárquico.  

 

Em processos de downsizing, podemos a princípio distinguir dois grupos: os que saem da 

empresa ou demitidos e os que permanecem na empresa, os remanescentes. Em nossa 

abordagem, separamos dentre os remanescentes aqueles que, além de permanecer na empresa, 

são responsáveis por demitir. A responsabilidade por demitir tem dois significados: a tomada 

de decisão de demitir pessoas e a responsabilidade de dar a notícia da demissão, informar as 

outras pessoas que estão demitidas. Neste trabalho, chamamos demissores os que dão a 

notícia de demissão. Algumas vezes, esses demissores são gestores também responsáveis pela 

decisão de demitir. Em outras ocasiões, os demissores apenas implementam as demissões, são 

gerentes e supervisores que informam seus subordinados que estão demitidos. Vale lembrar 

que consideramos aqui processos de enxugamento de pessoal, portanto, não nos referimos a 

demissões por desempenho ou má conduta. 

 

Nas próximas duas sessões, passamos à contextualização de downsizing segundo a 

perspectiva organizacional. O primeiro aspecto organizacional abordado diz respeito à 

implementação dos processos de downsizing nas empresas, ou seja, as distintas maneiras de 

realização de processos de downsizing. A última seção trata das causas de downsizing 

segundo a literatura sobre o tema.  

 

1.3. A implementação dos processos de downsizing 

 

Para apresentar o contexto organizacional dos processos de downsizing, abordamos os 

trabalhos de TOMASKO (1992) e CAMERON (1994) que estudaram esses processos assim 

que eles passaram a ser mais freqüentes nos anos 80 e 90. O primeiro autor aborda os 

processos de downsizing nas organizações conforme o tempo de implementação e de acordo 
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com o número de pessoas demitidas. Já o trabalho de CAMERON (1994) estuda os processos 

de downsizing de acordo com os objetivos organizacionais e a variedade de táticas utilizadas 

pelas empresas. 

 

Downsizing de acordo com a porcentagem de pessoas demitidas e tempo de implementação 

 

TOMASKO (1992) observa as várias maneiras de implementação de downsizing de acordo 

com o tempo necessário para a realização da mudança na organização e a porcentagem de 

redução de pessoas ou da folha de pagamento. Como ilustrado no Quadro 1, processos de 

downsizing implementados em menos de um ano incluem, necessariamente, demissão de 

pessoas. Se há redução de mais de 15% do pessoal nesse período de tempo, ocorrem os 

enxugamentos de pessoal. Com a saída de um número menor de pessoas, entre 6 e 14%, 

podem ser utilizados pelas empresas programas de demissões voluntárias e de antecipação de 

aposentadorias. Para porcentagens ainda menores, podem ocorrer demissões seletivas. Já 

quando o período de implementação do downsizing é mais longo, de um a três anos, também 

podem ser observados demissões seletivas e planos de demissão voluntária, mas outras 

possibilidades são possíveis, como treinamentos, transferências e terceirizações. Já para 

implementações de downsizing em mais de três anos, há mais possibilidades como o 

congelamento de contratações e transferência de funcionários. 



 

 

31

 

Quadro 1: Alternativas para downsizing segundo o tempo de implementação 
 

 

 

15% ou mais 

Demissões gerais em todos 
os níveis. 

Unidades de negócio 
subsidiárias. 
 
Várias ofertas de 
aposentadoria antecipada ou 
demissões voluntárias. 

Fechar a unidade de 
negócios e transferir 
funcionários. 
 
Diversificação baseada nas 
habilidades dos funcionários 
excedentes. 

 

 

 

 

 

6 a 14% 

Amplo programa de 
aposentadoria antecipada e 
demissões voluntárias. 
 
Subcontratar de volta os 
funcionários como 
consultores. 
 
Redução de salário, 
compartilhamento de 
emprego, mudar para cargos 
de menor remuneração. 

Mobilizar o pessoal. 
 
Demissões seletivas. 
 
Retreinar, transferir. 
 
Retreinar; procurar 
ocupações fora da empresa 
(outplacement). 
 
Emprestar o pessoal. 

Congelamento de 
contratações. 
 
Recolocar pessoal 
administrativo em outros 
departamentos. 

 

 

1 a 5% 

 

 

 

Demissões seletivas. 
 
Programas de aposentadoria 
antecipada ou demissões 
voluntárias 

Transformar funcionários 
em consultores. 
 
Vender os serviços 
administrativos fora da 
empresa. 

Congelamento de 
contratações e muitas outras 
opções. 

 Menos de um ano 
(respondendo a uma ameaça 
econômica imediata) 

1 a 3 anos 3 ou mais anos 

 Tempo necessário para a implementação 

Nota: As porcentagens indicam as reduções necessárias aproximadas em número de pessoas e em folha de 
pagamento.  
Adaptado de TOMASKO (1982, p. 183) 
 

 

Downsizing de acordo com as estratégias utilizadas e amplitude de práticas adotadas  

 

O estudo de CAMERON (1994) sobre downsizing foi realizado com 30 empresas nos Estados 

Unidos, nas quais o autor identificou três tipos diferentes de downsizing: redução da força de 

trabalho, redesenho do trabalho e estratégias sistêmicas de downsizing. 

 

A estratégia da redução da força de trabalho é ilustrada por CAMERON (1994, p. 197) como 

“a detonação de uma granada em um quarto fechado para que uma porcentagem dos 

funcionários seja eliminada”. Nessa categoria, estão incluídas as demissões, as não-

contratações e os planos de demissão voluntária. A estratégia de redesenho do trabalho 

consiste na eliminação de funções, nos níveis hierárquicos, nos produtos ou nas divisões de 

uma organização. Há uma mudança na maneira como as pessoas trabalham. Já a estratégia 
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sistêmica consiste em esforços para a mudança da cultura da organização e das atitudes das 

pessoas no sentido de que todas as pessoas se preocupem e estejam alerta para oportunidades 

de redução de custos. As estratégias sistêmicas têm a perspectiva de longo prazo e, muitas 

vezes, requerem investimento inicial em treinamento dos funcionários, diagnóstico de 

processos e formação de equipes.  

 

As três estratégias de downsizing estão ilustradas na Figura 1. Esta figura também contempla 

a análise das empresas estudadas por CAMERON (1994) segundo a amplitude e a 

profundidade do downsizing. A amplitude do downsizing se refere à utilização de mais de uma 

estratégia para a diminuição do tamanho da organização. Assim, uma empresa que, além de 

demitir parte de seus funcionários, também elimina alguns níveis hierárquicos, realizou um 

downsizing de maior amplitude que outra empresa que apenas demitiu uma porcentagem de 

seus funcionários. Já a dimensão de profundidade do downsizing se refere à intensidade ou 

severidade de cada uma das estratégias de downsizing. O número de pessoas demitidas em um 

downsizing diz respeito à profundidade do downsizing. 
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Figura 1: Estratégias de downsizing e suas dimensões: amplitude e profundidade 
Estratégias de downsizing  
Redução da força de 
trabalho 

Redesenho do 
trabalho 

Sistêmica 

Foco Número de pessoas Posições, níveis, 
funções 

Cultura 

Eliminação Pessoas Trabalho Status quo 
Tempo de 
implementação 

Rápido Moderado Extenso 

Retorno esperado Retorno a curto prazo Retorno a médio 
prazo 

Retorno a longo prazo 

O que a estratégia 
inibe 

Adaptação da 
organização a longo 
prazo 

Retorno rápido Rápida redução de 
custos 

Práticas Demissões 
Aposentadorias 
Planos de demissão 
voluntária 

Fusão de funções 
Fusão de unidades de 
negócio 
Eliminação de níveis 
hierárquicos 
Redesenho de 
funções 

Envolvimento de todos 
os funcionários 
Simplificação de 
processos 
Busca de custos 
embutidos 

A
um

en
to

 d
e 

pr
of

un
di

da
de

 

 Aumento de amplitude (utilização de maior variedade de práticas) 
 

 
 

Adaptado de CAMERON (1994, p. 197 e 200). 
 

Apresentamos, nesta seção, duas perspectivas sobre a implementação de processos de 

downsizing nas organizações. A primeira de TOMASKO (1982) com as dimensões tempo de 

implementação e porcentagem de pessoas demitidas. A segunda abordagem de CAMERON 

(1994) examina os processos de downsizing segundo três estratégias com distintos focos, a 

amplitude e a profundidade da implementação do processo de downsizing. Na próxima seção, 

abordaremos as causas de realização de processos de downsizing. 

 

1.4. Razões para a implementação de processos de downsizing 

 

Nesta seção, abordamos os motivos apresentados pela literatura de downsizing para a 

implementação de tais processos nas organizações. Para tanto, apresentamos duas 

perspectivas distintas: a primeira, elaborada por FREEMAN e CAMERON (1993), estuda 

downsizing segundo dois distintos modelos de mudança organizacional: convergência ou 

reorientação das organizações. A segunda perspectiva apresentada de BUDROS (1999) 

considera downsizing como inovação nas organizações. 
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Downsizing como mudança organizacional: convergência ou reorientação das organizações? 

 

FREEMAN e CAMERON (1993) e FREEMAN (1994) lançam mão de dois modelos de 

mudança organizacional para a análise de downsizing: convergência e reestruturação 

organizacional. Convergência é definida pelos autores como um tipo de mudança 

organizacional que ocorre em períodos relativamente longos, durante o qual a organização 

sofre mudanças incrementais e adaptações. Nos períodos de convergência, “... as mudanças da 

empresa são direcionadas à busca de consistência nas atividades internas da organização e sua 

orientação estratégica. Tal consistência e as atividades na sua busca operam de tal maneira 

que impedem mudanças radicais ou descontinuidade” (FREEMAN e CAMERON, 1993, p. 

16).  

 

Já as mudanças organizacionais caracterizadas como reestruturação ocorrem em períodos de 

tempo mais curtos, quando comparados à convergência. São mudanças abruptas na estratégia, 

distribuição de poder, estrutura e sistemas de controle. As reestruturações, muitas vezes, estão 

relacionadas ao fraco desempenho da organização ou ameaças ao futuro da empresa 

(FREEMAN e CAMERON, 1993; FREEMAN, 1994).  

 

Downsizing pode ser manifestado nos dois tipos de mudança organizacional apresentados 

pelos autores, porém de diferentes perspectivas: em mudanças convergentes, o downsizing 

busca reforçar a missão, a estratégia e os sistemas atuais da empresa. Já em reestruturações 

organizacionais, ao contrário, o downsizing busca a mudança da estratégia e da missão da 

organização (FREEMAN e CAMERON, 1993; FREEMAN, 1994).  

 

Na convergência, o downsizing, muitas vezes, é incremental e moderado. Observa-se 

estabilidade nos altos escalões de executivos e não há mudanças de tecnologia. A grande 

ênfase do downsizing ocorre nos níveis hierárquicos mais baixos da empresa. Quanto aos 

funcionários em nível gerencial, a ênfase é na mudança na maneira de trabalhar, seguida pela 

mudança de tecnologia e, por último, a mudança de estrutura. No caso da convergência, ao 

buscar executar sua estratégia de maneira melhor, a empresa lança mão do downsizing e é este 

que leva ao redesenho da organização (FREEMAN e CAMERON, 1993, FREEMAN, 1994). 

 

Por outro lado, na reestruturação, o downsizing é descontínuo e utilizado de maneira mais 

severa, uma vez que reflete a mudança de estratégia e missão da organização. Muitas vezes, 
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são observadas mudanças nos mais altos escalões de executivos, na tecnologia e nos 

processos. A ênfase do downsizing ocorre nos níveis mais altos da escala hierárquica. Nos 

níveis gerenciais, primeiro observa-se a mudança na estrutura da organização, seguida por 

mudança na tecnologia e depois no trabalho. Nesse caso, é a reestruturação que leva ao 

downsizing (FREEMAN e CAMERON, 1993, FREEMAN, 1994). As diferenças entre 

convergência e reestruturação são ilustradas no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Resumo do modelo de convergência e reestruturação organizacional e downsizing 
Convergência Reestruturação 
Downsizing e redesenho são incrementais. Downsizing e redesenho são descontínuos. 
Estratégias de downsizing moderadas. Estratégias de downsizing mais severas. 
O redesenho visa reforçar a missão e 
estratégia da empresa - fazer as coisas 
melhor. 

O redesenho visa à redefinição da estratégia e 
missão da empresa - fazer outras coisas. 

Estabilidade no nível mais alto da 
organização, tecnologia e processos. 

Mudanças no nível mais alto da organização, 
tecnologia e processos. 

Ênfase do downsizing nos níveis hierárquicos 
mais baixos da organização, com abordagens 
de downsizing menos radicais. 

Ênfase do downsizing nos níveis hierárquicos 
mais altos da organização, com abordagens 
de downsizing mais radicais. 

Nos níveis gerenciais, a ênfase é dada na 
mudança do trabalho, seguida por tecnologia 
e depois pela estrutura. 

Nos níveis gerenciais, a ênfase é dada na 
mudança de estrutura, seguida por tecnologia 
e depois pelo trabalho. 

O downsizing leva ao redesenho. O redesenho leva ao downsizing. 
Adaptado de (FREEMAN e CAMERON, 1993, p. 18). 
 

 

Downsizing como inovação organizacional 

 

Na segunda análise sobre as causas de downsizing, utilizamos os quadrantes sugeridos por 

BUDROS (1999), no qual duas dimensões são apresentadas: contexto social e fundamentação 

para a ação organizacional. Em seu trabalho, BUDROS (1999) sugere que downsizing é um 

processo de inovação organizacional. O autor argumenta que uma inovação organizacional é a 

adoção de um sistema, processo, política, produto ou serviço que é novo para a organização. 

Portanto, processos de downsizing seriam não somente uma inovação, mas uma inovação 

radical, uma vez que produzem mudanças fundamentais nas atividades da empresa. Em 

comparação à abordagem apresentada anteriormente, BUDROS (1999) trata processos de 

downsizing no contexto de reestruturações organizacionais, não abordando a perspectiva de 

convergência do trabalho de FREEMAN e CAMERON (1993), mas trata de uma perspectiva 
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mais abrangente, por levar em conta elementos de fora da organização e também aspectos não 

racionais que também influenciam as inovações nas organizações. 

 

BUDROS (1999) afirma que a primeira dimensão para a abordagem do tema é o contexto 

social da organização que pode ser interno ou externo. O contexto social interno refere-se às 

questões de dentro da empresa, tais como nível de burocratização da empresa e estilos de 

liderança dos gestores. No contexto social externo, estão fatores institucionais como ciclo de 

negócios, rede de relacionamentos entre organizações e inovação no setor. 

 

A segunda dimensão apresentada por BUDROS (1999) diz respeito à fundamentação da ação 

organizacional que pode ter elementos racionais ou não racionais. Os elementos racionais são 

os que levam a empresa a adotar inovações como reação competitiva, em um esforço de 

melhorar seu desempenho. Já os elementos não racionais são abordados por teóricos 

institucionalistas e de “relações humanas”. Sob essa perspectiva, as organizações inovariam 

por fatores culturais, institucionais ou ainda por redes de contato interorganizacionais que não 

necessariamente estão relacionados aos requisitos funcionais da organização.  

 

Portanto podemos agrupar as causas de downsizing segundo quatro perspectivas distintas, 

como ilustrado no Quadro 3: racional organizacional, racional extra-organizacional, não 

racional organizacional e não racional extra-organizacional. Cada um dos quadrantes será 

analisado não só sob a perspectiva de BUDROS (1999), como também com as explicações 

sobre causas de downsizing dos estudiosos sobre o tema. 
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Quadro 3: Estrutura para o estudo de inovações organizacionais 
 Fundamentação da ação organizacional 
 
Contexto social 

 
Racional 
 

 
Não racional 

 
Organizacional 

Fusões e aquisições de empresas 
Implementação de tecnologia 
Alta remuneração dos funcionários 
Tamanho grande da organização 

Cultura organizacional voltada ou 
não a funcionários 
Estilo de liderança 

 
Extra-organizacional 

Concentração de acionistas 
Risco de aquisição hostil 
Ciclos de negócios 
Regulamentação do ramo de 
atividade 

Redes sociais 
Institucionalização 
Reputação de empresas (econômica 
e social) 
Cultura do ramo com valorização, 
ou não da competição 

Adaptado de BUDROS (1999, p. 72). 
 

Causas de downsizing - fatores racionais organizacionais  

 

Os fatores racionais organizacionais como causa de downsizing podem ser traduzidos como a 

busca de produtividade das empresas. O resultado de fusões e aquisições de empresas é a 

“redundância” de pessoas que antes ocupavam a mesma posição nas empresas pré-fusão 

(BUDROS, 1999, CALDAS, 2000, CAMERON et al, 1991). Em busca da produtividade, as 

empresas recorrem ao downsizing. 

 

Outro fator racional organizacional é o desenvolvimento tecnológico (TOMASKO, 1992; 

CALDAS, 2000; CASCIO, 2002). Na década de 80, as indústrias realizaram grandes 

investimentos em tecnologia, substituindo a mão-de-obra das fábricas por equipamentos 

altamente eficientes, resultando em processos de downsizing (BUDROS, 1999). Na década de 

90, a implementação de tecnologia também causou ondas de downsizing no setor de serviços, 

como, por exemplo, as seguradoras (BUDROS, 1999).  

 

RIFKIN (1995) atribui à tecnologia as causas de downsizing. Segundo o autor, 90% do 

trabalho realizado nos Estados Unidos corresponde a tarefas repetitivas que podem ser 

substituídas por robôs no caso das fábricas e por softwares no caso de serviços. Isso significa 

que, nos Estados Unidos, 90 milhões de pessoas estão sob a ameaça de perderem seus 

empregos e serem substituídas por máquinas.  
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CASCIO (2002) também cita a mudança de habilidades que as empresas requerem de seus 

funcionários. Segundo o autor, muitas pessoas são demitidas porque suas habilidades não 

mais correspondem àquelas requeridas pela empresa. Essa mudança pode ocorrer por decisões 

estratégicas, como mudança do foco de negócios da empresa ou, mais uma vez, por 

implementação de novas tecnologias. 

 

Remuneração muito alta também é apontada como um fator causal de downsizing (BUDROS, 

1999). A busca na redução de custos leva à substituição de mão-de-obra mais cara por 

funcionários, cuja remuneração seja mais baixa, principalmente em épocas de alto 

desemprego e grande oferta de profissionais qualificados. Os sistemas de avaliação de cargos 

para a remuneração de funcionários utilizados nas décadas de 70, com atribuição de pontos às 

funções, resultaram na valorização de posições administrativas. Assim, os cargos de média 

gerência passam a ser não só muito numerosos, mas também mais onerosos para a empresa 

(TOMASKO, 1992). 

 

O downsizing também é mais freqüente entre empresas maiores (BUDROS, 1999). As 

grandes empresas teriam aumentado seu quadro de pessoal nas décadas anteriores, com o 

conseqüente excesso de pessoas e altos custos que foram reduzidos com demissões na busca 

da produtividade (CAMERON et al, 1991; TOMASKO, 1992; CASCIO, 1993, CAMERON, 

1994; CALDAS, 2000; CASCIO, 2002). O aumento de pessoas das décadas anteriores 

ocorreu principalmente entre o pessoal administrativo. Há estudos que mostram que, entre 

1950 e 1980, o número de empregos em atividades não produtivas cresceu quase cinco vezes 

mais do que os empregos do pessoal de produção (TOMASKO, 1992, CAMERON, 1994). 

 

Os gerentes de níveis hierárquicos intermediários estão especialmente suscetíveis à perda de 

emprego. Segundo RIFKIN (1995), o efeito da tecnologia nas grandes organizações aumentou 

a produtividade destas e colocou em risco cerca de 80% dos empregos de funcionários 

americanos em funções de média gerência em empresas grandes. 

 

Da mesma maneira, outros autores (HECKSCHER, 1995; FELDMAN, 1996) chamam a 

atenção para a maior incidência de demissões entre gerentes de nível intermediário: apesar de 

representarem 8% da força de trabalho, a incidência de demissões entre tais gerentes foi de 

19% entre 1988 e 1993. 

 



 

 

39

Causas de downsizing - fatores racionais extra-organizacionais  

 

A razão primordial alegada pelas organizações, desde a década de 80, para a implementação 

de downsizing são fatores econômicos, como períodos recessivos (CAMERON et al, 1991; 

CASCIO, 1993; BUDROS, 1999; CASCIO, 2002). A lógica econômica que impulsiona 

demissões de pessoas é a seguinte: as organizações se vêem diante de duas possibilidades para 

lucrar: podem aumentar suas receitas ou diminuir seus custos. Receitas futuras são muito mais 

difíceis de serem previstas quando comparadas ao cálculo de custos futuros. Se os custos fixos 

com pessoas forem diminuídos com todas as outras variáveis permanecendo estáveis, os 

custos da empresa no futuro diminuirão e, portanto, seus lucros aumentarão (CASCIO, 1993, 

CASCIO, 2002). Portanto, muitas vezes, a tomada de decisão para implementação de 

processos de downsizing está fundamentada no cálculo de custos passados e não na previsão 

de lucros futuros (CALDAS, 2000). 

 

O que chama a atenção dos pesquisadores sobre downsizing é o fato que, mesmo em períodos 

menos recessivos, as demissões continuaram durante os anos 90 (CALDAS, 2000; CASCIO, 

2002). Segundo FREEMAN e CAMERON (1993) e CALDAS (2000), esses movimentos 

contínuos seriam causados pela globalização e acirramento da competição internacional: 

quanto mais competitivo o ambiente, maior o esforço das empresas em serem competitivas 

individualmente.  

 

O “capitalismo do investidor” instalado na década de 80 pode ser caracterizado pelo poder 

que os acionistas passam a ter sobre o destino das empresas, mais especificamente sobre o 

destino dos gestores das organizações: muitas ações são concentradas nas mãos de poucos 

investidores institucionais, principalmente os fundos de pensão. A queda do valor das ações 

de uma determinada empresa pode levar à ânsia dos investidores institucionais em substituir 

seus dirigentes, que, por sua vez, se vêem tentados a “fazer alguma coisa” para que o preço 

das ações suba. Em geral, espera-se que a ação dos administradores seja algo dramático, tal 

como grandes cortes de custos e demissões em massa de pessoas (BUDROS, 1999; 

CALDAS, 2000).  

 

Algumas consolidações de empresas das décadas de 80 e 90 foram devidas à compra de ações 

hostis nas bolsas de valores americanas, circunstância na qual, devido ao baixo preço das 

ações de uma empresa, esta é adquirida por outra que paga um prêmio sobre o valor de 



 

 

40

mercado das ações. Para evitar que as empresas sejam adquiras de tal maneira, os gestores 

buscariam formas de aumentar rapidamente o valor das ações com a implementação de 

downsizing (BUDROS, 1999). 

 

Outro fator causal racional extra-organizacional é a regulamentação ou não do ramo de 

atividade. Ramos com maior regulamentação têm menor incidência de downsizing do que 

ramos com regulamentação menor (BUDROS, 1999).  

 

Causas de downsizing - fatores não racionais organizacionais  

 

Como discutido na seção anterior, observou-se nas últimas décadas uma profunda mudança 

nas relações de trabalho. Há poucas décadas, o trabalho assalariado regulamentado era 

considerado a única alternativa para a adição de valor humano à cadeia produtiva. 

Observamos, entretanto, nos últimos anos, a precarização do trabalho que transforma, ao 

menos parcialmente, a força de trabalho das empresas em custo variável.  

 

HECKSCHER (1995) argumenta que é preciso entender a mudança da natureza das relações 

de trabalho para a análise de processos de downsizing. Para o autor, o paternalismo 

característico das organizações burocratizadas das décadas anteriores foi substituído pela 

valorização do gerente profissional a partir da década de 80. Segundo o autor, os pressupostos 

antigos eram que a organização cuidaria de seus funcionários em troca de obediência. Tal 

abordagem perdeu sua atração e o empreendedorismo passou a ser valorizado. As 

organizações não buscam obediência e subordinação: pelo contrário, promovem o 

“empowerment” e esperam que seus funcionários tornem as velhas regras obsoletas. Os 

gerentes de nível hierárquico intermediário são os mais afetados com esta mudança de relação 

de trabalho, não só pela maior incidência de downsizing nesta categoria, mas também pela 

perda do senso de lealdade que antes permeava a relação gerente-empresa. 

 

Porém, nem todas as empresas teriam a mesma propensão para a utilização de downsizing. A 

compatibilidade entre as tradições empregatícias da empresa e a idéia de demitir pessoas 

interferem no uso de processos de downsizing. Empresas cuja cultura esteja mais orientada à 

valorização de seus funcionários tenderiam a utilizar menos o downsizing do que empresas 

com cultura diversa (BUDROS, 1999). É interessante notar que a melhor maneira de prever se 

uma empresa implementará um processo de downsizing em um certo ano é saber se esta 
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empresa realizou downsizing no ano anterior. As empresas tendem a utilizar processos de 

downsizing seguidamente (CASCIO, 2002). 

 

Não só a cultura organizacional pode influenciar a incidência de downsizing nas organizações, 

mas também o histórico educacional e profissional dos líderes de empresas. A formação 

profissional seria marcante na formação de ideologias, que, por sua vez, seriam determinantes 

de suas ações. Segundo BUDROS (1999), CEOs com passado profissional nas áreas 

financeiras tenderiam a enfatizar o controle de custos e estariam mais propensos à 

determinação de demissões em massa. 

 

Causas de downsizing - fatores não racionais extra-organizacionais  

 

A rede de relacionamentos das pessoas de uma empresa pode influenciar a adoção de uma 

inovação por esta empresa. Os fundamentos institucionalistas desta afirmação são de que se 

uma empresa tem potencial para adotar uma inovação, a probabilidade de que ela o faça é 

maior à medida que esta empresa potencial mantém contato com outras empresas que já 

incorporaram esta inovação. Se as pessoas de uma certa empresa têm contato social e trocam 

informações com pessoas de outras empresas que já realizaram downsizing, é provável que 

esta empresa também acabe passando por processo de downsizing (BUDROS, 1999). 

 

Além disso, a implementação de downsizing por uma empresa pode influenciar outras 

empresas similares. Isso ocorre quando as organizações têm a percepção de que fazem parte 

de um mesmo grupo e constroem laços simbólicos entre elas. Dessa maneira, as instituições 

de um mesmo conjunto acabam utilizando o próprio grupo como referência. Uma determinada 

inovação flui mais facilmente no grupo quando é introduzida. Tal processo pode ter grande 

influência no grande número de downsizing das décadas de 80 e 90 (BUDROS, 1999). 

 

Assim como as empresas, também os ramos de atividade têm sua cultura. Há ramos mais 

voltados às pessoas e ramos mais competitivos. BUDROS (1999) sugere que o número de 

downsizing em ramos que valorizem a competição entre empresas é maior do que nos demais 

ramos de atividade, não tão competitivos. 

 

Como as organizações estão em ambiente com alto índice de incerteza, há dificuldades em 

discriminar quais as práticas administrativas mais eficientes. Uma maneira de lidar com 
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incertezas é a cópia de práticas das empresas consideradas muito bem-sucedidas ou que sejam 

percebidas por outras organizações como tal. BUDROS (1999) distingue as organizações 

“modelo” entre bem-sucedidas economicamente, portanto, empresas rentáveis e empresas 

com boa reputação que fazem parte de uma elite de instituições com reconhecida reputação de 

práticas administrativas percebidas como diferenciadas. Se organizações desses grupos 

implementarem processos de downsizing, é provável que o número de demissões em massa 

cresça entre empresas do mesmo ramo. 

 

CALDAS (2000) percebe os enxugamentos de pessoal como fenômenos muito comuns e 

institucionalmente aceitáveis. À medida que as empresas buscam legitimar-se, o downsizing 

passa a ser um fim em si mesmo. 

 

Observamos nesta seção as causas organizacionais para a realização de processos de 

downsizing apresentadas na literatura sobre o tema. A nossa abordagem utiliza duas 

perspectivas distintas: a abordagem de FREEMAN e CAMERON (1993), que considera os 

processos de downsizing como mudanças organizacionais, que podem ser reestruturações ou 

convergências, e o arcabouço de BUDROS (1999) que propõe a análise dos processos de 

downsizing como inovações organizacionais. Essa última perspectiva, avaliada por nós como 

bastante abrangente, será utilizada na discussão dos resultados da análise de conteúdo 

conduzida neste estudo.  

 

Neste capítulo, observamos que os processos de downsizing e demissão tornaram-se bastante 

comuns a partir da década de 80, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil. Vimos, além 

disso, a mudança sobre o que significa realizar demissões em massa nos dias de hoje e há 

alguns anos. Antes da década de 80, a realização de demissões em massa era uma iniciativa 

organizacional relacionada a problemas das empresas, como falências e declínio 

organizacional. Hoje, ao contrário, as empresas demitem para continuar sendo competitivas e 

ocupar lugares de liderança. Vimos também que a busca de competitividade passa pela 

procura das organizações em diminuir de tamanho e se tornarem mais flexíveis, com menos 

níveis hierárquicos, por exemplo. Porém, embora a realização do processo de downsizing não 

necessariamente implique demitir pessoas, em geral, realizar processos de downsizing acarreta 

a demissão de pessoas. Essas demissões, por sua vez, levam à precarização do trabalho, com 

situações de desemprego, subemprego, emprego informal e até mesmo o “overemployment” 

para aqueles que continuam nas empresas depois de processos de downsizing. Observamos 
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ainda neste capítulo de contextualização de downsizing que, no nível macro e organizacional, 

os processos de downsizing ocorrem segundo uma determinada lógica: a globalização impõe 

às organizações uma maneira de operar, com a busca incessante de produtividade e 

competitividade. Nessa equação, a demissão de pessoas é um “efeito colateral”, muitas vezes 

inevitável. Um de nossos objetivos neste trabalho é explorar justamente como os demissores e 

profissionais de recursos humanos explicam os processos de downsizing pelos quais 

passaram.  
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CAPÍTULO 2 

DOWNSIZING E A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

No Capítulo 1, apresentamos as razões pelas quais as organizações realizam processos de 

downsizing, iniciativas organizacionais que se tornaram bastante comuns a partir da década de 

80. Quando as organizações decidem que devem diminuir de tamanho e, na maioria das vezes, 

demitir pessoas, é preciso examinar a área cuja responsabilidade funcional diz respeito aos 

processos que envolvem pessoas nas organizações: a área de recursos humanos. Ser 

responsável pelos processos que envolvem os indivíduos nas organizações implica, por 

exemplo, lidar com contratação de pessoas e programas de qualidade de vida ao mesmo 

tempo em que se implementa um processo de downsizing em que muitos funcionários são 

demitidos. 

 

De fato, vários autores já apontaram a situação ambígua da função de recursos humanos 

(GUEST, 1990; KEENOY, 1991; LEGGE, 1995; CALDAS, 2000; LACOMBE e TONELLI, 

2001). É função da Administração de Recursos Humanos - ARH cuidar dos funcionários ou 

controlá-los? Segundo LEGGE (1995), a ARH é responsável pela mediação de uma grande 

contradição da sociedade industrial por exercer controle sobre os funcionários, ao mesmo 

tempo em que obtém seu consentimento para tanto. Nas sociedades industriais, a única 

maneira de o trabalhador realizar seu potencial valor de trabalho é a venda de sua força de 

trabalho para os empregadores. É, portanto, a capacidade de trabalho que cria valor para o 

empregador. Assim, uma das formas de crescimento das economias é a realização da força de 

trabalho no mercado. Isso não significa que os trabalhadores ganhem apenas o mínimo para 

sua subsistência, já que os próprios trabalhadores também devem consumir e realizar trocas 

no mercado. Por outro lado, a força de trabalho pode oferecer resistência por faltas, 

sabotagens, greves e manipulações, o que pode impedir a realização eficiente da força de 

trabalho (LEGGE, 1995). Estamos, portanto, falando ao mesmo tempo da necessidade de 

controle da força de trabalho concomitante com a busca da colaboração dos funcionários para 

que o trabalho seja efetuado, papel desempenhado pela administração de recursos humanos. 

 

Neste capítulo, discutimos o papel da administração de recursos humanos no que diz respeito 

à ambigüidade de sua atuação. Essa abordagem nos parece pertinente em um trabalho sobre 

demissões, já que estas evidenciam as contradições da administração de recursos humanos. 

Além disso, como alertado por KEENOY (1991, p. 321), “apesar de Berger e Luckman 
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(1967), a análise das implicações da construção social da realidade permaneceu periférica às 

relações industriais e reflexões sobre nossas próprias construções são raras”. O capítulo inicia 

com a contextualização da administração de recursos humanos. Em seguida, tratamos de 

algumas perspectivas da ARH, terminando o capítulo com uma perspectiva crítica sobre o 

papel da ARH. 

 

2.1. Contextualização da Administração de Recursos Humanos (ARH) 

 

Em uma perspectiva histórica, passamos do taylorismo do início do século em que a ênfase 

era na eficiência e na produtividade para a abordagem das relações humanas depois dos 

estudos de Hawthorne e, finalmente, com as questões de humanização do trabalho da década 

de 80 (JAHODA, 1991). É justamente nesta década que o termo administração de recursos 

humanos tem suas origens. Antes disso, as questões sobre pessoas nas empresas eram tratadas 

pelo departamento pessoal (LEGGE, 1995; FISHER, 1998; LACOMBE e TONELLI, 2001).  

 

A década de 80 é marcada pela globalização dos mercados, facilitada pela aceleração do 

desenvolvimento da tecnologia da informação e das comunicações. Há o crescimento de 

empresas que operam de maneira globalizada, de tal forma que fornecedores e clientes podem 

estar em diferentes países (ADLER e GHADAR, 1990; ADLER, 2002). Essa nova maneira de 

operar das empresas acarreta uma divisão internacional do trabalho. Há regiões que se 

especializam em um certo tipo de trabalho, de acordo com sua “vantagem competitiva”. 

LEGGE (1995) chama a atenção para essa polarização, em que há regiões fornecedoras de 

mão-de-obra barata e não qualificada e há outras que fornecem mão-de-obra altamente 

qualificada, com nível alto de educação. A globalização e sua conseqüente divisão de trabalho 

são fundamentais para a delineação da ARH, principalmente no que tange a abordagem hard 

de ARH que será discutida a seguir. 

 

Ocorre também na década de 80 a mudança de produção para serviços. Isso leva a uma 

polarização entre os trabalhadores de “conhecimento” e os que realizam trabalhos que 

requerem poucas habilidades no serviço, como serviços de fast food, por exemplo 

(HECKSCHER, 1995; LEGGE, 1995). Outra mudança marcante na força de trabalho nos 

Estados Unidos e na Inglaterra é o aumento do número de mulheres entre os funcionários de 

empresas. As mulheres, nesses países, muitas vezes trabalham meio período e são menos 

sindicalizadas que a força de trabalho masculina (LEGGE, 1995). Outra característica 
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marcante da época foi a ameaça ao emprego resultante de recessões no início das décadas de 

80 e 90 com altos níveis de desemprego. LEGGE (1995) alerta para o fato de que o medo de 

perder o emprego enfraqueceu os sindicatos nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

 

A valorização da economia de livre mercado nos governos Tatcher e Reagan ressaltou o 

individualismo empreendedor: o modelo desejado é o de empreendedores comerciais, 

empresas privadas operando em uma economia de mercado livre e competitivo. Há a busca 

para conter a inflação com o controle da oferta de dinheiro. Os níveis de emprego 

encontrariam seus próprios níveis adequados de acordo com a oferta e demanda. As empresas 

devem ser “lean and fit to market conditions” para sobreviverem sem qualquer proteção 

governamental. LEGGE (1995) afirma que o empreendedorismo também levou ao 

enfraquecimento dos sindicatos na Inglaterra, com leis que fortalecem os empregadores na 

luta contra a inflação e a aprovação de leis que protegem menos os funcionários. 

 

Observamos, portanto, modificações marcantes nos mercados, na economia e na força de 

trabalho a partir da década de 80, o que levou ao enfraquecimento dos sindicatos na Inglaterra 

e nos Estados Unidos e à valorização do individualismo empreendedor. É a partir deste 

contexto que observamos distintas abordagens de recursos humanos. 

 

2.2. Algumas perspectivas da Administração de Recursos Humanos (ARH) 

 

Em estudos sobre ARH, alguns autores (KEENOY, 1990; LEGGE,1995) propõem que, de 

maneira geral, as definições normativas de ARH podem ser categorizadas segundo a ênfase 

em elementos internos ou externos. É importante ressaltar que essas abordagens não são 

necessariamente incompatíveis e tendem a se complementar (KEENOY, 1990). 

 

A abordagem hard 

 

De maneira geral, as versões de ARH categorizadas como hard (KEENOY, 1990; LEGGE, 

1995) percebem a ARH como responsável por compatibilizar a estratégia de negócios da 

empresa e a estratégia de RH. Nessa perspectiva, a ARH é responsável pelo planejamento da 

força de trabalho, considerado mais um fator da produção, assim como terras e capital. Essa 

versão enfatiza o uso racional do headcount de maneira quantitativa, como qualquer outro 

fator econômico. Os funcionários são percebidos como passivos e o conceito dominante nessa 
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perspectiva é o utilitarismo instrumental (KEENOY, 1990; LEGGE, 1995). STOREY (2001) 

cita a abordagem hard, nomeando-a contingencialista, já que trata de adaptar as pessoas à 

configuração mais adequada segundo as condições externas. 

 

A abordagem soft 

 

A versão soft percebe a força de trabalho como o único recurso capaz de tornar fatores 

inanimados de produção em riqueza, diferenciando, assim, os recursos humanos dos demais 

recursos. A idéia de integração com a estratégia de negócios também está presente, mas os 

funcionários são percebidos como ativos valiosos, fonte de vantagem competitiva, 

conquistada com o comprometimento das pessoas que são detentoras de habilidades 

específicas. A proatividade dos funcionários é importante para a produtividade do negócio e 

os funcionários são percebidos como ativos (LEGGE, 1995). STOREY (2001) cita a 

abordagem soft, nomeando-a universalista, no sentido de que, nessa perspectiva, o foco da 

ARH é a busca das melhores práticas para os funcionários. 

 

Apesar de visões distintas, tais ênfases não são necessariamente incompatíveis e muitas das 

definições normativas de ARH contêm elementos de ambas as abordagens. Vale notar 

também que, muitas vezes, a própria natureza do negócio pode dar o referencial da ênfase da 

ARH (STOREY, 2001). É provável que, em um negócio de uso intensivo de mão-de-obra, 

com grande número de funcionários em indústria de baixo custo, tenda para a versão hard 

(LEGGE, 1995). 

 

Outra possibilidade de observação da ARH a partir da década de 80 se refere à sua 

perspectiva estratégica ou de vantagem competitiva. Tais modelos são conhecidos como 

Michigan Concept e Harvard Concept (LACOMBE e TONELLI, 2001, DAL LAGO, 2003) 

 

Michigan Concept 

 

No início da década de 80, Tichy e seus colaboradores desenvolveram o conceito de 

planejamento estratégico de recursos humanos. Tal conceito parte do pressuposto que as 

empresas elaboram suas estratégias de negócio, considerando características do ambiente no 

qual estão inseridas, ou seja, as forças econômicas, políticas e culturais. Os autores 

argumentam que a missão e a estratégia da empresa determinam sua estrutura organizacional 
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e a gestão de recursos humanos (FOMBRUN, TICHY e DEVANNA, 1984). Entre as pressões 

do ambiente no qual a organização está inserida, os autores citam forças econômicas, políticas 

e culturais. Esses fatores seriam considerados para a elaboração da missão e estratégia da 

empresa. Determinadas a estratégia e a missão, a estrutura organizacional é realizada e são 

também elaboradas as políticas de gestão de recursos humanos. Os autores salientam que a 

estrutura organizacional e a gestão de recursos humanos estão intimamente relacionadas e que 

exercem influência uma sobre a outra. A Figura 2 ilustra as pressões do ambiente e a gestão 

estratégica. 

 

Figura 2: Gestão estratégica e pressões ambientais 

 
Adaptado de FOMBRUN, C, TICHY, N. e DEVANNA, M. A. (1984, p. 35). 
 

FOMBRUN, TICHY e DEVANNA (1984) argumentam que, na gestão de recursos humanos, 

há três níveis de abordagem: o nível operacional, que trata da execução e do dia-a-dia das 

questões relacionadas a pessoas, o nível gerencial, que trata da eficácia da função de recursos 

humanos no que tange atrair, reter e desenvolver as pessoas, e, finalmente, o nível estratégico, 

que trata da determinação de que pessoas são necessárias para o futuro do negócio e do 

estabelecimento de políticas de recursos humanos que sejam adequadas à estratégia do 

negócio. 

Estrutura 
organiza-

cional 

Missão 
 e 

estratégia 

Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Forças 
econô-
micas 

Forças 
culturais 

Forças 
políticas 



 

 

49

 

As atividades de recursos humanos são divididas pelos autores em quatro funções genéricas, 

seleção, avaliação de desempenho, recompensa e desenvolvimento. Essas atividades formam 

um ciclo que influencia o desempenho dos indivíduos e, por conseqüência, da organização. 

Uma função-chave nesse processo é a avaliação de desempenho dos funcionários que, de 

acordo com esse modelo, fornece subsídios para as recompensas por desempenho, tais como 

bônus ou aumento de salário. Além disso, a avaliação de desempenho também dá subsídios 

para o desenvolvimento dos funcionários: com a identificação de como cada funcionário pode 

aumentar seu desempenho, podem ser indicados cursos, participação em projetos ou 

mudanças de área. Além disso, pode-se também identificar quais habilidades faltam nos 

funcionários de um determinado departamento ou organização, indicando, dessa maneira, o 

que se deve buscar nos novos funcionários da empresa, ou seja, o processo de 

desenvolvimento pode dar subsídios à atividade de seleção. O ciclo de recursos humanos é 

ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: O ciclo de recursos humanos 

 
Adaptado de FOMBRUN, C, TICHY, N. e DEVANNA, M. A. (1984, p. 41). 
 
 
LACOMBE e TONELLI (2001) avaliam que o modelo de Michigan dá ênfase temporal e 

quantitativa na missão e na estratégia da empresa para a elaboração da estratégia de recursos 
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humanos. O desenho das políticas de seleção, avaliação, desenvolvimento e recompensa deve 

ser elaborado para que o desempenho das pessoas esteja alinhado com a estratégia de 

negócios. Em sua pesquisa sobre a relação entre estratégia empresarial e estratégia de recursos 

humanos, ALBUQUERQUE (1987) evidenciou que, no final da década de 80, essa ligação 

não era evidente nas empresas brasileiras, apesar de ser evidenciada uma tendência para que 

cada vez mais a estratégia de recursos humanos fosse determinada a partir da estratégia de 

negócios que, por sua vez, está relacionada às questões do ambiente no qual a organização 

está inserida. 

 

Harvard Concept 

 

STAEHLE (1990) apresenta a perspectiva de Harvard segundo quatro grupos de políticas na 

ARH: influência dos funcionários, movimentação de recursos humanos, sistema de 

recompensas e sistemas de trabalho. As políticas de influência dos funcionários tratam da 

filosofia de participação dos funcionários na gestão da empresa, ou seja, quanto e de que 

maneira as vozes dos funcionários serão ouvidas. As políticas de movimentação de recursos 

humanos dizem respeito ao recrutamento de pessoal, ao trabalho propriamente dito e às 

demissões. As políticas de sistema de recompensas lidam com os incentivos, a remuneração e 

os sistemas de participação nos resultados da empresa. Já as políticas de sistemas de trabalho 

tratam da organização do trabalho. 

 

Essas políticas são influenciadas pelos interesses dos stakeholders e por fatores situacionais. 

Os stakeholders são os diferentes públicos com os quais a organização interage: acionistas, 

gestores, funcionários, sindicatos, governo e meio ambiente. Já os fatores situacionais são as 

características da força de trabalho, a estratégia de negócios, a maneira de pensar da gestão, 

leis, tecnologia, leis e valores sociais (STAEHLE, 1990). 

 

Segundo o conceito de ARH de Harvard, as decisões referentes a recursos humanos têm 

conseqüências a curto e longo prazo. Entre as conseqüências a curto prazo estão o 

comprometimento dos funcionários, a competência e a eficácia de custos. Já, a longo prazo, as 

conseqüências de ARH são percebidas como o bem-estar dos indivíduos, a eficácia 

organizacional e o bem-estar social (STAEHLE, 1990). LACOMBE e TONELLI (2001) 

chamam a atenção para o fato de o Harvard Concept enfatizar o papel de interventor da ARH 

e não apenas de adaptador. Nesse modelo, as pessoas são percebidas como stakeholders e 
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qualquer decisão deve ser observada de acordo com suas conseqüências não apenas a curto, 

mas a longo prazo. 

 

As duas abordagens apresentadas acima mantêm, em certa medida, alguma similaridade com 

as perspectivas hard e soft descritas anteriormente: a abordagem hard pode ser comparada ao 

Michigan Concept, com características contingenciais, dando ênfase no ambiente externo para 

a formulação das estratégias de negócios e as necessidades de pessoas para a implementação 

de tais estratégias. Já o Harvard Concept aproxima-se mais da abordagem soft, que também 

leva em conta elementos externos, mas percebe as pessoas e a ARH como vantagem 

competitiva (LACOMBE e TONELLI, 2001). 

 

FISHER (1998, p. 97) considera a ARH como vantagem competitiva com a “missão de 

mobilizar pessoas dentro de organizações em permanente turbulência, direcionadas 

prioritariamente para as necessidades dos clientes, fortemente pressionadas pela concorrência 

e pela redução de custos”. Dessa maneira, observa-se a consideração dos fatores externos à 

organização concomitante à mobilização dos funcionários, em uma aproximação do Harvard 

Concept.  

 

Esta seção trouxe algumas perspectivas de administração de recursos humanos. Há 

abordagens que percebem as pessoas como recursos, tais como capital ou equipamentos, que 

precisam ser administrados segundo os condicionantes ambientais. Outras perspectivas 

diferenciam as pessoas dos demais recursos e advogam que são as pessoas as responsáveis 

pelo sucesso das organizações. Não há incompatibilidade entre essas perspectivas e, como 

veremos na próxima seção, a ambigüidade da ARH pode ser percebida como bastante 

conveniente a partir da década de 80. 

 

2.3. Uma visão crítica: a ambigüidade útil 

 

As idéias contidas nas abordagens soft e hard não são novas. A Escola de Relações Humanas 

aborda os temas tratados pela perspectiva soft há muito tempo e os conceitos da versão hard 

estão no cotidiano da administração de pessoal desde seus primórdios (KEENOY, 1991; 

LEGGE, 1995). Pode-se, porém, de uma perspectiva crítica, considerar a ARH como retórica, 

ou seja, como “uso persuasivo da linguagem” (AURÉLIO, 2003).  
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BERGER e LUCKMANN (2002) lembram que o mundo institucional precisa ser explicado, 

ou seja, legitimado e que a linguagem é o principal instrumento de legitimação das 

instituições. A legitimação trata de explicar e justificar as instituições e diz ao indivíduo não 

só o que ele deve fazer, mas porque as coisas são como são e a construção de uma nova 

realidade carrega consigo a elaboração de uma nova retórica. A abordagem crítica sobre a 

ARH passa pelos seguintes argumentos: a década de 80 traz em seu bojo a ideologia 

neoliberal, que acarreta a construção de uma realidade e sua conseqüente retórica. A ARH é 

importante a partir da década de 80 porque fornece a retórica que dá sustentação às práticas 

congruentes com a economia de livre mercado e globalização. Da mesma maneira que as 

metáforas lançam luz sobre certos aspectos e deixam outros à sombra (GUEST, 1990; 

KEENOY, 1990, 1991, 1999; MORGAN, 1996), a retórica de ARH pode dar “novo 

significado, prescrito pelos gestores, a certas situações de trabalho que, dentro de uma 

perspectiva pluralista, poderiam ser consideradas intragáveis” (LEGGE, 1995, p. 84). 

 

A partir da década de 80, as formas de relação de trabalho sofreram diversificação com o 

crescimento da terceirização, subcontratação de mão-de-obra, downsizing e trabalho remoto. 

Termos como estrutura organizacional e fronteiras parecem precários na atualidade 

(KEENOY, 1999). A antiga perspectiva de “carreira” é substituída pela noção de um portfólio 

individual composto de habilidade e competências que podem ser transferidas de uma relação 

a outra entre indivíduo e mercado (KEENOY, 1999). Observa-se uma progressiva dissolução 

tanto da “organização”, como do “funcionário”, e da relação entre ambos. Nessa nova 

construção social, destaca-se a reminiscência de uma espécie de “contrato”, sem obrigações 

ou expectativas concretas, designado a atender a uma necessidade transitória de mercado 

(KEENOY, 1999).  

 

LEGGE (1995) argumenta que a ARH dá um novo significado ao trabalho e à maneira de 

relacionamento entre empregados e empregadores. As palavras de ordem são a excelência, o 

empreendedorismo e a idéia de que o profissional controla sua carreira (KEENOY, 1990, 

1999; WOOD JR. e PAES DE PAULA, 2002). Tal retórica de ARH é, segundo KEENOY 

(1991) e LEGGE (1995), consoante com os valores de livre mercado, tendo suas origens no 

“sonho americano” e na cultura empreendedora. 
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ARH, o “sonho americano” e a cultura empreendedora  

 

GUEST (1990) argumenta que há uma grande identificação dos valores do sonho americano 

com a versão soft de ARH. Segundo o ponto de vista do sonho americano, a América é uma 

terra de oportunidades na qual as pessoas, por conta de seu trabalho duro, alcançam o sucesso. 

Governo e empregadores podem fornecer o contexto, mas cabe a cada indivíduo aproveitar e 

maximizar as oportunidades e a educação é um dos caminhos para o sucesso.  

 

Áreas de comunhão são apontadas entre o sonho americano e a perspectiva soft de ARH por 

GUEST (1990): em primeiro lugar, há a crença no potencial do desenvolvimento humano. O 

autor cita as clássicas teorias de motivação, Maslow, MCGregor e Herzberg, que enfatizam 

oportunidades de crescimento e progresso dos indivíduos. Dois aspectos são comuns e 

salientados nesses modelos. Em primeiro lugar, o objetivo final é nebuloso, idealizado e 

dificilmente conseguido. Além disso, a ênfase é dada ao processo, não à chegada, em outras 

palavras, o “tornar-se”, o desenvolvimento, é enfatizado, e não o ponto de chegada. Segundo 

o autor, aquele que se satisfaz com o que conseguiu está de alguma maneira desistindo, 

deixando a corrida. 

 

Outro ponto em comum entre o sonho americano e a perspectiva soft é o desejo de melhorar 

as oportunidades para as pessoas. Segundo GUEST (1990), a ARH pode ser percebida como 

um repositório de boas intenções, questões que os gerentes acham importantes e das quais se 

propõe a tratar em um futuro breve.  

 

GUEST (1990) também aponta a ênfase em uma forte liderança e forte cultura organizacional. 

Tais temas refletem, segundo o autor, o espírito do individualismo empreendedor. Há muitas 

luzes sobre o líder que gera comprometimento para que as pessoas inovem, realizem 

mudanças e conquistem novas fronteiras. Mesmo em estruturas burocráticas, as pessoas 

empreendedoras podem “expressar sua iniciativa individual dentro das organizações 

burocráticas” (GUEST, 1990, p. 393). O autor conclui que a combinação do sonho americano 

e da ARH acabam por transformar um ideal em mitos que obscurecem a realidade nada 

agradável: “... histórias sobre a General Motors falam sobre suas conquistas na promoção de 

iniciativas de recursos humanos e qualidade de vida, e não sobre downsizing e o encerramento 

das atividade destas empresas em outros lugares” (GUEST, 1990, p. 393). 
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LEGGE (1995) vai além da abordagem elaborada por GUEST (1990) e propõe uma visão 

alternativa: perceber ARH como uma máscara para a face menos aceitável das organizações. 

Segundo a autora, a cultura empreendedora apresenta uma ideologia de prosperidade e justiça 

social que são conquistadas pela iniciativa e determinação de indivíduos e organizações pelo 

exercício de seu talento. Porém como conciliar tal visão otimista com as conseqüências do 

livre mercado, tais como os altos níveis de desemprego, e com os índices de falência de 

empresas? Para LEGGE (1995), uma resposta possível a tais questões é que a ARH dá ao 

gestor a linguagem que concilia o imaginário da cultura empreendedora com a realidade da 

competição acirrada.  

 

Essa perspectiva pode ser observada com a análise do próprio termo “recursos”, que tem um 

significado ambíguo de atividade e passividade e que atende tanto à versão hard quanto à soft. 

A perspectiva hard, sua linguagem e política podem ser aplicadas às pessoas periféricas à 

organização. Por outro lado, a versão soft é útil para lidar com o núcleo essencial de 

funcionários, cujas habilidades são fundamentais para a conquista de vantagem competitiva. 

 

Dessa forma, o discurso de ARH é essencial na reconciliação das diferenças entre as 

perspectivas hard e soft. A prática hard, que percebe as pessoas como custo variável a serviço 

da estratégia de negócios, fala em cortar o dead wood, cujo desempenho não atinge os padrões 

de excelência estabelecidos. Tal prática é reconciliada com a perspectiva soft à medida que dá 

às pessoas oportunidades de desenvolver suas competências. Se alguns funcionários não 

suportam o desafio, devem deixar a empresa, já que alguns devem ser sacrificados no 

interesse da organização como um todo. Esse é um exemplo de tough love ou “amor bruto” 

(LEGGE, 1995). 

 

O fato de que o interesse do negócio sempre vem antes está implícito no discurso do tough 

love, que requer, muitas vezes, que as pessoas sejam “cruéis para serem boas” (LEGGE, 1995, 

p. 89). Em outras palavras, alguns devem ser sacrificados para que o negócio possa prosperar 

(KEENOY, 1991). 

 

“A retórica do ‘tough love’ elimina as potenciais tensões entre a adaptação ao 
ambiente externo e o comprometimento dos valores ‘soft’ da ARH. 
Desenvolvimento, flexibilidade e adaptabilidade são definidos pela 
organização segundo seus próprios interesses. Os interesses da empresa e de 
seus funcionários são igualados. Se as habilidades e desempenho de um 
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indivíduo são definidos como inapropriados pela empresa, dada a identificação 
do funcionário com os interesses organizacionais, aquela pessoa deve, 
inevitavelmente, ser redefinida não mais como um funcionário e uma decisão 
dura deve ser tomada em reconhecimento aos funcionários que a empresa quer 
manter, que dependem da sobrevivência e do crescimento da empresa” 
(LEGGE, 1995, p. 90). 

 

LEGGE argumenta que a ARH provê uma nova retórica que ofusca as demissões, não apenas 

na linguagem eufêmica, com a utilização de termos como downsizing, rightsizing, redução de 

headcount, mas na representação das demissões como um ato positivo (LEGGE, 1995, p. 90).  

 

LEGGE (1995) considera que esta retórica preserva a imagem da companhia e elimina a 

realidade das forças do mercado “livre”. Os mercados livres devem trazer oportunidades 

econômicas e riqueza, e não destruir a vida das pessoas. Os gerentes também são absolvidos 

da responsabilidade das decisões difíceis - as demissões são percebidas como atos virtuosos, 

em concordância com o mercado livre.  

 

A partir deste ponto de vista crítico, a retórica de ARH é legitimadora e muda a realidade 

(LEGGE, 1995). Legitima a realidade à medida que media a crise do inicio dos anos 80 e 90 

com altas taxas de desemprego, recessões e conseqüente falta de confiança dos funcionários 

na ética do trabalho. A ARH faz isso ao fornecer uma ideologia gerencial manipuladora para 

facilitar a intensificação e precarização do trabalho. Ao mesmo tempo, a retórica da ARH 

torna-se um agente de mudança ao se preocupar com o gerenciamento de crenças e produção 

de imagens. Com a versão soft, a ARH fornece os elementos apropriados, tais como 

empowerment e responsabilidade autônoma, para que os funcionários possam interpretar as 

mudanças organizacionais induzidas pela abordagem hard. 

 

Na mesma linha, KEENOY (1999) propõe que a ARH não resolve a ambigüidade da relação 

entre funcionários e empregadores, mas antes dissolve o paradoxo das relações de trabalho 

contemporâneas. O autor lança da mão da metáfora da ARH como holografia: “imagens 

projetadas que, conforme mudamos nosso campo de visão em relação a tais imagens, parecem 

ter contornos, profundidade e em alguns casos movimento” (KEENOY, 1999, p. 9). Da 

mesma forma que as figuras holográficas, a ARH privilegia o paradoxo, a incerteza e as 

múltiplas identidades. Tal metáfora nos parece bastante apropriada, já que trata de uma 

perspectiva que muda de acordo com o ponto de vista, ora valorizando os funcionários, ora 

tratando-os como recursos contingentes às mudanças de mercado.  
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Com a apresentação da perspectiva crítica da ARH, percebemos que a retórica de recursos 

humanos serve como mediadora das contradições das sociedades industriais. De um lado, a 

ARH valoriza as pessoas como os recursos diferenciados que levam as organizações ao 

sucesso ao implementarem as estratégias organizacionais. Por outro lado, a ARH deve 

acompanhar a estratégia, definindo a estrutura e as políticas de gestão de pessoas. Como as 

estratégias mudam seguidamente no mundo globalizado, o núcleo das pessoas aptas a 

implementarem a estratégia muda também. É a retórica da ARH que fornece às empresas e 

aos gestores justificativas para que sejam implementados programas de qualidade de vida 

simultaneamente à implementação de processos de downsizing e que funcionários valorizados 

em um dia sejam demitidos no dia seguinte. Essa é mais uma pergunta a ser investigada em 

nosso estudo, ou seja, até que ponto os profissionais de recursos humanos e demissores 

empregam a retórica da ARH para dar sentido às práticas de downsizing em suas empresas. 

Nosso objetivo é verificar se há a conciliação entre as abordagens hard e soft da ARH nos 

processos de downsizing citados pelos entrevistados, no processo de atribuição de sentidos e 

justificativas para as demissões realizadas. 
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CAPÍTULO 3 

DOWNSIZING E AS PERSPECTIVAS INDIVIDUAIS 

 

A abordagem deste trabalho passou da contextualização de processos de downsizing quanto 

ao aumento do número de demissões a partir da década de 80 e pela perspectiva 

organizacional, em que foram examinadas as causas de downsizing segundo a literatura sobre 

o tema. No Capítulo 2, discutimos o papel da administração de recursos humanos, como a 

área que implementa os processos de downsizing e lida com muitas ambigüidades na relação 

entre o funcionário e a empresa. Neste capítulo, os processos de downsizing são discutidos a 

partir da perspectiva individual, ou seja, quais as conseqüências das demissões para 

demitidos, remanescentes em demissores. 

 

A literatura sobre a demissão e o desemprego é bastante volumosa e vem de longa data. Em 

um extenso levantamento dos estudos sobre a perda de emprego, FRYER e PAINE (1986) 

apontam que o interesse sobre o desemprego é quase tão antigo quanto o interesse no próprio 

trabalho no mundo capitalista. Essa preocupação se justificada pelo impacto que a demissão e 

o desemprego têm sobre os indivíduos. De fato, LEANA e IVANCEVICH (1987) chamam a 

atenção para as diversas conseqüências adversas daqueles que perdem seus empregos e para o 

fato de que ser demitido é uma das situações de vida mais estressantes para o indivíduo 

(HOLMES e RAHE, 1967). Esses autores citam os trabalhos de HOLMES e RAHE (1967) e 

de PAYKEL, PRUSOFF e UHLENHUTH (1971) que comparam diferentes situações da vida 

das pessoas e o grau de estresse associado a cada uma das situações pesquisadas. 

 

PAYKEL, PRUSOFF e UHLENHUTH (1971) identificaram quão estressantes são as 

situações de vida das pessoas através de questionários nos quais os respondentes deveriam 

classificar 71 situações da vida das pessoas segundo uma escala de 0 a 20, sendo que números 

mais baixos representavam situações menos estressantes e números mais altos situações mais 

estressantes. Seus dados revelam que ser demitido foi considerado pelos respondentes como 

uma situação que está entre as dez mais estressantes na vida das pessoas. Entre as situações 

pesquisadas, as que causam mais estresse às pessoas estão morte de filho, de cônjuge e 

condenação à prisão. Chamamos também a atenção para a situação de desemprego por um 

mês, que foi avaliada na pesquisa como estando entre as 15 situações de vida mais 

estressantes para as pessoas. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos para as 15 situações de 

vida consideradas mais estressantes. 
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Tabela 2 - Situações de vida mais estressantes 
 
Posição 

 
Situação 

Média de 
respostas 
(máximo = 20) 

 
Desvio-
padrão 

1 Morte de filho (a) 19,33 2,22 
2 Morte de cônjuge 18,76 3,21 
3 Condenação à prisão 17,60 3,56 
4 Morte de parente próximo (pais) 17,21 3,69 
5 Infidelidade do cônjuge 16,78 4,14 
6 Grandes dificuldades financeiras (dívidas muito altas, falência) 16,57 3,83 
7 Falência de negócio 16,46 3,71 
8 Demissão 16,45 4,20 
9 Aborto ou natimorto 16,34 4,59 
10 Divórcio 16,18 4,95 
11 Separação conjugal por briga 15,93 4,55 
12 Audiência por séria violação legal  15,79 4,26 
13 Gravidez indesejada 15,57 5,18 
14 Hospitalização de membro de família por doença grave 15,30 4,15 
15 Desemprego por um mês 15,18 4,38 
Adaptado de PAYKEL, PRUSOFF e UHLENHUTH, 1971, p. 341. 
 

 

Vemos assim que ser demitido é considerado uma das piores situações de vida que pode 

acontecer às pessoas. Neste capítulo, exploramos o impacto das demissões sobre as pessoas a 

partir de três óticas distintas: a do demitido, a do remanescente e a do demissor.  

 

3.1. O demitido 

 

Nesta seção, apresentamos as conseqüências do downsizing para os demitidos. Iniciamos a 

abordagem com os estudos clássicos sobre os efeitos das demissões para, em seguida, 

descrever perspectivas mais recentes dos efeitos de demissões e desemprego.   

 

Estudos clássicos sobre os efeitos das demissões  

 

Embora as pessoas tenham se interessado por demissões desde que existe emprego, tal 

interesse parece se intensificar em épocas distintas, quando há muito desemprego. O auge do 

volume de pesquisas sobre o assunto teria sido na depressão dos anos 30, com novo aumento 

de incidência nos anos 80 (FRYER e PAYNE, 1986; FRYER, 1998; CALDAS, 2000).  

 

Os dois estudos clássicos mais citados sobre os efeitos das demissões e desemprego nos 

indivíduos são os estudos realizados na década de 30 por JAHODA (1982) e seus 
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colaboradores na vila austríaca Marienthal. Os pesquisadores estudaram os efeitos do 

fechamento de uma indústria sobre os habitantes da vila. O segundo estudo clássico do qual 

tratamos é o trabalho de EISENBERG e LAZARFELD (1938), que caracteriza e descreve as 

fases pelas quais o demitido passa. 

 

JAHODA (1982) descreve os aspectos que caracterizam o demitido e sua situação de 

desemprego: o significado do tempo, propósito, o efeito nas relações sociais, identidade e 

status. O pano de fundo da abordagem de JAHODA (1982) é a privação. Segundo a autora, 

todos sofremos influências de instituições sociais e nos habituamos a dias com horários e 

atividades planejadas. Ser demitido e ficar desempregado implica a privação de tais atividades 

planejadas e, conseqüentemente, um grande estresse psicológico.  

 

Os desempregados de Marienthal perderam o senso de tempo: não eram mais pontuais para 

atividades tão corriqueiras como suas refeições, perdendo também a noção de fim de semana 

(JAHODA, 1982). Outra conseqüência citada por JAHODA (1982) é a perda de senso de 

propósito. Os demitidos percebiam-se como inúteis, acreditavam que não havia qualquer 

pessoa que precisasse deles. JAHODA (1982) cita também a diminuição das interações 

sociais entre os demitidos. A vergonha e a dúvida sobre sua própria capacidade levaram os 

demitidos a encolherem cada vez mais seus círculos de relacionamento. 

 

Além disso, JAHODA (1982) trata da perda de identidade e do status social. Segundo a 

autora, tal perda não surpreende já que na sociedade moderna industrial o prestígio de alguém 

é medido pelo olhar público segundo o emprego que alguém possui.  

 

Sobre os estudos de abordagem de fases, um trabalho que ainda hoje tem bastante repercussão 

é o estudo de EISENBERG e LAZARFELD (1938), que caracteriza e descreve as fases pelas 

quais o demitido passa (JAHODA, 1981; FRYER e PAYNE, 1986; LEANA e FELDMAN, 

1992; CALDAS, 2000). O trabalho de EISENBERG e LAZARFELD (1938), entretanto, trata 

não só das fases pelas quais passam os demitidos, mas também dos efeitos da demissão sobre 

a personalidade, de como as atitudes sociais e políticas são afetadas pela demissão e dos 

efeitos de demissões em crianças e jovens.  

 

Em sua abordagem sobre os efeitos da demissão sobre a personalidade, é importante notar que 

EISENBERG e LAZARFELD (1938) mencionam os estudos de JAHODA e atribuem a 
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instabilidade emocional observada em demitidos a dois tipos de fatores: dificuldades 

financeiras e interrupção da rotina de trabalho, o que levaria à perda do sentido de tempo. 

Outra menção de EISENBERG e LAZARFELD (1938) ao estudo de Marienthal trata da 

apatia dos demitidos, que reduzem seus hábitos de leitura de maneira dramática. 

 

Vale lembrar que o estudo de EISENBERG e LAZARFELD (1938) é do final da década de 

30, portanto suas afirmações refletem a sociedade naquele momento, ou seja, todas as 

considerações do estudo tratam do demitido do sexo masculino, o provedor da família. É sob 

esta ótica que os autores abordam as atitudes sociopolíticas afetadas pelas demissões. 

EISENBERG e LAZARFELD (1938) afirmam que, se uma família já apresentava sinais de 

desunião antes que o provedor fosse demitido, geralmente ocorria a desagregação familiar. Se, 

por outro lado, a família fosse unida, uma demissão em geral aproximava ainda mais os 

membros da família.  

 

De maneira paralela, se uma pessoa já era bastante próxima a alguma religião antes de sua 

demissão, ser demitido aumentava sua aproximação da religião em busca de conforto e 

segurança. Já aqueles sem muita fé poderiam se afastar da religião depois de serem demitidos 

(EISENBERG e LAZARFELD, 1938). 

 

A análise dos autores sobre atitudes políticas trata inclusive do fascismo. EISENBERG e 

LAZARFELD (1938) afirmam que demitidos não demonstram atitudes revolucionárias e que 

é mais provável que pessoas sem emprego se aproximem do fascismo. Os autores analisam 

que os demitidos apoiariam qualquer sistema que lhes proporcione uma saída fácil para sua 

situação. 

 

EISENBERG e LAZARFELD (1938) descrevem as etapas pelas quais passam os demitidos 

da seguinte maneira: 

 

“Primeiro há o choque, seguido de uma busca ativa de emprego, durante esta 
fase o indivíduo ainda está otimista e não conformado; ele ainda mantém uma 
atitude íntegra. Depois, quando todos seus esforços falham, o indivíduo torna-
se pessimista, ansioso e sofre de perturbações; este é o estágio mais crítico de 
todos. E, na terceira etapa, o indivíduo torna-se fatalista e adapta-se à sua nova 
situação, mas com um escopo mais estreito. Ele agora tem uma postura de 
derrota” (p. 378). 
 



 

 

61

A perspectiva de EISENBERG e LAZARFELD (1938) da descrição das etapas pelas quais os 

demitidos passam é criticada por ser generalizante e simplista (FRYER e PAYNE, 1986). 

Porém, trata-se de um estudo clássico, que influenciou várias outras abordagens sobre os 

efeitos das demissões, como alguns estudos mais recentes abordados a seguir. 

 

Outras perspectivas sobre efeitos das demissões sobre os demitidos  

 

MORGENROTH (2003), autora que realiza seus estudos na Alemanha com indivíduos que 

foram demitidos e permanecem mais de um ano sem um novo emprego, também descreve as 

etapas pelas quais os demitidos passam: para a autora, a primeira reação do demitido depois 

de receber o choque da informação da demissão é a incredulidade com o que está 

acontecendo. Logo depois, o indivíduo passa a experimentar uma sensação de liberdade: 

Nesse período, o demitido sente-se quase como se estivesse em férias. Essa fase dura algumas 

semanas. A terceira etapa descrita por MORGENROTH (2003) trata de uma atividade 

intensa, quando o demitido manda currículos, cartas, vai a entrevistas. Segundo a autora, há 

pessoas que mandam de 200 a 300 cartas... e recebem 200 a 300 respostas negativas. 

Finalmente, a última etapa descrita pela autora é a fase da frustração, quando o demitido 

experimenta a falta de perspectiva, falta de energia. Os problemas são acompanhados de 

reações típicas de estresse: insônia, distúrbios alimentares, doenças psicossomáticas. O uso de 

álcool, drogas e medicamentos aumentam e há crescente disposição suicida.  

 

Já em uma perspectiva mais prescritiva, alguns autores (MORIN e CABRERA, 1984; 

MORIN e YORKS, 1990) descrevem as possíveis reações dos demitidos frente à notícia de 

sua demissão. A intenção dos autores é preparar o gerente frente a tais situações. Esses 

trabalhos ressaltam que as pessoas podem ficar defensivas e com raiva no momento da 

demissão, reações esperadas em momentos de perda. Os demitidos podem ainda passar por 

um período de negação da própria demissão. Embora não citem o trabalho de Elisabeth 

KÜBLER-ROSS (1998), a descrição das possíveis reações dos demitidos de MORIN e seus 

colaboradores (1990 e 1984) aproxima-se bastantes das descrições da autora em seus estudos 

com doentes terminais na Inglaterra. KÜBLER-ROSS (1998) descreve cinco etapas pelas 

quais os doentes terminais de seu estudo passam. 

 

O primeiro estágio descrito por KÜBLER-ROSS (1998) é a negação e o isolamento: os 

participantes do estudo em geral não acreditavam no que estava ocorrendo com eles, 
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buscando outros médicos e até curandeiros na esperança de que o diagnóstico de uma grave 

doença fosse negado. O segundo estágio descrito pela autora é a raiva: a incredulidade é 

substituída pela revolta e ressentimento. Os participantes do estudo perguntavam-se porque 

eles e não qualquer outra pessoa e invejavam os que gozavam de saúde. Em seguida, 

KÜBLER-ROSS (1998) descreve a terceira etapa de seu estudo como a fase da barganha. Da 

mesma maneira que crianças se comportam de maneira exemplar na expectativa de obter o 

que querem de seus pais, os doentes terminais tentavam ser o melhor possível na esperança de 

obter um presente divino que os livraria da doença. Em seguida, os doentes passavam ao 

estágio da depressão: os pacientes experimentavam grandes perdas, não só porque a doença 

impõe limitações e há coisas que o paciente antes fazia e que agora não podia mais realizar, 

mas também havia a perda iminente de tudo que ama. Nesse estágio, os pacientes terminais 

permaneciam por longos períodos em silêncio. O último estágio descrito pela autora é a 

aceitação: o paciente que teve a oportunidade de externar seus sentimentos, sua inveja pelos 

sadios, “tiver podido lamentar a perda iminente de pessoas e lugares queridos, contemplará 

seu fim próximo com um certo grau de tranqüila expectativa” (KÜBLER-ROSS, 1998, p. 

117). 

 

Os críticos à abordagem de fases dos demitidos alegam que as fases descritas pelos autores 

não são observadas empiricamente e que as reações das pessoas à demissão teriam outros 

condicionantes, como a própria personalidade do demitido e as circunstâncias nas quais as 

demissões ocorreram (FRYER e PAYNE, 1986; LEANA e FELDMAN,1992).  

 

Os efeitos das demissões sobre os demitidos são complexos e devem levar em conta fatores 

que possam acentuar ou atenuar as conseqüências de ser demitido. Nessa perspectiva, 

LEANA e FELDMAN (1988, 1992) abordam as conseqüências das demissões e do 

desemprego para os indivíduos segundo uma perspectiva que leva em conta quatro grupos de 

fatores: fatores de contexto, reações à demissão, estratégias para lidar com a demissão e 

questões demográficas. Essa abordagem pode ser visualizada na Figura 4 e cada um dos 

distintos grupos é descrito a seguir. 
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Figura 4: Abordagem de LEANA e FELDMAN  (1992) para estudo de efeitos de demissões 
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psicossomáticas) 

    

       
    Intervenções da empresa (ex: serviços de 

recolocação) 
Adaptado de LEANA e FELDMAN, 1992, p. 14 
 

Fatores de contexto das demissões 

 

Segundo LEANA e FELDMAN (1988,1992), entre os vários fatores que compõem o contexto 

de demissões, há três que os autores consideram mais significativos. O impacto da perda de 

emprego será maior no indivíduo se o emprego tiver caráter permanente, se as taxas de 

desemprego no momento estiverem altas e se o demitido fosse muito ligado a seu emprego.  

 

Vale lembrar que entre os fatores importantes para o impacto das demissões estão as 

circunstâncias financeiras. Na pesquisa realizada por LEANA e FELDMAN (1992), a questão 

monetária apareceu como o principal fator de influência na maneira à qual os respondentes 

reagiam à demissão: os demitidos passaram por uma redução do padrão de vida e mesmo 

aqueles que conseguiram emprego tiveram uma drástica redução em seus salários. 
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Relacionada às circunstâncias financeiras está a percepção de demanda do mercado de 

trabalho: quanto pior for a percepção que o demitido tiver do mercado de trabalho, mais 

drásticas serão suas reações à perda de emprego (LEANA e FELDMAN, 1992). 

 

Finalmente, o vínculo do demitido à ex-empresa empregadora e ao seu ex-trabalho é outro 

fator que influencia as conseqüências da demissão. Em alguns casos, os indivíduos sentem 

muito a perda de companheiros de trabalho, amigos e de um certo estilo de vida (LEANA e 

FELDMAN, 1988, 1992; FELDMAN, 1996). 

 

Reações à perda de emprego 

 

Os mesmo autores dividem as reações à perda de emprego em três níveis distintos: cognitivo, 

emocional e psicológico. A reação cognitiva à perda de emprego da abordagem de LEANA e 

FELDMAN (1988, 1992) se refere à intensidade da percepção dos demitidos. Muitas pessoas 

nos estudos sobre demitidos relatam a experiência como muito dramaticidade e é comum que 

sejam usadas metáforas de morte na descrição da experiência. Além disso, muitos dos 

demitidos demonstram pessimismo e, em alguns casos, até desespero quanto à sua situação 

(LEANA e FELDMAN, 1988, 1992). 

 

Outro fator citado por LEANA e FELDMAN (1992) na categoria avaliação cognitiva é a 

atribuição de culpa ou causa das demissões. Vale destacar que o demitido tem reações 

intensas à demissão porque esta ocorreu devido a razões fora de seu alcance. A percepção é a 

de que o trabalhador cumpriu com suas obrigações, mas isso não foi suficiente para a 

manutenção de seu emprego. Os demitidos podem atribuir como causa para a sua situação 

desde a empresa e sua gestão até o governo e a política econômica. 

 

Quanto às reações do grupo emocional, há evidências de que a perda de emprego leva a uma 

variedade de emoções negativas: depressão, ansiedade, desesperança, baixa satisfação com a 

vida, solidão, isolamento social, apatia, passividade, resignação, pessimismo e fatalismo sobre 

a vida (LEANA e FELDMAN, 1992; CALDAS, 2000). Entre as conseqüências psicológicas 

da demissão estão a queda de auto-estima e do auto-respeito, perda da noção de identidade e 

insegurança (LEANA e IVANCEVICH, 1987; CALDAS, 2000).  
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Os distúrbios psicológicos, cognitivos e emocionais muitas vezes levam a outras 

conseqüências. LEANA e FELDMAN (1992) citam as conseqüências fisiológicas nos 

demitidos: desordens gastrintestinais e respiratórias, assim como problemas cardíacos. Ainda 

no que concerne o impacto fisiológico, os pesquisadores ressaltam o aumento de fumo, do uso 

de álcool e de drogas, além da mudança nos hábitos alimentares e de sono (LEANA e 

FELDMAN, 1992). 

 

Formas de encarar a demissão e o desemprego 

 

O terceiro grupo de fatores abordado por LEANA e FELDMAN (1988, 1992) trata das 

maneiras como os demitidos lidam com sua nova situação de desemprego. Os autores dividem 

as maneiras de lidar com a falta de emprego em duas grandes categorias: há as ações dirigidas 

ao problema e as ações dirigidas aos alívios dos sintomas da falta de emprego (LEANA e 

FELDMAN, 1992; FELDMAN, 1996). As ações classificadas como dirigidas ao problema 

são a busca de nova colocação, treinamento e mudança de localidade de trabalho. A maneira 

como o demitido busca de novo o emprego em geral é a mesma forma através da qual as 

pessoas encontraram seus empregos anteriores, como anúncios de jornal. 

 

Outra maneira de lidar com o desemprego é a busca de treinamento. Essa estratégia foi 

apresentada pelos demitidos de mais baixa idade, até 30 anos, segundo os estudos de LEANA 

e FELDMAN (1992). Demitidos mais velhos não buscavam treinamento porque ou se 

consideravam muito velhos para tanto ou porque sua situação financeira não permitia 

investimento em treinamento. 

 

Finalmente, há aqueles que buscam mudança para outra região: alguns demitidos mudaram 

sua residência para outra localidade na qual houvesse uma oferta maior de trabalho. Nesses 

casos, porém, os demitidos se ressentiam em ter perdido o contato com amigos e familiares 

(LEANA e FELDMAN, 1992). 

 

As ações voltadas à diminuição de sintomas são o engajamento em atividades comunitárias, 

busca de apoio financeiro e busca de apoio social. Alguns demitidos no estudo de LEANA e 

FELDMAN (1992) se engajaram em atividades comunitárias, que iam desde ações junto a 

sindicatos para tentar impedir que novas empresas fossem fechadas, à participação de grupos 

de apoio para orientação na busca de um novo emprego e apoio psicológico. 
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Os autores (LEANA e FELDMAN, 1992) descrevem que alguns demitidos pediram ajuda 

financeira a conhecidos e buscaram ajuda financeira governamental. Houve também aqueles 

que buscaram apoio à sua situação conversando com os cônjuges, familiares, amigos e antigos 

companheiros de trabalho (LEANA e FELDMAN, 1992). Vale notar que as duas estratégias 

mais freqüentes relatadas pelos demitidos nos estudos de LEANA e FELDMAN (1992) foram 

a busca de novo emprego e a busca de apoio social. 

 

Uma das relações encontradas por LEANA e FELDMAN (1992) em seus estudos trata da 

reação à perda de emprego: os autores relatam que quanto mais negativa a reação à perda de 

emprego, menor a probabilidade de o desempregado se engajar em práticas de solução de 

problema e mais voltados estes se tornarão às práticas para diminuição dos sintomas da perda 

de emprego. 

 

A pesquisa de LEANA e FELDMAN (1992) relata que as próprias práticas de resolução de 

problemas são também desagradáveis: muitos demitidos relatam quão frustrantes e 

desagradáveis são as buscas de um novo emprego. Vale também lembrar que, muitas vezes, a 

busca da solução do problema pode iniciar-se demasiado cedo, levando o demitido ao 

insucesso, já que ele, ao buscar uma nova colocação, pode estar muito nervoso ou inseguro 

para lidar com as situações de busca de um novo emprego. 

 

Questões demográficas 

 

Finalmente abordamos o quarto grupo de fatores trazidos por LEANA e FELDMAN (1992), 

as questões demográficas: idade, gênero e estado civil. 

 

Em vários estudos sobre demitidos, os resultados apontam para o fato de que a idade é um 

fator significativamente determinante de quanto tempo as pessoas ficam desempregadas. 

Quanto mais velhas, mais tempo levam para se recolocar (LEANA e IVANCEVICH, 1987; 

LEANA e FELDMAN, 1992).  

 

Alguns autores (FRYER e PAYNE, 1986; LEANA e FELDMAN, 1992; MORGENROTH, 

2003) consideram que a afirmação de que para as mulheres serem demitidas seria menos 

traumático do que para os homens é apenas um estereótipo baseado na premissa de que o 
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trabalho seria menos central para as mulheres do que para os homens. LEANA e FELDMAN 

(1992) vão mais longe e afirmam que, ao contrário, como hoje há muitas mulheres que atuam 

como chefes de família, para elas a perda do emprego pode ser ainda mais devastadora. As 

pressões das responsabilidades de cuidar de uma família tornam a demissão muito mais 

drástica para as pessoas com dependentes. 

 

Edith SELIGMANN-SILVA (2001) estudou desempregados que se encontravam nessa 

situação por períodos que variavam de seis meses a quatro anos. Os estudos verificaram como 

a situação de desemprego afetou a vida material, a sociabilidade e a subjetividade dessas 

pessoas. Vale frisar o efeito do desemprego para as pessoas de baixa renda:  

 

“Para os que pertencem às camadas de menor renda, o empobrecimento 
prejudica de modo mais imediato às possibilidades de participação social e os 
próprios investimentos para reinserção no mercado de trabalho. Esses 
investimentos se referem a recursos que, à primeira vista, podem parecer 
mínimos, mas que estão fora do alcance dos desempregados pobres ou 
empobrecidos: o dinheiro para o transporte é sempre o mais citado; recursos 
para manter uma apresentação digna, com trajes adequados; às vezes, o 
dinheiro para alimentar-se ao longo de um dia passado em sucessivas filas” (p. 
226) 

 

As pessoas experimentam desânimo, raiva e vergonha, ocorrendo a deterioração da 

sociabilidade.  

“Às vezes, nem saio pra procurar emprego, por causa da vergonha de parecer 
um mendigo, com roupa velha e sapatos em péssimo estado”. Entrevistado 
citado por SELIGMANN-SILVA (2001, p. 228). 

 

A autora ressalta que, em suas entrevistas, o sentimento mais explicitado foi a tristeza e 

lembra que as dinâmicas dominadas pelo desânimo são algo de grande preocupação pois há 

casos que caracterizam depressões que conduzem ao suicídio. 

 

Na tentativa de lutar contra o desânimo, as pessoas procuram todos os tipos de estímulo, como 

álcool, drogas e medicamentos. SELIGMANN-SILVA (2001) pondera que, conscientemente, 

a busca de estímulos ocorre pelo desespero, em uma tentativa de neutralizar o desânimo. 

Inconscientemente, esta pode ser uma maneira de auto-agressão. 

 

Além disso, a autora chama a atenção para os sentimentos de incerteza que permeiam a 

situação do desempregado. A sucessão de experiências frustrantes na busca de uma nova 
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colocação faz crescer a incerteza. Muitos entrevistados se sentiam atingidos em sua 

dignidade. Nessas situações, a raiva aparecia seguida pelo sentimento de impotência de nada 

poder fazer. Nessa situação havia o desencadeamento do desânimo, muitas vezes associado à 

autodepreciação, auto-agressão ou até mesmo agressão de pessoas próximas, no próprio 

círculo da família. 

 

A vergonha expressa pelos entrevistados muitas vezes ia além do constrangimento de mostrar 

sinais de empobrecimento, mas também à vergonha de estar desempregado frente ao próprio 

grupo social. Esse sentimento contribui para o retraimento social. Vale notar que a 

deterioração da sociabilidade apresentada na pesquisa de SELIGMANN-SILVA (2001) 

ocorreu concomitante à sucessão de decepções pelo fracasso na tentativa de um novo 

emprego. 

 

Observamos, portanto, nesta seção que as conseqüências do desemprego podem ser 

devastadoras para os demitidos. O impacto do desemprego depende de alguns moderadores, 

tais como fatores de contexto e características pessoais. Um dos fatores moderadores de como 

o período de desemprego transcorre é a maneira como a demissão acontece, ou seja, a maneira 

como o funcionário é demitido (FOLGER e SKARLICKI, 1989). Esse aspecto será 

examinado de maneira mais detalhada na seção sobre os demissores. 

  

3.2. Os remanescentes 

 

Na década de 80, alguns pesquisadores passam a se interessar sobre os efeitos das demissões 

não apenas naqueles que são demitidos, mas também sobre aqueles que permanecem na 

organização: os remanescentes (CALDAS, 2000). Pode-se pensar que tais estudos foram 

motivados porque se observou que as reestruturações que visavam aumentar a produtividade 

da empresa levavam, muitas vezes, a resultados contrários, ou seja, à perda da produtividade 

pelos efeitos do downsizing sobre os remanescentes (GREENHALGH, 1982; 

GREENHALGH e ROSENBLATT, 1984). 

 

Ao observarmos os estudos sobre remanescentes, o que mais chama a atenção é a descrição de 

efeitos ambíguos: Se por um lado continuam empregados, de outro vivenciaram as demissões 

de seus companheiros de trabalho. As pessoas podem sentir alívio por ainda terem emprego e, 

ao mesmo tempo, culpa por estar no lugar de um antigo companheiro que foi demitido. Nesta 
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seção, descrevemos os efeitos mais citados das demissões sobre os remanescentes, passando, 

em seguida, à discussão dos moderadores de tais efeitos. 

 

Reações dos remanescentes frente às demissões 

 

Os estudiosos sobre os remanescentes afirmam que os efeitos das demissões podem ser tão 

devastadores para os que ficam como para os que saem, porém, é característico dos 

remanescentes negar sua sensação de perda e conviver com sentimentos contraditórios 

(NOER, 1993). As demissões podem ter efeitos emocionais e psicológicos sobre os 

remanescentes, assim como atitudinais e comportamentais4. 

 

Efeitos emocionais e psicológicos: 

 

Entre os efeitos emocionais sobre os remanescentes observamos a insegurança e o medo de 

perder o próprio emprego, a queda na auto-estima e a instabilidade emocional. Há estudos que 

relatam que os remanescentes, independentemente do nível hierárquico que ocupam, 

demonstram estresse, depressão e fadiga (NOER, 1997).  

 

A insegurança em relação ao próprio emprego foi um dos primeiros efeitos descritos nos 

estudos sobre remanescentes (BROCKNER et al, 1992; NOER, 1993). Esses estudos alertam 

que, embora muitas empresas realizem downsizing como forma de mudança organizacional, a 

insegurança dos remanescentes levaria os funcionários a se esforçarem menos e a resistirem a 

qualquer mudança na organização, levando, portanto, à diminuição da almejada produtividade 

(GREENHALGH, 1982; GREENHALGH e ROSENBLATT, 1984; SELIGMANN-SILVA, 

2001). 

 

O medo de perder o próprio emprego passa também pelo estabelecimento de novas relações 

de trabalho que são observadas em processos de downsizing. O antigo contrato psicológico 

era de que se as pessoas realizassem bem seu trabalho continuariam empregadas. Nas 

situações pós-downsizing, há a constatação pelos remanescentes que as relações de trabalho 

                                                 
4 Os pesquisadores distinguem os efeitos atitudinais dos efeitos comportamentais. Atitudes correspondem a 
questões mais latentes frente à organização, tais como queda na satisfação com o trabalho e diminuição do 
comprometimento. Já os efeitos comportamentais são mais explícitos, como absenteísmo e impontualidade 
(BROCKNER et al, 1987; CALDAS, 2000). 
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mudaram, passando a ser mais tênues. Trata-se da flexibilização das relações de trabalho. 

SELIGMANN-SILVA (2001) alerta que a flexibilização nas relações sociais do trabalho traz 

conseqüências danosas à saúde mental pois tal flexibilização leva o trabalhador a uma 

inquietante previsão de descontinuidade, de interrupção da relação estabelecida.  

 

Além do medo da perda do emprego, a culpa é um sentimento bastante comum entre os 

sobreviventes (BROCKNER et al, 1986). Muitas vezes, os remanescentes sentem-se culpados 

por ainda terem emprego diante de seus ex-colegas de trabalho que foram demitidos. Para 

justificar sua presença na organização e na tentativa de se livrarem da culpa pode haver o 

comportamento de “culpar a vítima”, ou seja, encontrar razões que justifiquem o fato de 

outros terem sido demitidos (BROCKNER, DAVY e CARTER, 1985). 

 

Os sentimentos e o estado psicológico dos remanescentes levam a comportamentos e atitudes 

bastante característicos dos funcionários pós-processos de downsizing. 

 

Efeitos atitudinais e comportamentais 

 

Quanto aos efeitos atitudinais dos remanescentes, há a percepção destes de quebra de 

compromisso da empresa para com seus funcionários, havendo a sensação de traição e falta de 

credibilidade na gestão (NOER, 1993). De fato, BROCKNER, TYLER e COOPER-

SCHINEIDER (1992) descrevem que “indivíduos muito comprometidos com a organização, 

ao perceberem que [os demitidos] foram tratados de maneira injusta, demonstram um 

acentuado declínio em seu comprometimento” (p. 242). Esta afirmação é consistente com a 

literatura sobre contratos psicológicos: os funcionários altamente comprometidos com a 

organização acreditam estar cumprindo sua parte no contrato. Se há a percepção de que a 

organização age de maneira injusta, os funcionários acreditam que a empresa não cumpriu sua 

parte do acordo implícito.  

 

Além disso, há a observação da redução de tomada de risco entre os remanescentes e a 

percepção, principalmente entre os gestores, da falta de direcionamento da empresa, que passa 

a se preocupar apenas com questões a curto prazo depois do downsizing (NOER, 1993). 

Assim, os funcionários buscariam realizar seu trabalho da maneira mais tradicional possível, 

não havendo espaço para a criatividade e inovação.  
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Há ainda a descrição da raiva e cinismo dos remanescentes diante da organização e sua 

gestão, principalmente quando há abuso da contradição entre o discurso e a prática. Se, de um 

lado, a empresa implementa um programa de envolvimento de pessoal, com declaração de 

valores da empresa e, de outro, realiza downsizing, os remanescentes percebem esta 

incoerência e podem reagir de maneira cínica (CALDAS, 2000). 

 

Já, entre os efeitos comportamentais, os remanescentes faltam mais ao trabalho, são mais 

impontuais e apresentam queda no desempenho. Observa-se também a perda da criatividade 

entre os funcionários após os processos de downsizing (GREENHALGH, 1982; BROCKNER 

et al, 1992; CALDAS, 2000). 

 

Vale notar, entretanto, que imediatamente após as demissões, pode ser que os remanescentes 

apresentem um aumento de produtividade (NOER, 1993). Esse fenômeno pode ser 

interpretado segundo duas abordagens não excludentes: os remanescentes tenderiam a 

justificar a sua permanência na empresa, demonstrando que são bons funcionários e 

justificando, mesmo que seja a si mesmos, o fato de não terem sido eles os demitidos. Além 

disso, os remanescentes poderiam se esforçar mais por puro medo de perder o próprio 

emprego. O aumento de produtividade observado nos remanescentes é um fenômeno de pouca 

duração, principalmente se não houver redesenho do trabalho, um dos moderadores dos 

efeitos das demissões que discutiremos em seguida. 

 

Fatores que moderam os efeitos das demissões sobre os remanescentes 

 

Os moderadores dos efeitos do downsizing sobre os remanescentes podem ser vistos a partir 

de dois grandes grupos que refletem a avaliação que as pessoas realizam sobre sua situação na 

empresa. De um lado, os funcionários remanescentes avaliam qual o grau de ameaça a seus 

próprios empregos e, de outro, eles julgam quais são suas próprias possibilidades de lidar com 

seu trabalho e com a empresa na situação pós-downsizing. Esse arranjo dos efeitos 

moderadores é sugerido a partir do trabalho de MISHRA e SPREITZER (1998) que elaboram 

um arcabouço teórico para a análise dos efeitos dos downsizing sobre os remanescentes. Tal 

arcabouço teórico é utilizado parcialmente com o objetivo de organizar nossa apresentação 

sobre os moderadores dos efeitos do downsizing que serão discutidos a seguir. O Quadro 4 

mostra os temas que serão abordados. 
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Quadro 4: Moderadores dos efeitos do downsizing 
 
Grau de ameaça 

Possibilidades de lidar com a nova 
situação pós-downsizing 

Confiança na liderança Percepção de justiça 
° distribuição 
° procedimento 
° interação 

Poder distribuído entre os 
remanescentes 

Redesenho do trabalho 

Elaborada a partir do trabalho de MISHRA e SPREITZER (1998) 
 

Segundo MISHRA e SPREITZER (1998), os remanescentes avaliam a ameaça de perderem 

seu emprego segundo o grau de confiança que depositam na gestão e se houve justiça na 

implementação do downsizing. A confiança na gestão diz respeito à avaliação que os 

remanescentes realizam quanto à capacidade de seus dirigentes para levar a empresa ao 

sucesso. Também se relaciona à confiança de que os gestores manterão a palavra e cumprirão 

promessas eventualmente feitas durante o downsizing.  

 

Joel Brockner, um dos principais autores a estudar os remanescentes, refere-se muito à 

percepção de justiça dos remanescentes nos processos de downsizing. (BROCKNER, DAVY, 

e CARTER, 1985; BROCKNER et al, 1986; BROCKNER et al, 1987; BROCKNER, 1992; 

BROCKNER et al, 1992; BROCKNER,  TYLER e COOPER-SCHINEIDER 1992; 

BROCKNER et al, 1997). Em seus trabalhos, três elementos de percepção de justiça são 

identificados em processos de downsizing: justiça de distribuição, justiça nos procedimentos e 

justiça na interação.  

 

A justiça de distribuição parte do princípio de que os remanescentes se identificam com os 

demitidos e reflete o resultado do downsizing para os demitidos, ou seja, o apoio e a 

assistência fornecidos aos demitidos têm influência sobre os remanescentes. Se os demitidos 

recebem indenização em dinheiro, extensão de benefícios e serviços de recolocação, pode-se 

esperar que a percepção que os remanescentes têm sobre o downsizing seja de menos 

ameaçadora (BROCKNER, 1992; MISHRA e SPREITZER, 1998). Outra questão a ser 

considerada na justiça de distribuição diz respeito a quem arca com as perdas no downsizing. 

Se em um ano que a empresa realiza downsizing há pagamento de bônus aos gestores, a 

percepção dos remanescentes é de que há pouca justiça de distribuição, como se os gestores 

não dessem sua contribuição, não arcassem com qualquer conseqüência negativa. Dessa 

maneira, se o fardo do downsizing é distribuído em todos os níveis hierárquicos, pode-se 
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esperar que os remanescentes percebam o downsizing como mais justo na perspectiva da 

justiça distributiva (BROCKNER, 1992; NOER, 1993; MISHRA e SPREITZER,1998). 

A justiça de procedimento trata do critério usado para decidir quem fica na organização e 

quem é demitido. Se as pessoas envolvidas no downsizing percebem um critério claro para a 

decisão de quem será demitido, é provável que haja a avaliação de que os procedimentos de 

downsizing foram justos, principalmente se o critério de decisão for fundamentado no 

desempenho dos funcionários. Por outro lado, se há a percepção de que as pessoas foram 

demitidas por relacionamentos políticos ou sem que qualquer critério fique claro, é pouco 

provável que os remanescentes avaliem o processo como justo (BROCKNER, 1992; NOER, 

1993; MISHRA e SPREITZER, 1998). Ainda quanto à justiça de procedimento, MISHRA e 

SPREITZER (1998) lembram que avisar as pessoas com alguma antecedência, como algumas 

semanas ou até meses, antes de as pessoas serem demitidas, pode aumentar a percepção das 

pessoas de justiça no downsizing. 

 

A justiça de interação aborda a maneira como as pessoas foram demitidas. Esse assunto é de 

particular importância para o nosso trabalho, já que a justiça de interação será reflexo de 

como o demissor exerce seu papel. NOER (1993) lembra que o sentimento de raiva observado 

entre dos remanescentes é dirigido a algumas empresas e motivado pela maneira como os 

demitidos foram tratados ao serem demitidos: sem consideração pelos sentimentos e pela 

dignidade das pessoas. MISHRA e SPREITZER (1998) citam três fatores que minimizariam a 

severidade do encontro que ocorre nas demissões: fator de causalidade, fator ideológico e 

fator de penitência. 

 

O fator de causalidade tem o enfoque de atribuir o downsizing a uma causa, por exemplo, à 

recessão econômica ou outra razão que o justifique. MISHRA e SPREITZER (1998), afirmam 

que uma explicação sobre a causa do downsizing pode levar os remanescentes a perceber o 

downsizing como menos ameaçador do que uma situação na qual não é dada qualquer 

explicação. O fator ideológico liga o downsizing à visão de futuro da empresa, por exemplo, a 

empresa se torna mais flexível e mais apta a competir no mercado. A comunicação de uma 

visão de futuro para a empresa diminui a percepção de ameaça dos remanescentes. Já o fator 

de penitência diz respeito ao relacionamento com aqueles que foram demitidos e com os 

remanescentes. Trata-se aqui da empresa e seus dirigentes reconhecerem as perdas e o 

sofrimento dos demitidos e as necessidades de adaptação dos remanescentes. FOLGER e 
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SKARLICKI (1989) também ponderam que, se há a percepção de que as pessoas são tratadas 

com dignidade e respeito, os efeitos negativos do downsizing tendem a diminuir. 

 

Ainda sobre a justiça de interação, BROCKNER e seus colaboradores (1987) observaram em 

estudos de laboratório e de campo que, se a percepção dos remanescentes era a de que os 

demitidos foram tratados de maneira injusta, haveria diminuição do comprometimento e da 

produtividade dos remanescentes, porém tal comportamento dependia do grau de ligação dos 

remanescentes aos demitidos. De acordo com a teoria da justiça de interação, quando os 

indivíduos percebem que há injustiça, sua tendência é a de se afastarem. Tal afastamento pode 

ser tanto de quem pratica a injustiça como de quem é alvo da injustiça. No caso dos 

remanescentes, se há percepção de injustiça em relação aos demitidos, eles podem tanto se 

afastar da empresa como dos próprios demitidos. Este comportamento vai depender do grau 

de ligação que havia entre os remanescentes e aqueles que foram demitidos: quanto mais 

próximos dos demitidos, maior a tendência dos remanescentes em se afastarem da empresa 

(BROCKNER et al, 1987). 

 

O segundo grupo de moderadores do downsizing trata da avaliação que os remanescentes 

realizam de como é possível lidar com a nova situação da empresa, depois que houve o 

downsizing. Essa avaliação que os remanescentes realizam está intimamente relacionada a 

modificações na maneira como o trabalho é realizado na empresa e na comunicação da gestão 

com os remanescentes. Os remanescentes podem perceber, por exemplo, que o trabalho que 

antes era realizado pelos funcionários demitidos deverá ser feito pelos que ficaram na 

empresa, havendo acúmulo de trabalho. Pode também haver a percepção de que sua opinião 

não é levada em conta.  

 

MISHRA e SPREITZER (1998) afirmam que a percepção de autonomia dos remanescentes 

pode aumentar se houver um esforço em migrar os centros de tomada de decisão para níveis 

hierárquicos mais baixos. Muitas vezes, alguns níveis hierárquicos são eliminados em 

processos de downsizing, havendo a oportunidade de atribuir maior poder a camadas 

hierárquicas que antes do processo não tinham responsabilidade de tomada de decisão. As 

autoras sugerem que, quando os remanescentes têm mais autonomia quanto a tomadas de 

decisão e maiores possibilidades de decidir como realizar seu trabalho, eles tenderiam a se 

sentir mais em controle da situação e em melhores condições de lidar com o downsizing.  
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Como resultado do downsizing, os remanescentes podem passar a ter novas responsabilidades 

de trabalho, que exigem o aprendizado de novas habilidades. Dessa maneira, MISHRA e 

SPREITZER (1998) sugerem que a maior variedade de trabalho pode aumentar a motivação 

individual dos remanescentes. As autoras não se referem ao simples acúmulo de funções, em 

que se espera que os que remanescentes realizem o seu trabalho mais o trabalho dos que 

saíram. A variedade de trabalho encontra-se no contexto de redesenho de trabalho. 

 

Vale salientar, como última observação sobre os remanescentes, que muitas vezes os 

processos de downsizing não são acompanhados de mudanças na maneira de realização do 

trabalho, ou seja, o número de pessoas é menor, mas o trabalho a ser realizado é o mesmo. Tal 

situação leva à sobrecarga de trabalho das pessoas remanescentes. 

 

O medo de perder o emprego dos remanescentes aliado à sobrecarga de trabalho pela 

eliminação de postos de trabalho pode levar o remanescente a se esforçar cada vez mais para 

tentar atender às novas demandas, o que pode levar a uma situação de esgotamento 

profissional, o burnout (SELIGMANN-SILVA, 2001), ou ao “overemployment” 

(DOLLARDA e WINEFIELD, 2004). 

 

Há empresas que realizam demissões seguidas de demissões. Nesses casos, os remanescentes 

de um dia são os demitidos do dia seguinte. MORGENROTH (2003) alerta que aqueles que 

trabalham muitas horas e ficam excessivamente envolvidos com seu trabalho experimentam 

conseqüências ainda mais dramáticas quando são demitidos. Os trabalhadores sofrem pressões 

cada vez maiores em seu trabalho, tanto em intensidade como em relação ao horário. As 

necessidades do trabalho passam a devorar cada vez mais a subjetividade do trabalhador. Há a 

dissolução das fronteiras entre trabalho e a esfera privada. Um exemplo são as empresas de 

alta tecnologia. As pessoas passam três ou quatro anos dedicadas à empresa de maneira muito 

intensa. Quando demitidas, essas pessoas não sabem o que fazer com seu tempo livre, sentem-

se em ruína porque não puderam construir sua esfera privada. Sucessivos processos de 

downsizing podem levar a efeitos cada vez mais dramáticos tanto para os remanescentes como 

para os demitidos. 

 

Vimos nesta seção que, ao realizar processos de downsizing, buscando ter uma estrutura com 

menos níveis hierárquicos, mais flexível e dinâmica, a empresa pode se deparar com 

funcionários remanescentes apavorados em perder seus próprios empregos, 
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descomprometidos com a empresa, estressados, com baixa auto-estima e muito menos 

produtivos. A percepção de justiça nos processos de downsizing é um dos moderadores dos 

efeitos das demissões sobre os remanescentes. E muito da percepção de justiça percebida 

pelos remanescentes está relacionada à justiça de interação, ou seja, como a notícia da 

demissão é dada pelo demissor. É sobre esse indivíduo que prosseguimos com nossa 

discussão.  

 

3.3. Os demissores 

 

“O vento que venta aqui 
É o mesmo que venta lá 

E volta pro mandingueiro 
A mandinga de quem mandingar” 

Baden Powell/P.C. Pinheiro 
 

 

Os estudos sobre demissores são bastante raros na literatura sobre downsizing. No 

levantamento bibliográfico realizado em 20 periódicos acadêmicos5, abrangendo o período de 

1983 a 2004, foram encontrados apenas dois artigos cujo conteúdo específico é sobre 

pesquisas sobre aqueles que demitem seus subordinados. Há, entretanto, nos trabalhos que 

falam de downsizing de maneira geral, ou que estudam as conseqüências das demissões para 

os demitidos e remanescentes, abordagens sobre os demissores. Iniciamos esta seção com o 

papel do demissor para, em seguida, explorar as pesquisas realizadas sobre o tema. 

 

Como discutido no Capítulo 1, as organizações realizam downsizing na busca de maior 

produtividade. Vimos, entretanto, que muitas vezes os objetivos da organização não são 

alcançados porque há conseqüências do downsizing não previstas, como os efeitos para os 

remanescentes. Nesse contexto, a maneira como a mensagem é entregue ao funcionário que 

está sendo demitido é bastante importante, já que daí advém a percepção de justiça de 

interação discutida na seção anterior. 

 

                                                 
5 Os periódicos acadêmicos pesquisados foram: Academy of Management Executive, Academy of Management 
Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, ENAMPAD, Human Relations, 
Human Resource Management, Human Resource, Management Journal, Journal of Management Studies, 
Management Decision, Organização & Sociedade, Organization Science, Organizational Behavior and Human, 
Decision Process, Organizational Dynamics, Personnel Management, Personnel Review, RAC, RAE, RAUSP, 
The Journal of Applied Behavioral Science. 
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A literatura sobre downsizing alerta que, apesar do importante papel que os demissores têm 

para que os efeitos negativos do downsizing sejam minimizados, poucos estão preparados: 

 

“Aqueles responsáveis pela implementação das demissões freqüentemente 
realizam um péssimo trabalho. Em primeiro lugar, a maioria dos demissores 
não quer enfrentar o doloroso trabalho de informar às pessoas que elas estão 
sem emprego. As pessoas geralmente não gostam de dar más notícias e 
gerentes que demitem não são exceção. De fato, gerentes geralmente dizem 
que a parte mais difícil de seu trabalho é dizer às pessoas que estão demitidas, 
especialmente quando os demitidos tiveram um bom desempenho no trabalho. 
Como resultado de seu desconforto, os gerentes podem pôr o processo a perder. 
Por exemplo, podem ser evasivos, e com isso serem acusados de não serem 
corretos com seus subordinados. Outros demissores reagem a seu próprio 
desconforto sendo muito duros e daí correm o risco de parecerem injustos ou 
de tratarem as pessoas sem dignidade ou respeito” (BROCKNER (1992, p. 12). 

 

 

KETS DE VRIES e BALAZS (1997) ponderam que o que torna demitir particularmente 

difícil para os gestores é o fato de que na demissão estes freqüentemente têm que descartar 

alguns de seus valores e crenças. Por exemplo, o gestor pode estar diante da situação de ter 

que demitir um funcionário de ótimo desempenho ou ainda ter que demitir um amigo.  

 

Além disso, em muitos processos de downsizing, os gestores são percebidos como os 

responsáveis por ações administrativas equivocadas que levaram a organização a ter que 

demitir pessoas. Essa percepção faz com que os gestores se distanciem dos funcionários, 

quando seria necessário uma interação muito maior entre a direção e os funcionários para 

minimizar os efeitos do downsizing. 

 

Poucos demissores reconhecem a importância simbólica que todos os detalhes da interação 

com o demitido têm, não só para o demitido como para os remanescentes (KETS DE VRIES e 

BALAZS, 1997). Questões como olhar o demitido de frente, responder a todas suas questões 

e não interromper a conversa podem parecer triviais ao demissor, principalmente quando a 

situação é de desconforto e, muitas vezes, o demissor quer sair de tal situação o mais rápido 

possível. 

 

KETS DE VRIES e BALAZS (1997) entrevistaram 80 demissores de empresas públicas e 

privadas, americanas e européias, em pleno processo de downsizing ou cujo processo não 

houvesse terminado há mais de seis meses. Como resultado desse estudo exploratório, os 
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autores classificaram os demissores em seis categorias: ajustados, compulsivos, deprimidos, 

alexitímicos, abrasivos e dissociados. Cada categoria é brevemente abordada a seguir e um 

resumo das características de cada categoria é apresentado no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Categorias de demissores e suas principais características 
Categoria de demissores Principais características 
Ajustados Desconforto ao demitir. 

Substituição da palavra “demitir” por vários outros termos. 
Compulsivos ou ritualistas Lidaram com demissões de maneira racional. 

Deram muita atenção aos detalhes do processo. 
Downsizing foi um trabalho bem feito. 

Abrasivos Temperamento explosivo e busca da perfeição. 
Comportamento maniqueísta. 
Tendência a responsabilizar os próprios demitidos nos processos de 
downsizing. 

Dissociados Portam-se como observadores externos dos processos de downsizing. 
Descrevem emoções, mas não as sentem. 

Alexitímicos Envolvidos em vários processos de consecutivos de downsizing.  
Sem a capacidade de sentir emoções. 

Deprimidos Incapazes de responder com o humor adequado à ocasião. 
Elaborado a partir de KETS DE VRIES e BALAZS (1997) 
 

Mesmo para os entrevistados que foram considerados ajustados, o fato de ter que demitir 

deixou uma marca indelével nas pessoas (KETS DE VRIES e BALAZS, 1997). Os autores 

afirmam que há uma crença inconsciente sobre as relações humanas chamada lex talionis, a 

lei de retaliação, ou seja, o que fazemos para os outros será feito para nós. Essa crença se 

manifesta com sentimento de culpa e estresse. Há a conjectura de que aqueles que executam 

uma ação que afeta a vida de outras causando problemas, como os demissores o fazem, 

temam, de maneira inconsciente, que haja retaliação ou que outros lhes desejem mal. Embora 

o grupo dos demissores ajustados demonstrasse desconforto em demitir e utilizasse muitas 

outras palavras quando se referiam ao ato de demitir, os autores não evidenciaram qualquer 

disfunção, o que não ocorreu nas outras categorias descritas a seguir. 

 

Os demissores descritos como compulsivos ou ritualistas lidaram com as demissões de 

maneira racional e intelectualizada e cuidaram atentamente dos detalhes do processo de 

downsizing: contrataram consultores e empresas de recolocação e verificaram todos os 

detalhes de maneira a cumprir com suas obrigações. Nunca mencionaram seus sentimentos 

nas entrevistas e nem se referiam ao downsizing como um trabalho bem feito (KETS DE 

VRIES e BALAZS, 1997). 
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Os gestores descritos como abrasivos pelos autores, em geral, têm um comportamento 

explosivo e buscam a perfeição. Os demissores abrasivos demonstraram o comportamento 

maniqueísta de separar o mundo em bom e ruim. Isso fez com que acabassem 

responsabilizando os próprios demitidos e seu desempenho pelo downsizing; os demitidos 

foram percebidos como perdedores pelos gestores abrasivos (KETS DE VRIES e BALAZS, 

1997). 

 

A dissociação é descrita por KETS DE VRIES e BALAZS (1997) como uma maneira de 

autoproteção em situações avaliadas como muito difíceis e estressantes. O indivíduo percebe 

o que lhe é familiar (como o próprio corpo) como novo e até irreal. Os demissores dissociados 

descreveram as demissões como se fossem observadores externos, autômatos vivendo em um 

sonho. Nesse caso, as pessoas eram capazes de descrever emoções, mas não eram capazes de 

experimentá-las, de efetivamente senti-las. 

 

KETS DE VRIES e BALAZS (1997) também descrevem demissores alexitímicos: eram 

gestores veteranos em realizar downsizing, demitindo pessoas por vários anos seguidos. 

Alguns demissores entrevistados perderam a capacidade de sentir emoções e sua vida adquiriu 

uma característica robótica.  

 

Finalmente, os autores descrevem demissores que se encontravam deprimidos como incapazes 

de responder com o humor adequado à ocasião. Havia falta de energia e, muitas vezes, a 

aparência pessoal era negligenciada. Os demissores deprimidos tendiam a se auto-acusarem e 

se responsabilizarem pelo mal que haviam feito aos demitidos (KETS DE VRIES e BALAZS, 

1997). 

 

Embora seja um estudo exploratório, o trabalho sobre demissores de KETS DE VRIES e 

BALAZS (1997) chama a atenção para reações emocionais que são pouco exploradas e 

entendidas, principalmente entre gestores nos quais a demonstração de emoções pode ser 

percebida como fraqueza. 

 

Outro trabalho sobre demissores foi realizado em 1989 por FOLGER e SKARLICKI. Os 

autores estudaram demissões truncadas, ou seja, demissões nas quais o demissor minimiza o 

tempo de encontro com o demitido. Esses autores argumentam que os demissores realizam as 

demissões truncadas porque se distanciam dos demitidos. 
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Uma das explicações para que os demissores se distanciem dos demitidos é a relação 

observada entre ferir e despersonalizar: Os clássicos estudos de Milgran sobre obediência à 

autoridade mostraram que os participantes do estudo eram mais propensos a infligir dor a 

outros quando distante física ou psicologicamente das vítimas (BAUMAN, 1989). Assim, 

FOLGER e SKARLICKI (1989) argumentam que o distanciamento observado nos demissores 

é uma maneira de poder realizar as demissões.  

 

Em estudos com enfermeiras na Inglaterra, MENZIES (1970) observou a despersonalização 

dos pacientes como uma das técnicas desenvolvidas pelas profissionais para poderem atender 

a pessoas em estado terminal. As enfermeiras não se referiam aos pacientes pelo nome, mas 

pelo número do leito e pela doença ou órgão doente, como, por exemplo, o “fígado do leito 

dez” ou “a pneumonia do leito 15” (p. 14).  

 

Outro argumento de FOLGER e SKARLICKI (1989) para explicar as demissões abruptas diz 

respeito à questão hierárquica dentro das organizações. Dar atenção, dedicar tempo, estar 

aberto aos questionamentos do demitido podem ser percebidos como uma diminuição de 

status pelo próprio demissor, uma demonstração de fraqueza que é evitada a todo custo pelo 

gestor. Até mesmo admitir a existência de sentimentos pode ser, muitas vezes, percebido 

como fraqueza pelo próprio gestor. 

 

A negação de sentimentos também foi observada nos estudos de MENZIES (1970). A autora 

argumenta que toda profissão exige um distanciamento profissional adequado quando ocorre 

o controle de sentimentos e o refreio de envolvimento excessivo. Porém seu estudo revelou 

que no caso das enfermeiras os sentimentos eram negados. Por exemplo, as angústias que as 

enfermeiras sentiam em se separar dos pacientes eram consideradas como não existentes. O 

estresse emocional característico da profissão era negado. Quando o erro de uma jovem 

enfermeira causou a morte prematura de um paciente agonizante, essa enfermeira foi 

repreendida por toda a diretoria do hospital. Apenas a diretora da escola de enfermagem se 

aproximou dela para ajudá-la a lidar com sua angústia e a culpa que sentia. Nesse hospital, 

não havia lugar para o reconhecimento de sentimentos das enfermeiras. Assim como no 

hospital estudado por MENZIES (1970), as angústias dos funcionários são também muitas 

vezes negadas. Parece que despersonalizar é uma forma de enfrentar a situação dramática no 

trabalho. 
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Além das questões psicológicas e emocionais dos demissores sobre a forma de informar que 

alguém está demitido, há decisões que devem ser tomadas em processos de downsizing que 

também trazem conflito aos gestores. GREENHALGH, LAWRENCE e SUTTON (1988) 

afirmam que, durante os processos de downsizing, os gerentes enfrentam alguns dilemas: qual 

deve ser o critério de escolha de quem será demitido, qual a velocidade adequada para a 

implementação das demissões e como envolver os funcionários nesse processo. 

 

Há vários critérios para escolher quem deve ser demitido. Algumas vezes, a gestão da 

empresa determina porcentagens fixas a todas as áreas. Esse critério pode ser percebido como 

injusto a partir da perspectiva de justiça de processo, caso haja áreas mais produtivas que 

outras. Em outras situações, os gerentes são obrigados a decidir quem irá deixar a empresa 

com base em desempenho ou senioridade. Para tanto, o sistema de avaliação de desempenho 

deve ser considerado confiável pelos funcionários para que haja percepção de justiça de 

processo. 

 

O segundo dilema mencionado por GREENHALGH, LAWRENCE e SUTTON (1988) diz 

respeito à velocidade de implementação das demissões. Se são rápidas demais podem deixar 

os remanescentes em estado de choque; se são estendidas por períodos muito longos pode 

haver negação de que as demissões realmente serão efetuadas. 

 

Quanto ao envolvimento dos funcionários nos processos de demissão, é irrealista esperar que 

os funcionários devam decidir sobre sua própria demissão (GREENHALGH, LAWRENCE e 

SUTTON, 1988). 

 

A freqüência dos processos de downsizing e demissão e o aumento de pessoas demitidas, 

desempregadas e em situação de precarização do emprego não fez com que os efeitos das 

demissões sobre os demitidos fossem amenizados. Desde a década de 30, os vários estudos 

sobre os efeitos de demissão e desemprego para os indivíduos evidenciam as conseqüências 

da demissão, em geral, devastadoras para as pessoas. Vimos no início deste capítulo que ser 

demitido é uma das situações de vida mais estressantes pelas quais as pessoas passam. Vimos 

também que conforme a situação de desemprego se prolonga, os indivíduos muitas vezes 

passam por diferentes estágios, nos quais ocorre o progressivo isolamento e as dificuldades 

para conseguir um novo emprego aumentam, principalmente entre as pessoas de mais baixa 
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renda. As demissões levam também, conforme abordado no Capítulo 1, à precarização do 

trabalho, com pessoas se submetendo a salários menores e condições de trabalho irregulares 

na busca de realizar algum trabalho e garantir uma certa renda. Vimos ainda neste capítulo 

que há alguns moderadores sobre os efeitos das demissões para os indivíduos, tais como taxas 

de desemprego no momento da demissão e idade do demitido. De qualquer maneira, a seção 

sobre os efeitos dos processos de downsizing para os demitidos nos deixa o contorno de que 

ser demitido é, de fato, uma situação de vida em geral bastante dramática para quem é 

demitido. 

 

Nosso estudo se ocupa também com a percepção dos entrevistados sobre os efeitos de 

downsizing para aqueles que ficam na organização. Se a lógica da implementação dos 

processos de downsizing parte da busca de produtividade e competitividade nas empresas, 

como visto no Capítulo 1, é esperado que os gestores se preocupem com aqueles que 

permanecem na empresa e devem levar as estratégias da organização a cabo. Para tanto, como 

visto no Capítulo 2, pode ser bastante conveniente o uso da retórica da ARH que, de um lado, 

pode demitir várias pessoas e, de outro, implementar programas de qualidade de vida para os 

funcionários que permanecem na organização. Exploramos a partir do próximo capítulo como 

os demissores consideram os remanescentes, reforçando que as pessoas entrevistadas são, em 

geral, elas próprias remanescentes de processos de downsizing. 

 

É interessante notar a falta de estudos sobre os demissores, último tema de que tratamos neste 

capítulo, verificada na literatura. Pode-se pensar que realizar estudos sobre os demissores seja 

uma situação não prioritária, já que as pessoas mais afetadas nessa situação são, sem sombra 

de dúvida, os demitidos. Voltar o olhar para o demissor poderia parecer, à primeira vista, que 

o demitido seria negligenciado e que as preocupações do estudo tenderiam a redimir o 

demissor de alguma culpa ao se constatar como, na última seção deste capítulo, que há 

também conseqüências das demissões para aqueles que demitem. Porém, longe de nos 

distanciar das conseqüências das demissões para os demitidos, interessa-nos explorar como as 

pessoas se explicam quando demitem, pois, entendendo quais as justificativas que usam e 

como dão sentido à prática de demitir, pretendemos contribuir para o entendimento dos 

processos de downsizing de maneira mais abrangente, com a implicação das demissões para 

todos os atores envolvidos. Os próximos capítulos tratam do estudo realizado com 

profissionais de recursos humanos e demissores, nos quais exploramos qual a percepção que 

tanto os profissionais de recursos humanos como os demissores têm das conseqüências de seu 
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ato de demitir para os demitidos. No Capítulo 4, apresentamos nossa abordagem 

metodológica para a exploração de como os entrevistados atribuem sentidos aos processos de 

downsizing. 
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CAPÍTULO 4 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Vimos no Capítulo 1 que os processos de downsizing se tornaram mais freqüentes a partir da 

década de 80, tanto no mundo, como no Brasil. Analisamos, no Capítulo 2, a função de 

recursos humanos e o papel ambíguo de suas atividades, ora voltadas para a atender às 

demandas do ambiente externo, ora voltadas para os interesses dos funcionários. No Capítulo 

3, exploramos as conseqüências de demissões para os indivíduos, abordadas segundo três 

perspectivas distintas: demitidos, remanescentes e demissores. Neste capítulo, apresentamos a 

abordagem teórico-metodológica adotada para o desenvolvimento desta pesquisa que visa 

compreender os sentidos das práticas e os processos de demissão para demissores e para as 

empresas, representadas por seus profissionais de recursos humanos.  

 

Esse estudo qualitativo está fundamentado na idéia que a realidade é socialmente construída 

(BERGER e LUCKMANN, 2002). Para esses autores, as pessoas têm consciência de que o 

mundo consiste em múltiplas realidades. Entre estas, há uma que se apresenta como a 

realidade por excelência: a realidade da vida cotidiana. Essa aparece já como objetivada, 

constituída por objetos que foram designados como objetos antes do surgimento de cada 

indivíduo na situação na qual estes se encontram. BERGER e LUCKMANN (2002) também 

esclarecem que os indivíduos desde seu nascimento estão expostos a interferências 

socialmente determinadas. Assim, o processo de cada indivíduo tornar-se homem efetua-se 

em correlação com o meio ambiente, e este meio ambiente é, ao mesmo tempo, um ambiente 

composto por elementos “naturais” e humanos, produzidos pelas pessoas. Dessa maneira, 

BERGER e LUCKMANN (2002, p. 72) ponderam que “embora seja possível dizer que o 

homem tem uma natureza, é mais significativo dizer que o homem constrói sua natureza, ou, 

mais simplesmente, que o homem se produz a si mesmo”. Dessa maneira, a própria natureza 

humana implica que o homem e sua sociabilidade estão entrelaçados.  

 

Os autores continuam: em sociedade, os homens transformam suas atividades em hábitos que 

libertam o indivíduo da carga de tomar decisões. Esses processos de formação de hábitos 

precedem toda institucionalização. Quando as ações habituais são tipificadas, ocorre a 

institucionalização, ou seja, uma tipificação de ações habituais é uma instituição. Porém é 

preciso lembrar que a institucionalização é uma objetividade construída pelo homem. O 

primeiro momento é a criação da instituição, o segundo é a reação do produto sobre o 
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produtor e o terceiro é a interiorização. BERGER e LUCKMANN (2002, p. 87) esclarecem a 

relação da interação social dos três momentos dialéticos: “A sociedade é um produto humano. 

A sociedade é uma realidade objetiva. O homem é um produto social”.  

 

Percebemos, portanto, que as realidades com as quais nos deparamos em nosso dia-a-dia são 

produtos humanos e que a tipificação de ações habituais leva à institucionalização, que pode 

ser entendida como uma objetividade construída pelas pessoas. É a partir desse 

posicionamento ontológico que decorre nossa escolha da metodologia qualitativa e, dentro 

dessa, a da abordagem construcionista. Embora os estudiosos sobre pesquisa qualitativa 

alertem para a dificuldade de sua definição, suas características podem ser descritas: 

 

“A pesquisa qualitativa lança mão de muitos métodos, envolvendo uma 
abordagem naturalista e interpretativa em relação ao assunto estudado. 
Isso significa que a pesquisa interpretativa estuda coisas em sua 
ambientação natural, e tenta fazer sentido ou interpretar os fenômenos 
nos termos do significado que as pessoas atribuem a tais fenômenos.” 
(DENZIN e LINCOLN, 1994, p. 2). 

 

Ou seja, diante de fenômenos da realidade objetivada pelos homens, a perspectiva 

construcionista busca compreender os significados que os homens atribuem aos fenômenos 

pesquisados, com o intuito de revelar sentidos de construções sociais, muitas vezes por 

tipificação e objetivação do cotidiano. 

 

Na perspectiva construcionista, os sentidos são construídos pelas pessoas à medida que estas 

se engajam no mundo que estão interpretando (CRESWELL, 2003). Como alertam SPINK e 

FREZZA (2000), a investigação construcionista se preocupa com o entendimento dos 

processos com os quais as pessoas explicam ou dão conta do mundo em que vivem, mundo 

este que inclui as próprias pessoas que explicam o mundo. Nessa abordagem, “o 

conhecimento não é uma coisa que as pessoas possuem em suas cabeças, e sim algo que 

constroem juntas” (SPINK e FREZZA, 2000, p. 27). 

 

Nesse processo de produção conjunta do conhecimento, os sentidos são elaborados pelas 

pessoas para dar conta do mundo, para explicar as situações que vivenciam. É a partir dessa 

perspectiva que nosso estudo se posiciona: a investigação proposta é a de entender quais são 

os sentidos elaborados pelos demissores e profissionais de recursos humanos sobre os 

processos de downsizing praticados nas empresas nas quais trabalham ou trabalharam. A 
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questão central suscitou outras indagações, tais como a relação do demissor e do profissional 

de recursos humanos com os remanescentes e frente ao demitido. Buscou-se o conhecimento 

de quais são os sentidos elaborados pelos profissionais de recursos humanos e demissores no 

que diz respeito a essas relações, de como os indivíduos se justificam perante os demitidos e 

diante da organização. A realização de entrevistas com essas pessoas permitiu que elas 

expressassem suas experiências e, ao falar, dessem significado aos processos de downsizing 

vivenciados. 

 

Na busca dos significados que demissores e profissionais de recursos humanos atribuem às 

práticas de downsizing, o conhecimento foi criado na interação entre o pesquisador e os 

respondentes e as descobertas foram geradas pela interação entre pesquisador e respondentes 

(GUBA e LINCOLN, 1994). Nessa perspectiva, o pesquisador não foi considerado isento e 

livre de valores, mas alguém com uma história de vida que influencia e é determinante na 

maneira que a pesquisa é conduzida e em suas descobertas, desde a formulação das questões 

da entrevistas, da interação entre pesquisador e entrevistado quanto na interpretação da 

narrativa dos entrevistados. 

 

Nesse sentido, algumas considerações sobre a pesquisadora são relevantes. A atuação desta 

como executiva de recursos humanos de um banco multinacional permitiu seu envolvimento 

com sucessivos processos de downsizing. A convivência com demissores e seu próprio papel 

de demissora e profissional de recursos humanos estão imbricados nesta pesquisa, embora os 

anos de afastamento desta função executiva permitam certo distanciamento do tema. 

 

Para desvendar os sentidos produzidos pelos demissores em processos de downsizing, foram 

analisadas, com a metodologia de análise de conteúdo, entrevistas com 12 demissores e 13 

profissionais de recursos humanos, totalizando 25 entrevistas, portanto. A coleta do material 

de pesquisa ocorreu com entrevistas em profundidade semi-estruturadas. FONTANE e FREY 

(1994) apontam que entrevistas em profundidade são adequadas para o entendimento dos 

significados que os entrevistados atribuem a um determinado fenômeno. Dessa maneira, como 

nosso objetivo era entender a atribuição de significado que os entrevistados realizavam sobre 

os processos de downsizing, adotamos as entrevistas em profundidade como método de coleta 

de material. 
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Consideramos adequado para o estudo dos sentidos que indivíduos atribuem a processos de 

downsizing entrevistar pessoas de dois grupos distintos: profissionais de recursos humanos e 

demissores de outras áreas que não seja a de recursos humanos. A divisão foi realizada porque 

a área de recursos humanos tem a responsabilidade funcional sobre os processos que 

envolvem pessoas nas organizações. As atividades exercidas pelos profissionais de recursos 

humanos em um processo de downsizing podem ser compostas apenas por atividades 

operacionais, como o cálculo de verbas rescisórias, até toda a coordenação do processo de 

downsizing, com sua comunicação, auxílio na determinação de novas estruturas funcionais, 

estabelecimento de critérios para as demissões, sugestão do que é oferecido aos demitidos e 

orientação a gestores. Dessa forma, investigamos como os profissionais de recursos humanos 

lidam com as demissões, uma vez que, dentro das organizações, são estes os profissionais que 

detêm a responsabilidade funcional sobre o processo de downsizing.  

 

O segundo grupo de pessoas entrevistadas era formado por profissionais que deram a 

mensagem aos seus subordinados de que estavam demitidos, os demissores. Nesse grupo, 

foram entrevistados profissionais de posições hierárquicas distintas, desde supervisores de 

fábrica que demitiram operários, até diretores-gerais, que demitiram diretores. Buscamos 

investigar o que significou demitir para os demissores, como esses indivíduos se viam nesse 

papel, como descreveram o que sentiram e como lidaram com esta situação. 

 

É importante notar que há, entre os profissionais de recursos humanos entrevistados, aqueles 

que também são demissores, portanto, nossa análise das entrevistas dos profissionais de 

recursos humanos contempla esse duplo papel de alguns dos entrevistados que, além de 

estarem envolvidos no processo de downsizing por sua posição funcional, também tiveram 

que demitir alguns de seus subordinados no mesmo processo.  

 

Para que pudéssemos observar diferentes perspectivas, procuramos entrevistar profissionais 

com experiência em diversos segmentos, que houvessem participado de processos de 

demissão por downsizing, ou seja, demissões que não houvessem sido realizadas por mau 

desempenho dos funcionários. Nossa amostra foi intencional e construída, ou seja, buscamos 

o contato com profissionais de recursos humanos com a ajuda de uma consultoria de 

recolocação de profissionais e com conhecidos que nos indicaram profissionais dispostos a 

serem entrevistados. Nossa intenção inicial era entrevistar os profissionais de recursos 

humanos e demissores da mesma empresa. Porém, ao final das entrevistas com profissionais 
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de recursos humanos, apenas quatro entre 11 profissionais entrevistados concordaram em nos 

apresentar a demissores da própria empresa para que pudessem ser entrevistados. Por isso 

entrevistamos também demissores de outras organizações. Como resultado das 25 entrevistas 

realizadas, obtivemos a descrição de processos de downsizing ocorridos em 22 empresas 

distintas. Três entrevistados, dois profissionais de recursos humanos e um demissor, referem-

se à mesma empresa. Seis entrevistados descrevem os processo de downsizing de três 

organizações distintas, um profissional de recursos humanos e um demissor de cada empresa. 

Há um profissional de recursos humanos que descreve processos de downsizing em duas 

organizações. 

 

As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas a partir de um roteiro, que se encontra no 

Apêndice A. As entrevistas foram gravadas com a autorização dos entrevistados e transcritas, 

mas tanto o nome dos profissionais como das empresas às quais se referem nas entrevistas 

foram mantidos em sigilo, como havia sido assegurado aos entrevistados.  

 

A seguir, apresentamos as características dos profissionais entrevistados nos dois grupos e 

também as características das 22 empresas às quais os entrevistados se referem ao 

descreverem, nas entrevistas, os processos de downsizing. Vale lembrar que, em todas as 

empresas estudadas, os processos de downsizing ocorreram com demissões de pessoas que 

mantinham relações de trabalho assalariado regulamentado com as organizações, ou seja, 

antes de serem demitidos, os funcionários das 22 empresas analisadas mantinham contrato de 

trabalho com as empresas que realizaram o downsizing. 

 

4.1. Características dos entrevistados 

 

Entrevistamos 13 profissionais de recursos humanos cujas características, quanto a gênero, 

idade, formação, nível hierárquico ocupado quando realizaram o processo de downsizing, 

podem ser observadas no Quadro 6. 
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Quadro 6: Profissionais de recursos humanos entrevistados 
Entrevistado Gênero Idade Formação Nível 

hierárquico 
Ramo da empresa na qual 
realizou downsizing 

1 Masculino 36 Administração Gerência Indústria petroquímica 
2 Feminino 50 Administração Gerência Instituição financeira 
3 Feminino * Administração Diretoria Instituição financeira 
4 Masculino 55 Administração Diretoria Distribuidora de energia 
5 Masculino 32 Análise de 

Sistemas 
Gerência Indústria metalúrgica 

6 Masculino 55 Engenharia Gerência Indústria química 
7 Masculino 37 Engenharia Diretoria Distribuidora de 

refrigerantes 
8 Feminino 39 Psicologia Diretoria Empresa de 

telecomunicações 
9 Feminino 31 Administração Diretoria Laboratório farmacêutico 
10 Feminino 36 Psicologia Supervisão Indústria de cosméticos 
11 Masculino 48 Engenharia Diretoria Instituição financeira 
12 Masculino 45 Administração Diretoria Editora 
13 Masculino 54 Psicologia Diretoria Indústria petroquímica e 

indústria de alta tecnologia 
* Informação não fornecida 
 

As características dos 12 demissores, quanto a gênero, idade, formação, nível hierárquico da 

empresa na qual realizaram o downsizing, podem ser observadas no Quadro 7.  

 

Quadro 7: Demissores entrevistados 
Entrevistado Gênero Idade Formação Nível 

hierárquico 
Ramo da empresa na qual 
realizou downsizing 

14 Masculino 42 Engenharia Diretor 
Geral 

Editora 

15 Masculino 49 Engenharia Diretor Indústria de embalagens 
16 Masculino 57 Engenharia Diretoria Indústria petroquímica 
17 Masculino 45 Engenharia Diretoria Instituição financeira 
18 Feminino 37 Letras Gerência Empresa de consultoria 
19 Feminino 25 Direito Sócia Escritório de advocacia 
20 Feminino 44 Letras e 

Economia 
Diretoria Indústria petroquímica 

21 Feminino 37 Administração Diretoria Instituição financeira 
22 Masculino 43 Engenharia Diretoria Indústria farmacêutica 
23 Masculino 48 * Diretoria Instituição financeira 
24 Masculino * Ensino Médio Supervisão Indústria metalúrgica 
25 Masculino 43 Administração Diretoria-

Geral 
Indústria de produtos de 
consumo 

* Informação não fornecida 
 

No total, os entrevistados profissionais de recursos humanos e demissores se referiram a 

processos de downsizing ocorridos em 22 empresas distintas. Como visto anteriormente, nem 

sempre os processos de downsizing implicam demissões de pessoas. Porém, nos processos 

mencionados pelos entrevistados, observamos demissões de pessoas nas 22 organizações 

abordadas. 
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As empresas às quais os entrevistados se referem estão distribuídas da seguinte maneira 

quanto ao ramo de atividade: cinco instituições financeiras, 11 indústrias, sendo duas 

farmacêuticas, duas petroquímicas, uma química, uma indústria de brinquedos, uma indústria 

de alta tecnologia, uma metalúrgica, uma indústria de cosméticos, uma indústria de 

embalagens e uma indústria de produtos de consumo. Há ainda uma editora entre as empresas 

abordadas pelos entrevistados, assim como uma distribuidora de refrigerantes, uma 

distribuidora de energia e uma empresa de telecomunicações. Há também um demissor 

entrevistado de uma empresa de consultoria de recursos humanos e outro de um escritório de 

advocacia. Todas as empresas citadas são privadas, sendo que a distribuidora de energia a 

qual o entrevistado se refere havia sido privatizada anteriormente à entrevista. Treze empresas 

são de capital nacional e 12 de capital internacional. 

 

Os processos de downsizing abordados pelos entrevistados variam quanto ao número de 

pessoas demitidas, o tempo de implementação e quantas pessoas foram demitidas em relação 

ao total de funcionários antes do downsizing. Por exemplo, a empresa de telecomunicações foi 

aberta e encerrada em um espaço de um ano, com todos os 70 funcionários demitidos. Já a 

indústria química tem realizado processos de downsizing desde 1990, quase que anualmente. 

O caso mais drástico citado por um dos entrevistados é o da indústria de alta tecnologia que 

demitiu 1.800 pessoas em um único dia. O Quadro 8 fornece o panorama geral sobre a que 

tipo de demissão os entrevistados se referem em suas entrevistas. 
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Quadro 8: Empresas citadas pelos entrevistados e os processos de downsizing referidos nas entrevistas 
Entrevistados que 
se referem a esta 
empresa (1) 

Ramo de atividade 
Origem do 
capital 

Pessoas demitidas - Porcentagem 
da força de trabalho 

Tempo para a 
implementação do 
downsizing 

18 (Dem.) Consultoria nacional 
5 pessoas - 20% da força de 
trabalho 

1 mês 

4 (RH) 
Distribuidora de 
energia 

nacional 
800 pessoas - número total de 
funcionários não fornecido 

2 meses 

7 (RH) 
Distribuidora de 
refrigerantes 

internacional 
160 gerentes e diretores - 80% das 
pessoas deste grupo 

3 movimentos em 3 
anos distintos 

12 (RH) e 
14 (Dem.) 

Editora internacional 
460 pessoas - 37% da força de 
trabalho 

4 meses 

8 (RH) 
Empresa de 
telecomunicações internacional 

70 - contratação e demissão de 
100% das pessoas 1 ano 

19 (Dem.) 
Escritório de 
advocacia 

nacional 
8 pessoas - 12% da força de 
trabalho 

1 mês 

13 (RH) 
Indústria de alta 
tecnologia 

nacional 
1.800 pessoas - 15% da força de 
trabalho 

1 dia 

12 (RH) 
Indústria de 
brinquedos 

nacional 
9.200 pessoas - 78% da força de 
trabalho 

4 anos 

10 (RH) 
Indústria de 
cosméticos 

nacional 
350 pessoas - 11% da força de 
trabalho 

4 meses 

15 (Dem.) 
Indústria de 
embalagens 

nacional 
100 pessoas - 20% da força de 
trabalho 

2 meses 

25 (Dem.) 
Indústria de 
produtos de 
consumo 

internacional 
102 pessoas - 18% da força de 
trabalho 

5 meses 

9 (RH) 
Indústria 
farmacêutica 

internacional 
450 pessoas - 59% da força de 
trabalho 

2 anos 

22 (Dem.) 
Indústria 
farmacêutica 

internacional 
Total de pessoas não fornecido - 
20%, 25% e 40% da força de 
trabalho 

3 anos seguidos 

5 (RH) 
e 24 (Dem.) 

Indústria 
metalúrgica 

nacional 
445 pessoas - 79% da força de 
trabalho 

10 anos 

1 (RH),  
13 (RH) 
e 20 (Dem.) 

Indústria 
petroquímica 

nacional 
600 pessoas - 14% da força de 
trabalho 

8 meses 

16 (Dem.) 
Indústria 
petroquímica 

internacional 
280 pessoas - 70% da força de 
trabalho 

10 anos 

6 (RH) Indústria química internacional Não forneceu dados numéricos 

Nove downsizings 
de 1981 a 2000, 
contínuos a partir 
de 2000. 

17 (Dem.) 
Instituição 
financeira 

internacional (2) (2) 

11 (RH) 
Instituição 
financeira internacional 

1.000 em quatro processos de 
fusão - número total de 
funcionários não fornecido 

Cada ciclo com 
duração média de 8 
meses  

2 (RH) e 
21 (Dem.) 

Instituição 
financeira 

internacional 
100 pessoas - 37% da força de 
trabalho 

1 ano 

23 (Dem.) 
Instituição 
financeira internacional 

180 pessoas - 60% da força de 
trabalho 5 meses 

3 (RH) 
Instituição 
financeira 

nacional 
120 pessoas - número total de 
funcionários não fornecido 

10 dias 

(1) Dem. e RH indicam se o entrevistado pertence ao grupo de demissores ou profissionais de recursos humanos, 
respectivamente. 

(2) Informação não fornecida. 
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Descritas as características dos entrevistados e esclarecidos a que os processos de demissão os 

entrevistados se referem, passamos à explicação de como foi conduzida a análise de conteúdo 

das entrevistas. 

 

4.2. Condução da análise de conteúdo 

 

A primeira fase da análise das entrevistas foi a escuta atenta de todas as fitas e conferência do 

material que havia sido transcrito. Dessa maneira, a pesquisadora pode se lembrar da 

entonação dos entrevistados, suas pausas, os trechos que enfatizaram. O resultado dessa etapa, 

que pode ser chamada de análise preliminar, foi a noção de como as entrevistas em geral 

fluíam, como se dava a interação entre o entrevistado e a pesquisadora e o esboço, ainda 

bastante tênue de dois ou três temas que eram comuns aos entrevistados de cada grupo. 

 

Na maioria das entrevistas realizadas, a pesquisadora julga que houve identificação dos 

entrevistados para com a pesquisadora por sua trajetória profissional. Vale notar que o fato de 

as entrevistas serem gravadas de alguma maneira inibiu os entrevistados, que adotavam uma 

postura mais descontraída e que, invariavelmente, fizeram observações adicionais após o 

gravador ser desligado. Tais observações foram anotadas posteriormente e revistas no 

momento que as entrevistas foram analisadas.  

 

Nessa fase da análise das entrevistas, identificamos que as entrevistas nos dois grupos 

pesquisados iniciavam com uma narrativa prescritiva: eles relatavam como os processos de 

downsizing deveriam ser conduzidos, o que deveria ser dado aos demitidos e o que, em geral, 

falavam aos demitidos. Entretanto, à medida que a entrevista transcorria, os entrevistados 

revelaram seus sentimentos em relação aos processos de downsizing vivenciados por eles, 

principalmente a partir do relato de alguma experiência que houvesse sido marcante para os 

entrevistados. A narrativa de um relato que houvesse sido marcante para eles era proposta 

segundo o roteiro para condução das entrevistas, que se encontra no final do trabalho 

(Apêndice A). Nessa fase preliminar, observamos que os entrevistados utilizavam várias 

palavras para falar de demissão e downsizing, que a comunicação era considerada por eles 

uma questão-chave nos processos de downsizing e que falar de demissão e downsizing de 

alguma maneira incomodava as pessoas. 
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A etapa que se seguiu da análise de conteúdo das entrevistas foi realizada com o auxílio do 

software QSR N66 na versão para estudantes. Como tratamos de dois grupos distintos, 

criamos dois projetos diferentes no software QSR N6: um projeto com o conteúdo das 

entrevistas dos profissionais de recursos humanos e um segundo projeto com o conteúdo das 

entrevistas de demissores. Nessa etapa da análise de conteúdo, realizamos a leitura e 

codificação de 13 entrevistas dos profissionais de recursos humanos e criação de temas livres 

ou free nodes. Todos os temas livres foram elaborados sem qualquer categorização ou 

ordenação prévia. No projeto dos profissionais de recursos humanos, foram criados 30 temas 

livres. A etapa seguinte da análise de conteúdo das entrevistas dos profissionais de recursos 

humanos foi a leitura dos trechos das entrevistas agrupados em cada tema livre. Nessa etapa, 

as idéias da pesquisadora sobre cada um dos temas livres foram anotadas com a ajuda de um 

dispositivo específico do software. Também nessa etapa os temas livres foram rearranjados 

segundo a proximidade de significados e idéias entre eles. Por exemplo, todos os temas livres 

criados a partir das entrevistas, cujos conteúdos descreviam os processos de downsizing, 

foram agrupados abaixo de um tema maior nomeado de “processos”. Dentro do tema maior, 

“processos”, posicionamos um outro tema, que denominamos “decisões tomadas” e, abaixo 

deste tema, outros dois: “quantas pessoas são demitidas” e “quem permanece na empresa”. 

Dessa maneira, criamos uma das raízes da árvore de temas, o tree node “processos”. Abaixo 

desse node, vários outros, entre eles, o tema “decisões tomadas” e, finalmente, abaixo deste, 

posicionamos os temas que haviam sido criados na etapa anterior: “quantas pessoas são 

demitidas” e “quem permanece na empresa”. Como ilustração de como o software QSR N6 

foi utilizado, alguns relatórios foram selecionados e encontram-se no final desse trabalho 

(Apêndices B, C e D). O software QSR N6 mostrou-se uma ferramenta bastante adequada 

para a análise de conteúdo e busca de sentidos atribuídos pelos entrevistados ao processo de 

demitir, já que este tipo de análise demandou análises repetidas, vários retornos aos temas que 

se revelaram relacionados à medida que a análise progredia. O acesso imediato dos nodes, 

tanto free como tree, às entrevistas originais também permitiu que as relações entre os temas 

pudessem ser verificadas segundo o contexto da entrevista, assegurando que interpretações 

fossem verificadas pela pesquisadora em seu conjunto original. 

 

                                                 
6 O software QSR N6 permite o manuseio de dados não numéricos e não estruturados, tais como entrevistas 
transcritas, notas de pesquisa de campo e transcrições de grupos de discussão. Há ferramentas no software que 
permitem a codificação, indexação e procura de texto. A versão para estudantes tem o limite de uso de 12 meses. 
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Depois da análise do conteúdo das entrevistas dos profissionais de recursos humanos e da 

elaboração da árvore de temas para esse grupo, passamos à análise do conteúdo das 12 

entrevistas dos demissores. A primeira etapa da análise de conteúdo desse grupo foi também a 

identificação de temas livres. Aqui foram identificados 37 temas livres. Como no primeiro 

grupo, os temas livres foram rearranjados em grandes temas e distribuídos em árvore. 

 

Vale ressaltar que, durante a etapa de elaboração dos tree nodes, alguns free nodes foram 

modificados e que à medida que a análise de conteúdo evoluiu, os free nodes e tree nodes 

foram revistos. Da mesma maneira, embora tenham sido realizadas separadamente, as 

distintas análises de conteúdo dos dois grupos, o de profissionais de recursos humanos e de 

demissores, tiveram influência uma sobre a outra. Assim, terminada a análise do grupo de 

demissores, a pesquisadora voltou ao grupo de profissionais de recursos humanos, em que 

mais dois temas foram identificados e classificados na árvore de temas. Dessa maneira, a 

análise de conteúdo foi um processo dinâmico e, à medida que cada etapa era realizada, 

exercia influência sobre as outras etapas precedentes, exigindo que a pesquisadora revisasse 

os temas que já haviam sido elaborados, modificando-os. Houve um momento em que a 

pesquisadora julgou que a análise havia se esgotado e o conteúdo das entrevistas poderia ser 

apresentado segundo cinco grandes temas: qualificação de downsizing e demissão, o que 

provoca os processos de downsizing, descrição de processos de downsizing, relação entre o 

demissor e o demitido e conseqüências das demissões. As árvores de temas para cada um dos 

grupos podem ser observadas no Quadro 9 abaixo. 
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Quadro 9: Temas em árvore para os grupos de profissionais de recursos humanos e de demissores 
 
Profissionais de recursos humanos 
 

 
Demissores 

1. Qualificação de downsizing e demissão 1. Qualificação de downsizing e demissão 
1.1. Outros nomes para downsizing e demissão 1.1. Outros nomes para downsizing e demissão 
1.2. O significado de demissão 1.2. O significado de demissão 
1.3. Emoções relacionadas à demissão 1.3. Emoções relacionadas à demissão 

2. O que provoca os processos de downsizing 2. O que provoca os processos de downsizing 
2.1. Demitir é comum  

 2.2. Globalização 
3. Processo de downsizing 3. Processo de downsizing 

 3.1. Como decidem quantos serão demitidos 
3.2. Como decidem quem permanece na empresa 3.2. Como decidem quem permanece na empresa 

3.2.1. Critérios para downsizing 3.2.1. Critérios para downsizing 
3.3. O que é oferecido aos demitidos 3.3. O que é oferecido aos demitidos 
3.4. Processo de comunicação 3.4. Processo de comunicação 
 3.4.1. Questões temporais 
 3.4.1.1. Fazer uma vez só 

3.4.1.2. Quando demitir 3.4.1.2. Quando demitir 
3.5. Papéis 3.5. Papéis 

3.5.1. Papel do gestor 3.5.1. Papel do gestor 
 3.5.1.1. Trabalho bem feito do gestor 
3.5.2. Papel de recursos humanos 3.5.2. Papel de recursos humanos 

3.5.2.2. Trabalho bem feito de recursos 
humanos 

 

3.6. Percepção de justiça 3.6. Percepção de justiça 
3.6.1.  Tough love 3.6.1. Tough love 

 4. Relação demissor e demitido 
 4.1. Vínculo emocional 

 4.1.1. Identificação com o demitido 
 4.2. Abordagem temporal 
 4.2.1. Antes do encontro 
 4.2.2. Durante e depois do encontro 
 4.2.2.1. O que é dito ao demitido 

5. Conseqüências das demissões 5. Conseqüências das demissões 
5.1. Para os demitidos 5.1. Para os demitidos 

5.1.1. Demissão como oportunidade 5.1.1. Demissão como oportunidade 
5.2. Para os remanescentes 5.2. Para os remanescentes 
5.3. Para os profissionais de RH  

 

Como o processo de análise do conteúdo do grupo de profissionais de recursos humanos e de 

demissores revelou a coincidência de quatro grandes temas nas entrevistas dos dois grupos, 

optamos por apresentar nossa interpretação segundo esses temas, salientando as diferenças 

entre os grupos, quando estas forem relevantes. O primeiro grupo de temas identificado na 

análise diz respeito à qualificação de downsizing, ou seja, quais os nomes usados pelos 

entrevistados quando abordam downsizing e demissão e quais as emoções que os 

entrevistados revelaram estar relacionadas a esses processos. Esse tema muito nos revela 

sobre o que significou participar dos processos de downsizing para os entrevistados. O 

segundo grande tema trata do relato dos entrevistados a respeito das causas dos processos de 
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downsizing, aqui verificamos muitas das justificativas que os demissores e profissionais de 

recursos humanos usaram a respeito das razões e necessidades de implementação de 

processos de downsizing. O terceiro tema aborda a descrição do processo de downsizing 

realizada pelos entrevistados, com a tomada de decisões e descrição dos papéis 

desempenhados durante o processo de downsizing. O quarto tema foi verificado apenas entre 

demissores e trata como os indivíduos dão sentido à prática de demitir e como eles percebem 

sua relação com os demitidos. O último tema identificado diz respeito à percepção que os 

entrevistados têm das conseqüências das demissões para demitidos e remanescentes. Apenas 

entre os profissionais de recursos humanos identificamos o tema conseqüência das demissões 

para os próprios profissionais de recursos humanos. O capítulo a seguir apresenta os 

resultados obtidos. 
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CAPÍTULO 5 

O QUE NOS DIZEM OS ENTREVISTADOS 

 

Este capítulo de apresentação de resultados da análise de conteúdo dos 25 entrevistados está 

estruturado em cinco sessões, correspondentes aos cinco grandes grupos de temas 

identificados nas árvores de temas, como tratado no capítulo anterior. Na primeira seção, 

abordamos a qualificação de downsizing para profissionais de recursos humanos e demissores. 

Tratamos aqui das diferentes expressões utilizadas quando os entrevistados se referiam a 

downsizing e demissão, dos significados de demitir para os entrevistados e das emoções 

sentidas por demissores e profissionais de recursos humanos relacionadas às demissões.  

 

Na segunda seção, são apresentados os resultados da análise das entrevistas que dizem 

respeito às causas de downsizing identificadas pelos entrevistados e os argumentos que os 

profissionais de recursos humanos e os demissores usam para explicar o que provoca os 

processos de downsizing. 

 

A terceira seção aborda a descrição do processo de downsizing segundo os profissionais de 

recursos humanos e demissores. Aqui estão as descrições dos entrevistados quanto aos 

processos decisórios de quantas e quais pessoas seriam demitidas, sobre o que foi oferecido 

aos demitidos e como foi elaborado o plano de comunicação nos processos de downsizing. 

Também nesta seção estão as descrições dos papéis que os demissores identificaram nos 

processos de downsizing: gestores, profissionais de recursos humanos e sindicatos. Esta seção 

contempla ainda qual a percepção de justiça que os entrevistados têm frente ao downsizing. A 

análise do tema justiça apontou que os entrevistados se referem à justiça com relação a 

processos de downsizing, por isso esse tema foi incluído nesta seção. 

 

Na Seção 4, apresentamos os resultados das entrevistas que revelam a relação entre demissor 

e demitido. Aqui foram identificados temas relativos apenas a demissores e não a 

profissionais de recursos humanos. Nesta seção, analisamos o vínculo emocional estabelecido 

entre gestor e funcionário para, em seguida, abordar a quebra desse vínculo nas demissões 

ocorridas no processo de downsizing. Tratamos ainda dos períodos que antecedem as 

comunicações de demissões e do encontro durante o qual o demissor demite o funcionário.  
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O capítulo termina com a apresentação das conseqüências de downsizing para os indivíduos 

percebidas tanto pelos profissionais de recursos humanos como pelos demissores. Tratamos 

aqui das conseqüências de downsizing para os que foram demitidos, para os remanescentes e 

para os profissionais de recursos humanos. 

 

5.1. Downsizing e suas qualificações 

 

Iniciamos a apresentação da análise de conteúdo das entrevistas nesta seção com a 

qualificação de downsizing e demissão para profissionais de recursos humanos e demissores. 

Buscamos nas entrevistas os nomes usados quando as pessoas se referiam a downsizing e a 

demissões, as expressões que substituíam a palavra demissão. Para o entendimento da 

qualificação de downsizing e demissão, também buscamos os significados que profissionais 

de recursos humanos e demissores atribuíram à prática de demitir em processos de 

downsizing. A seção termina com a abordagem das emoções relatadas pelos indivíduos, 

demissores e profissionais de recursos humanos nos processos de downsizing. 

 

A análise do que foi dito pelos entrevistados revelou que estes utilizaram vários nomes ao se 

referirem às demissões ocorridas em suas empresas. Os profissionais de recursos humanos e 

os demissores usaram as seguintes palavras quando abordaram os processos de downsizing: 

desmobilização, reestruturação, racionalização, retração da operação, fazer o ajuste, arrumar 

as peças, rearquitetura, administrar o plano de saída e gerenciamento da crise. Uma das 

entrevistadas relatou que a terceirização da central de atendimento não era exatamente um 

downsizing, já que estava sendo oferecida a oportunidade de trabalhar em outra empresa às 

pessoas. O apoio oferecido por consultoria de recolocação foi batizado de programa de 

reorientação de carreira. Alguns entrevistados compararam os processos de downsizing a 

operações cirúrgicas, que deveriam ser rápidas e precisas para que o pós-operatório fosse o 

mais curto e suave possível. 

 

“Porque o que a gente ia fazer era o seguinte. A gente ia arrumar as 

peças [...] E aí começou todo o processo de..., aí nós demos um nome 

para isso tudo. Que era uma rearquitetura.” 

 

Pesquisadora - “Não era uma reengenharia?” 
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Entrevistado - “Não, a gente condenava a palavra reengenharia.” 

 

Pesquisadora - “Por quê?” 

 

Entrevistado - “Porque reengenharia para a gente era uma coisa 

malfeita. Uma coisa que não se respeita as pessoas.” (Entrevistado 12 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“... downsizing acaba sendo assim meio rotulado, eu acho que foi uma 

coisa, têm empresas fazendo downsizing, eu não sei se eu gosto muito 

desse rótulo não... e na verdade o que a gente fez aqui foi uma 

reestruturação em função de um direcionamento estratégico também, 

então eu acho que é diferente, você realinha sua estrutura porque a sua 

direção está indo para um outro lado, então foi isso que aconteceu em 

agosto no ano passado e, nesse momento, lá em agosto do ano passado, 

a gente redesenhou toda a estrutura organizacional, a gente deu uma 

racionalizada, inclusive nas posições a nível de diretoria, de diretores 

executivos...” (Entrevistado 3 - Profissional de recursos humanos) 

 

“... A idéia é que essas pessoas não é que elas fossem demitidas, a gente 

estaria oferecendo a opção de trabalhar, continuar trabalhando para a 

Empresa N, mas em outra empresa, como se essas pessoas fossem 

terceirizadas...” (Entrevistado 10 - Profissional de recursos humanos) 

 

Se, de um lado, os entrevistados buscam “explicação” conciliatória e distanciadora, por outro 

lado, eles se referem às demissões com expressões bastante dramáticas ao abordarem as 

demissões ocorridas nos processos de downsizing em suas empresas: dia do abate, dia D, 

correr o facão, cortar cabeças, cortar partes do corpo. Um dos entrevistados descreveu um 

processo de downsizing no qual os demitidos em uma fábrica formaram uma fila do 

extermínio, como se estivessem em um campo de concentração. À empresa que fechou, o 

entrevistado referiu-se como a empresa que morreu e os demitidos foram chamados de 

vítimas por um dos entrevistados. 
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“O ônibus [de transporte dos operários] pára e aí separa em duas filas. 

Esta aqui vai para o extermínio, como se fosse um campo de 

concentração e esta aqui continua. Então esse é o tipo de coisa que é 

óbvio que tem que ser evitado, mas foi feito, e não havia muito tempo.” 

(Entrevistado 15 - Demissor) 

 

“Isso [o dia da demissão] é terrível mesmo, tem o dia do abate.” 

(Entrevistado 14 - Demissor) 

 

“Mas, nesse caso, realmente foi uma sucessão de corta um braço, corta 

uma perna, de cortar um pouco mais, e fica tanto que diminui...” 

(Entrevistado 16 - Demissor) 

 

“... ficou um pessoal antigo, já aposentado e trabalhando. Esse pessoal, 

também é vítima, vamos dizer, é alvo de ajustamento.” (Entrevistado 13 

- Profissional de recursos humanos) 

 

O Quadro 10 mostra as palavras utilizadas pelos entrevistados ao falarem de downsizing e 

demissão. Algumas das palavras empregadas pelos entrevistados trazem o significado de que 

o downsizing é um processo lógico, racional, de construção e melhorias. Já outros termos 

trazem a conotação de dor e morte, como visto anteriormente.  
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Quadro 10: Palavras utilizadas pelos 
entrevistados ao se referirem a 
downsizing e demissão 
Administrar o plano de saída 
Arrumar as peças 
Correr o facão 
Cortar cabeças 
Cortar partes do corpo 
Desmobilização 
Dia D 
Dia do abate 
Morte da empresa 
Fazer o ajuste 
Fila de extermínio 
Gerenciar a crise 
Operação cirúrgica 
Racionalização 
Rearquitetura 
Reestruturação 
Retração da operação 
Tirar a gordura 
Tirar músculo, chegar até o osso 

 

Buscamos também o significado de demitir para os dois grupos entrevistados, ou seja, qual a 

percepção que os entrevistados tinham sobre demissões em contexto de downsizing. 

Observamos uma diferença na maneira que os entrevistados do grupo de recursos humanos e 

de demissores atribuem significado às demissões em processos de downsizing, não quanto ao 

conteúdo, mas na ordem da exposição do que significa demitir. Tanto para demissores como 

para profissionais de recursos humanos, demitir é uma das responsabilidades dos gestores. 

Além disso, para ambos os grupos, demitir é qualificado como algo difícil de fazer. Os 

profissionais de recursos humanos primeiro qualificaram o ato de demitir como difícil, triste, 

pesado, doloroso. Esses profissionais disseram que demitir era difícil porque pensavam nas 

conseqüências da demissão para o demitido.  

 

“... Demitir eu acho que é algo triste, é algo pesado, é algo que traz uma 

repercussão grande não só para a pessoa, mas para a família dela, que 

traz uma repercussão na equipe que fica, então para mim demitir é algo 

extremamente delicado...” (Entrevistado 10 - Profissional de recursos 

humanos) 
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“Olha, para mim, demitir é assim, é difícil, porque nunca você deixa de 

pensar como isso pode refletir na vida da pessoa, eu acho que alguns até  

para melhor...”(Entrevistado 3 - Profissional de recursos humanos) 

 

A segunda qualificação de demitir revelada na análise das entrevistas dos profissionais de 

recursos humanos é a visão de que o ato de demitir faz parte das atribuições do gestor, parte 

de suas obrigações. Essa foi também a tônica do significado de demitir para os demissores. As 

entrevistas revelaram que, para o grupo de demissores, demitir era uma das tarefas a ser 

cumprida pelos gestores que, muitas vezes, era uma tarefa difícil.  

 

“... Demitir é uma das tarefas mais difíceis tanto dos profissionais de 

recursos humanos quanto da liderança ou de qualquer um envolvido, 

porque requer uma carga emocional muito grande e porque requer um 

profissionalismo muito grande de como você vai fazer essa demissão.” 

(Entrevistado 9 - Profissional de recursos humanos) 

 

“... eu vou usar uma frase, eu sou pernambucano, lá no Nordeste diz que 

quem come a carne tem que roer o osso. Então faz parte do processo. 

Dar aumento é ótimo, promover é ótimo, mas há momentos que é 

preciso demitir e você tem que estar preparado para isso.” (Entrevistado 

4 - Profissional de recursos humanos) 

 

“Demitir é? Ué, demitir é parte da nossa função como gerente.” 

(Entrevistado 22 - Demissor) 

 

“[Demitir é] um dos ossos do ofício.” (Entrevistado 15 - Demissor) 

 

“Demitir faz parte do jogo.” (Entrevistado 25 - Demissor) 

 

“[Demitir] é exercer o poder que te é outorgado momentaneamente na 

sua vida profissional em vista de uma sobrevivência ou uma melhora. 

Infelizmente passando por cima de espíritos alheios.” (Entrevistado 14 - 

Demissor) 
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Vale ressaltar que, para os profissionais de recursos humanos, havia primeiro a qualificação 

de que demitir era difícil, apesar de ser uma das atribuições dos gestores. Já para os 

demissores houve primeiro a explicitação de que demitir era uma das atribuições dos gestores, 

apesar de ser uma tarefa difícil. Pode-se pensar que essa diferença na ordem da qualificação 

de demissão entre os profissionais de recursos humanos e demissores possa ser explicada 

pelos papéis que os profissionais de recursos humanos atribuem a si mesmos nos processos de 

downsizing. Como será apresentado na Seção 3 deste capítulo, os profissionais de recursos 

humanos percebem que um de seus papéis nos processos de downsizing é o de acolher os 

demitidos. Dessa forma, pode-se pensar que os profissionais de recursos humanos entram em 

contato com a dor dos demitidos de forma mais intensa que os demissores e, por isso, ao 

qualificarem demissão, primeiro digam que demitir é difícil para depois qualificar as 

demissões como uma das responsabilidades dos gestores. 

 

A análise das entrevistas também revelou que havia uma série de emoções relacionadas aos 

processos de downsizing e demissões, ainda que não tenhamos encontrado diferenças nas 

descrições de emoções em relação aos dois grupos de entrevistados. A análise das entrevistas 

mostrou que tantos os demissores como os profissionais de recursos humanos relacionaram as 

demissões a sofrimento, dor, trauma, culpa, ansiedade e nervosismo. Os entrevistados 

relataram que perderam o sono, choraram e uma pessoa avaliou que ficou em estado 

catatônico depois de realizar uma demissão específica. Houve também a descrição de alívio 

quando o processo terminou e as demissões já haviam sido realizadas. 

 

“Não dormi em São Paulo e eu acho que a [nome da esposa] se lembra, 

eu acho que eu fiquei uns três dias, assim, catatônico. Eu fiquei 

catatônico. Eu não..., me passava tudo pela cabeça me olhava no 

espelho e falava assim: Você é um banana, você devia ter mandado o 

chefe para a [...], pegava o teu bilhete e ia embora, entendeu? Como é 

que você vai demitir um cara bom desses. E aí depois eu falava assim: 

Se não fosse eu, seria um outro cara que ia demitir também. Você 

começa a entrar naquela loucura, na sua alucinação.” (Entrevistado 25 - 

Demissor) 

 

“Demitir é sofrer. É sofrer, não é fácil.” (Entrevistado 13 - Profissional 

de recursos humanos) 
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“... Eu me sinto tão mal quando eu tenho que fazer isso aí [demitir 

alguém]. Mesmo sabendo que eu estou fazendo a coisa certa. Mas eu 

me sinto mal.” (Entrevistado 24 - Demissor) 

 

“... Então quando você percebe que pelas ações que você participou 

você teve um impacto tão forte na vida de alguém é difícil, é um 

aprendizado...” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

“Eu me preparei, eu tive uma noite de insônia, praticamente. Porque 

nunca é... por mais justificativa que você tenha, nunca é uma notícia 

boa.” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

“E nós fomos lá para demitir oito pessoas de uma equipe de 45, nós 

demitimos 8. Eu chorei uma manhã inteira.” (Entrevistado 12 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“E na época em que eu fiz esse anúncio eu fiquei muito emocionado, eu 

acho que as pessoas se surpreenderam porque eu sou, talvez pela minha 

voz, e minha maneira de ser, ou por eu ser um pouco, talvez um pouco 

mais reservado, as pessoas talvez nunca pensassem que eu ia ficar tão 

emocionado com essa situação, e eu fiquei, porque era um time muito 

coeso, além de tudo as pessoas são amigas...” (Entrevistado 23 - 

Demissor) 

 

Ainda quanto à qualificação de downsizing, o exame das entrevistas do grupo de profissionais 

de recursos humanos e de demissores revelou que os indivíduos qualificam as demissões 

como uma das atribuições dos gestores, uma tarefa árdua, que causa sofrimento aos que saem 

e aos que demitem. As emoções relacionadas a downsizing e demissão são de dor e 

sofrimento e também de alívio quando o processo de downsizing chega ao fim. Explicitado o 

que significa downsizing e demitir tanto para os demissores como para os profissionais de 

recursos humanos, passamos na seção seguinte à apresentação das causas de downsizing para 

os entrevistados. 
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5.2. O que provoca os processos de downsizing 

 

A análise do que foi relatado pelos entrevistados revelou que, tanto para os profissionais de 

recursos humanos como para os demissores, os processos de downsizing podem ser 

contextualizados com relação à globalização e suas conseqüências: maior competitividade 

entre as empresas, mudanças estratégicas das organizações, mudanças que ocorrem no 

mercado e crises financeiras. Cada um desses temas é apresentado a seguir nesta seção. 

 

Os entrevistados, tanto de recursos humanos como demissores, explicitaram em suas 

entrevistas que, para poderem sobreviver, as empresas no mundo globalizado deveriam ser 

competitivas, ou seja, deveriam buscar a excelência, a racionalização de trabalhos e a 

otimização da produção. Nossa análise revelou que, na percepção dos entrevistados, as 

empresas demitiram na busca de maior competitividade e esta foi apresentada como a única 

forma de sobrevivência das empresas. 

 

“... A proposta da Empresa B desde sua origem é ser uma empresa 

petroquímica brasileira de classe mundial. Para ser classe mundial, você 

tem que ser competitiva a nível mundial, você tem que ter padrões de 

competitividade, padrões de produtividade, padrões de excelência, 

porque senão não sobrevive, essa é a tônica que o processo de 

globalização impôs ao mundo... ou você entra no jogo para estar lá na 

frente disputando ou então você daqui a pouco você some, porque o 

mundo te engole, as empresas te engolem, a tecnologia, os avanços, a 

produtividade, a competitividade e tudo isso que está envolvido nesse 

fenômeno chamado globalização.” (Entrevistado 1 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

“... Eu falo com eles [subordinados]. Gente, nós não podemos ter gente 

mais ou menos. Hoje, do jeito que está a competitividade, a cobrança 

por produtividade, ou você é muito bom ou está fora. Olha, 

infelizmente, é cruel? É cruel. Mas é assim que funciona o mundo 

capitalista, é assim que funciona o mundo empresarial. Então a gente 

tem que ter gente muito competente.” (Entrevistado 20 - Demissor) 
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Como um contraponto, é interessante observar a reflexão que um único entrevistado fez sobre 

a globalização e seus efeitos. Este demissor alegou que a globalização poderia ser uma 

desculpa, porém, ele não encontrou alternativa à solução que tomou de realizar um processo 

de downsizing para sua empresa. Este mesmo entrevistado reflete que a nova ordem 

econômica traz conseqüências bastante concretas com as quais as empresas têm que lidar. 

 

“Quando eu fiz estas 30 demissões, estava claro o movimento: foi o 

Fernando Henrique se reeleger, segurou o dólar, estourou. [...] E 

também por causa do capital internacional e, portanto, do J.P.Morgan, 

que a taxa Brasil e o risco [...] E que, portanto, e que, portanto,... quer 

dizer, as relações acabam caindo lá no Greenspan. Eu estou demitindo 

por causa do Alan Greenspan, no fundo, ou por causa do sistema 

econômico mundial. Eu acho que isso é uma coisa muito perversa. Eu 

não tenho fórmula nenhuma eu também, até confesso, que eu entro 

nesse trem da desculpa globalizante. Que na verdade não é uma 

desculpa é uma coisa muito concreta.” (Entrevistado 14 - Demissor) 

 

Os entrevistados constataram no conteúdo de suas entrevistas que as demissões, a partir da 

década de 80, tornaram-se mais comuns que as contratações. A maior freqüência e o maior 

número de pessoas demitidas também foram relacionados à globalização por um dos 

entrevistados. Porém, também foi revelado nas entrevistas que os entrevistados, apesar de 

estarem cientes de que as demissões são muito mais comuns hoje, elas continuam a ter grande 

impacto sobre o indivíduo e ser demitido continua sendo muito difícil.  

 

“Eu entrei aqui em 79, teve [processo de downsizing] em 81. Eu vou te 

dizer os grandes eventos: 81, 83, 87, 90, 92, 95, 98, 99. Aí eu diria 

assim... de 2000 para cá nós temos tido menos com eventos localizados 

[...] A gente teve momentos de maior concentração. Nesse processo, ele 

tem sido contínuo e menos concentrado no tempo.” (Entrevistado 6 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“É 80, 85 para cá as empresas não têm contratado, têm demitido. Hoje é 

mais freqüente a demissão que a admissão.” (Entrevistado 13 - 

Profissional de recursos humanos) 
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“Hoje em dia, no mundo globalizado, demissão não é mais o que era há 

30 anos atrás. Conseqüentemente, isto tem que ficar muito claro porque 

as pessoas assimilam essas verdades de maneiras diferentes e 

principalmente a primeira vez que acontece com alguém é uma 

experiência bastante difícil. Bastante difícil, mesmo em um mundo 

globalizado.” (Entrevistado 17 - Demissor) 

 

A busca da produtividade foi a tônica da razão do downsizing para os entrevistados do grupo 

de demissores e de profissionais de recursos humanos. Entre as situações de busca de 

produtividade observadas nas entrevistas, estavam as fusões e compras de empresas. As 

empresas compraram outras para conquistar novos mercados ou para terem acesso a produtos 

e serviços que antes não produziam. Porém, o dia seguinte às fusões e aquisições de empresas 

levou a situações de superposição de funções e algumas das posições foram eliminadas. A 

busca de produtividade não estava, porém, restrita às empresas que passaram por fusões ou 

aquisições: havia a busca de que a empresa atingisse os índices de produtividade segundo 

determinados indicadores. Por exemplo: foi pesquisado o número de pessoas de finanças que 

trabalhavam na mesma área em empresas semelhantes no Brasil e em outros lugares do 

mundo. Esses números foram comparados com os índices da empresa para que fossem 

apontadas oportunidades de diminuição de custos com pessoas. Os entrevistados se referiram 

à comparação de indicadores entre empresas como benchmarking. 

 

“Quando a Empresa B se formou, uma preocupação nossa era, quando 

você integra seis empresas como ocorreu na formação da Empresa B, 

existe um processo de superposição de funções, então você tem as 

mesmas estruturas e são repetidas em todas as empresas, você tem seis 

departamentos jurídicos, seis áreas financeiras, seis áreas de recursos 

humanos.” (Entrevistado 1 - Profissional de recursos humanos) 

 

A análise dos entrevistados que se referiram à indústria metalúrgica revelou o aumento de 

produtividade e conseqüente diminuição da mão-de-obra ocorrida nesta empresa. Essa 

metalúrgica tem modernizado com novas tecnologias suas linhas de produção há muitos anos 

e os ganhos de produtividade nessa indústria apareceram não apenas devido à diminuição do 

número de funcionários, mas também com a redução de custos com os operários. Um dos 
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entrevistados revelou que, recentemente, a empresa contratou jovens com capacidade para 

lidar com as novas tecnologias presentes nas linhas de montagem mais recentes por salários 

menores que os salários dos operários mais antigos, que tinham dificuldade em acompanhar 

as evoluções tecnológicas e, ao mesmo tempo, ganhavam salários mais altos. 

 

“E são máquinas automatizadas, o que ele requer do funcionário hoje, 

este tipo de máquina automatizada, é que ele tenha um conhecimento 

muito maior na área de informática e que ele esteja preparado para atuar 

dentro deste campo. Então é uma mão-de-obra mais qualificada, precisa 

de uma pessoa o que a gente chama aqui hoje de polivalente. Conhece 

um pouco de tudo.” (Entrevistado 24 - Demissor) 

 

“Bom, geralmente o pessoal que trabalha em linha de produção, 

principalmente os funcionários mais velhos, eles não têm um nível 

educacional muito elevado, não tem um nível muito técnico, então 

geralmente essas pessoas são as mais cotadas para serem demitidas, os 

mais jovens conseguem aprender. Nós tivemos casos de implantação de 

[...] na empresa, quando alguns funcionários foram treinados, outros 

acabaram perdendo o emprego e acabaram sendo substituídos por 

menores do SENAI, o SENAI acabava fornecendo essa mão-de-obra 

mais especializada do que nós tínhamos dentro da empresa, mais barata 

e muito mais especializada, então eles entraram como estagiários, 

fizeram estagio de um ano e depois foram efetivados na empresa com 

um nível salarial mais baixo, então nós aliamos tecnologia com redução 

de custo.” (Entrevistado 5 - Profissional de recursos humanos) 

 

Houve também a citação de decisões de downsizing por mudanças de estratégia global das 

organizações multinacionais. A análise desse tema revelou que a mudança de estratégia 

poderia ter motivações econômicas, como no caso de uma das indústrias petroquímicas, que 

vem diminuindo suas atividades no Brasil há dez anos, por decisões de produção em 

localidades específicas. Identificamos também que as mudanças de estratégia, segundo um 

dos entrevistados, poderiam ocorrer por razões de mudança de poder dentro da organização. 

Foi o caso da empresa de telecomunicações que abriu e fechou em menos de um ano. Nesse 
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caso, uma mudança tão drástica de estratégia não foi justificada pelo contexto econômico da 

globalização. 

 

“Diminuição de tamanho ela se deve a decisão estratégica de se 

concentrar nos métiers mais, nem rentáveis, mas digamos mais 

relevantes para a empresa mundial. Então tudo começou com o 

fechamento de uma empresa de adubos que, realmente, adubo é uma 

atividade que se pratica só nos países de origem das empresas. Não tem 

mais sentido hoje fabricar adubo no estrangeiro. Então começou com o 

fechamento desta empresa onde tinha mais de 200 pessoas de uma só 

vez, cortou pela metade. E depois continua assim por atividade, uma 

empresa que era bastante diversificada então começou a fechar aquilo, 

vender isso, vender, vender. Eu vendi 11 atividades em dez anos. É 

rotina.” (Entrevistado 16 - Demissor) 

 

“... Acontece que assim, muitas vezes, estes conglomerados muito 

grandes de empresas de tamanhos muito gigantescos, você tem 

interesses diversos das diversas business units e, às vezes, alguém 

conseguiu uma. No fundo o que aconteceu neste processo é que assim 

você conseguiu uma aprovação para criar todo um universo e depois, na 

mudança das cadeiras lá em cima, se acharam que é não é melhor fazer 

isso mais. Que era melhor fazer de outra maneira. Então resolveram 

mudar antes que crescesse mais.” (Entrevistado 8 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

As causas de downsizing foram atribuídas pelos entrevistados a condições de mercado e crises 

financeiras. Na indústria de alta tecnologia, por exemplo, houve uma crise extrema, pois os 

clientes deixaram de comprar seus produtos depois da queda das torres gêmeas em Nova 

York. Tal situação ocasionou um downsizing de 1.800 pessoas na organização em apenas um 

dia. Crises financeiras também foram apontadas como causa de downsizing em empresas 

menores, como a consultoria de recursos humanos. 

 

“... Foi uma coisa que era fora de nosso controle. De repente, o cliente 

parou de comprar avião. Então não tem mais emprego. Não tem o que 
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ficar discutindo. [...] Acabou o negócio. Foi esta a interpretação que a 

sociedade fez. Então não tem porque ficar discutindo se foi justo ou se 

foi injusto. O fato que é.” (Entrevistado 13 - Profissional de recursos 

humanos) 

 

“Tinha acontecido já uma crise que nós reduzimos tudo, menos o 

pessoal. Desta vez, foi impossível. A gente chegou à conclusão de que 

teria de mandar gente embora em função de salário, para reduzir mesmo 

folha e para reduzir impostos, os encargos que são muito altos. 

Inclusive os benefícios...” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

Vimos nesta seção que o discurso dos profissionais de recursos humanos e dos demissores 

atribui como causas de downsizing e demissões questões relacionadas à globalização. 

Segundo eles, as empresas tiveram que ser cada vez mais produtivas para competirem no 

mundo globalizado. Para tanto, tiveram que aumentar cada vez mais sua produtividade, 

medida através de indicadores que permitissem a comparação com outras empresas. Além 

disso, o teor das entrevistas revelou que as empresas multinacionais ou nacionais revisaram 

suas estratégias e decidiram produzir em sítios cujos custos de produção fossem mais 

vantajosos para as empresas. A economia global também foi trazida pelos entrevistados e 

relacionada à causa de várias crises financeiras, o que levou as empresas a demitir para 

redução de custo com pessoas. Finalmente, os entrevistados citaram que, nas multinacionais, 

o direcionamento estratégico mudou porque houve mudança de grupos de poder nas 

organizações. 

 

Passamos agora à seção na qual apresentamos como os entrevistados descreveram os 

processos de downsizing vivenciados em suas empresas. 

 

5.3. A descrição dos processos de downsizing por profissionais de recursos humanos e 

demissores 

 

Nesta seção, descrevemos os processos de downsizing segundo as experiências relatadas pelos 

entrevistados dos dois grupos, demissores e profissionais de recursos humanos. Esta seção é 

apresentada segundo a seqüência cronológica deduzida a partir dos relatos dos entrevistados, 

dessa forma, iniciamos a seção com a decisão da profundidade do corte de funcionários no 
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downsizing. Seguimos com a exposição dos critérios utilizados para que se decidam quais as 

pessoas que continuarão na empresa e quais serão demitidas. Passamos, em seguida, à 

apresentação do que é oferecido aos demitidos nos processos de downsizing. Tratamos ainda 

nesta seção do processo de comunicação e sua importância para o downsizing e dos papéis 

exercidos por distintos grupos nesses processos. A seção sobre a descrição dos processos de 

downsizing termina com a abordagem de percepção de existência ou não de justiça nos 

processos de demissão em massa vivenciados pelos entrevistados. 

 

A primeira tomada de decisão: quantos serão demitidos 

 

O primeiro tema abordado nesta seção surgiu apenas no grupo de demissores: trata-se da 

definição do número de pessoas que serão demitidas no downsizing. No grupo dos 

demissores, esta abordagem foi trazida por entrevistados que tinham participado de processos 

de downsizing que visavam primordialmente à demissão de pessoas para diminuição de 

custos. Nessa situação, os demissores externaram que existiu uma negociação entre a direção 

e a gerência, para que fosse determinado o número adequado de pessoas a serem demitidas. 

Para tanto, um dos demissores entrevistados revelou que sua maneira de negociar com os 

gerentes consistia em evidenciar uma ameaça externa bastante grande, como o próprio 

fechamento da empresa se esta não realizasse o downsizing. Dessa maneira, demitir 20% dos 

funcionários pareceu bem mais ameno do que aquela unidade de negócios inteira fechar as 

portas. 

 

“Uma justificativa de negócio. Você tem de mostrar que o negócio não 

tem perspectiva futura, porque ele está com isto e quais são as 

alternativas que você teria. Por exemplo, tinha de mostrar porque não 

podia crescer mais. Uma coisa sempre útil é você mostrar uma ameaça. 

A ameaça que eu usei aí era de fechar totalmente o site. Se não 

conseguisse, a melhor solução para a empresa, e eu realmente 

acreditava nisso, era fechar e transferir todo o restante para outro lugar. 

Então, acabou se criando um clima de [...], de também se convencer as 

pessoas e de dizer assim: “Pessoal: a chance que temos e temos um 

desafio de sobreviver é a gente conseguir em 20%, para conseguir 

sobreviver, senão, vamos ter de fechar e temos de “resolver isto o mais 

tecnicamente possível...” (Entrevistado 15 - Demissor) 
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Ainda sobre o tema da decisão de quantas pessoas demitir, verificamos que havia entre os 

demissores o desejo de que o downsizing fosse realizado apenas uma vez. Há a historieta de 

um casal em um quarto de hotel que é acordado pelo som do hóspede do quarto acima ao tirar 

o sapato e jogá-lo ruidosamente ao chão. O casal passa a noite inteira sem dormir à espera do 

barulho do segundo sapato, que não vem, porque o hóspede do quarto de cima estava bêbado 

e acabou dormindo com um pé calçado. Como nessa historieta, os demissores revelaram que 

gostariam de poder afirmar que as demissões para downsizing haviam acabado, que daquele 

momento em diante a empresa poderia se concentrar em seu futuro, que não haveria risco de 

ser acordado de novo pelo ruído do segundo sapato caído. 

 

“Eu acho até que teve um sentimento de que “bom, o que tinha de 

acontecer, já aconteceu” e eu acho que, aí, é importante. Eu acho que o 

principal risco é você fazer isto em várias etapas e aí é que você tem de 

julgar como gerente se o grau da redução que você está fazendo é 

adequado ou não, porque é melhor você exagerar um pouco para mais 

do que ter de fazer outra depois.” (Entrevistado 15 - Demissor) 

 

“Mas, existia uma vontade entre nós [diretores da empresa] de fazer a 

coisa uma única vez e depois acertar. Então uma única vez queria dizer 

o seguinte: toda a movimentação de pessoas, que é o que mexe muito 

com os ânimos e os motivos. Seria feito de uma única vez para a 

empresa inteira.” (Entrevistado 22 - Demissor) 

 

Avaliamos que a ausência do tema de quantas pessoas demitir entre os profissionais de 

recursos humanos ocorre por duas razões: a maioria dos profissionais de recursos humanos 

entrevistados atribuiu o downsizing a mudanças de estratégia da empresa e não à pura redução 

de custos com a demissão de pessoas. Além disso, pode-se pensar que alguns dos 

profissionais de recursos humanos entrevistados não tenham sido envolvidos nas discussões 

para tomada de decisão de quantas pessoas demitir, explicando, dessa maneira, a ausência do 

tema sobre quantas pessoas devem ser demitidas entre os profissionais de recursos humanos. 

 

As entrevistas mostraram que houve situações em que a empresa decidiu não mais produzir 

uma linha de produtos ou decidiu não mais prestar certos serviços. Nessas situações, a questão 
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não foi determinar uma porcentagem de pessoas seriam demitidas, mas sim determinar 

quantas pessoas serão demitidas dada a nova estratégia. Essa questão nos leva ao segundo 

passo do processo de downsizing: a determinações de quais pessoas continuariam na 

organização. 

 

Mais uma decisão: quais as pessoas que devem permanecer na empresa 

 

O conteúdo das entrevistas mostrou que, para os entrevistados, a decisão de quais pessoas 

serão demitidas ocorre da seguinte maneira: no ambiente competitivo e globalizado, as 

empresas decidem sua estratégia de negócios. Muitas vezes, com a ajuda de especialistas, a 

empresa determina em que mercados atuar, o que produzir e em que locais. Definida a 

estratégia, parte-se para a estrutura. São então definidas quais as áreas de negócios da empresa 

e quais os departamentos necessários para apoiar as áreas de negócios. Em muitas empresas, a 

definição de estrutura é acompanhada da definição de competências que as pessoas da 

empresa precisam ter para levar a estratégia da empresa adiante. Finalmente, realiza-se o 

matching ou o encaixe: cada funcionário é comparado segundo alguns instrumentos da 

empresa à nova estrutura da organização. Se a empresa possuir a avaliação de competências 

de seus funcionários, pode-se avaliar se as competências dos indivíduos são adequadas às 

competências desejadas na nova estrutura. As avaliações de competências podem ser 

substituídas por avaliações de desempenho, avaliações de potencial e pelo próprio histórico do 

profissional. A observação do relato dos entrevistados mostrou que são apenas os 

profissionais de recursos humanos que citam as ferramentas para avaliação da adequação dos 

funcionários, provavelmente por se tratarem de instrumentos bastante específicos da área de 

recursos humanos. Já os demissores abordam o assunto de uma maneira mais genérica, como 

a escolha dos melhores profissionais. Realizada a avaliação da adequação dos funcionários às 

novas exigências, aqueles considerados aptos continuam na empresa, os outros são demitidos.  

 

“Nós temos um processo corporativamente que é um processo no qual 

você traz opiniões de experts de mercado, você faz uma análise extensa 

do que são as oportunidades e as ameaças de mercado no mercado que 

você esta inserido. [...] E aí depois o que acontece é o seguinte, tá bom, 

acerta a estratégia que a gente vai seguir, agora vamos junto com um 

grupo de recursos humanos e a liderança definir qual a organização que 

a gente precisa para conduzir essa estratégia e aí é feito um exercício no 
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qual você identifica quais são as posições de fato que você vai precisar 

ter para poder tocar essa estratégia que você definiu e aí você faz uma 

análise de capacidade, você faz uma análise de efetividade de força de 

vendas, enfim, você faz toda uma análise.” (Entrevistado 9 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“Todos os processos que a gente conduziu aqui sempre começam com o 

conceito da estrutura sair da estratégia. Então o processo é analisar a 

situação do mercado que afinal que estrutura que eu tenho que desenhar 

para isso.” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

A análise das entrevistas apontou, portanto, que entre os critérios para a determinação de 

quais pessoas devem continuar na empresa estão o desempenho individual ou a adequação às 

competências ou ainda o histórico do profissional. Nesse sentido, foi explicitado pelos 

profissionais de recursos humanos e pelos demissores que se buscava a capacidade dos 

funcionários em realizar distintas tarefas. Foi a chamada “polivalência” ou flexibilidade das 

pessoas. Observamos que essa noção está intimamente associada à produtividade, já que com 

o custo de apenas um funcionário pode-se ter um número maior de tarefas realizadas. Ainda 

com relação à busca da produtividade, o conteúdo das entrevistas mostrou que os custos dos 

funcionários foram também levados em conta. Na busca de produzir cada vez mais por um 

custo cada vez menor, os funcionários puderam ser substituídos por outros com as mesmas 

competências, que receberam menores salários. Alguns entrevistados do grupo de recursos 

humanos falaram da constante otimização das estruturas de suas empresas, onde, nos novos 

desenhos cada vez mais produtivos, as pessoas de mais baixo desempenho são demitidas.  

 

“Todo mundo acaba assumindo 2 ou 3 papéis. E, em função disso, a 

gente escolheu uma faixa salarial e aqueles que seriam, dos quais nós 

que ficamos poderíamos fazer o trabalho deles. Poderíamos fazer 

replacement deles.” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

 “Agora, existe numa mexida toda, algumas vezes que você fala, bom, 

agora essa pessoa não está satisfazendo, então já que vou mexer na 

estrutura eu vou aproveitar e vou desligar essa pessoa também [...] 

agora esse processo de D.O. que eu te falei, que é desenvolvimento 
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organizacional, ele acontece constantemente, isso faz parte das agendas 

dos RHs estar olhando a estrutura e criando estrutura produtiva.” 

(Entrevistado 10 - Profissional de recursos humanos) 

 

Ainda sobre os critérios para a determinação de quem seria demitido, destacamos o conteúdo 

da entrevista de um profissional de recursos humanos que relatou sua sugestão de critério para 

downsizing em uma indústria que necessitava de uma redução de mais de 15% de seus 

funcionários de uma única vez. Como se tratava de uma indústria que vinha em um 

movimento de expansão até a crise de vendas de seu produto causada pelo atentado de 11 de 

setembro, o critério que pareceu mais razoável à direção da empresa foi o de demitir as 

pessoas contratadas mais recentemente a partir de um determinado dia. Nesse caso, não houve 

qualquer diferenciação entre desempenho, competências ou níveis hierárquicos. 

 

“Temos que mandar embora 2.000 pessoas, 1.850 era o número que nós 

tínhamos na cabeça. Qual o critério? Ah, o pessoal mais antigo, ah, o 

pessoal mais jovem, ah, o pessoal que não é casado. Eu falei gente, a 

Empresa E, numa reunião de diretoria, a Empresa E é uma empresa que 

vai acumulando experiência ao longo do tempo. Então as pessoas que 

estão aqui não podem sair porque elas já fazem [o produto] há muito 

tempo e são pessoas que formam os novos que estão chegando. Então 

se vocês mandarem os mais antigos embora porque o desempenho do 

mais jovem é melhor ou porque a experiência não conta tanto, a gente 

vai acabar perdendo um potencial de crescimento. Então decidiu quem 

entrou uma data para frente está demitido. Então todo mundo que tinha 

entrado de julho de 2001 até a data da demissão foi desligado. E 

coincidentemente eram 2.000 pessoas. Então agente fez um corte 

temporal.” (Entrevistado 13 - Profissional de recursos humanos) 

 

Os entrevistados também revelaram que, quando havia ausência de um critério claro para as 

demissões, como competências adequadas à nova estrutura, alto desempenho ou mesmo custo 

dos funcionários, havia a percepção de que as pessoas ficaram na empresa por favoritismo ou 

protecionismo, o que fez com os entrevistados avaliassem o processo como falho. 
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“E daí você começa uma discussão um pouco mais delicada no sentido 

de... quem fica e quem sai. E aí foi um aprendizado difícil para mim, no 

sentido de enxergar um processo que é difícil segurar. Difícil porque 

você quer que seja o mais profissional possível. Mas, no final, ficam 

alguns diretores e saem outros. E, nesse momento, você vê a atitude do 

ser humano que é preservar a minha equipe. A discussão remanescente 

da companhia depois deste processo de redução é qual foi o critério? 

[...] A grande discussão que as pessoas têm é porque este porque não 

aquele. Como é que a gente vai fazer isso como é que a gente não faz. 

De verdade, fica meio evidente, por mais que você tenha argumentos, 

em alguns casos, que há uma preferência do diretor que ficou em 

manter os seus, a sua equipe.” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos 

humanos) 

 

Ainda sobre critérios para escolha de quem deveria continuar na organização, um dos 

demissores relatou o desgaste que ocorreu na implementação de sucessivos processos de 

downsizing. Nesse caso, o critério utilizado para as primeiras demissões foi o desempenho dos 

funcionários, mas, no terceiro ciclo de demissão, não havia como justificar a utilização do 

mesmo critério. 

 

“Então vocês [funcionários] que sobraram são, na nossa opinião, os 

melhores funcionários daquela época. Funcionava no primeiro ano. Aí 

quando vinha o segundo, se dizia a mesma coisa. Aí “ô, espera aí, mas 

você não disse para aquela pessoa que ela era boa também? E ela foi 

embora este ano”. É. Mas ela... sabe? Mas aí eu tive que escolher o 

melhor entre os melhores. E aí no 3º ano de novo. “Mas espera aí, então 

tudo é mentira, tem algum rolo no processo.” Não, são os melhores, dos 

melhores, dos melhores. No 3º ano, a gente dizia tem que mandar. 

Mandaram a gente tirar 20 milhões de dólares da nossa estrutura e nós 

tiramos. E nós escolhemos as pessoas com quem a gente queria 

trabalhar.” (Entrevistado 22 - Demissor) 

 

Ao analisarmos as entrevistas sobre a questão da decisão de quem são as pessoas que serão 

demitidas, observamos que, para os entrevistados, parece ser importante a determinação de 
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algum critério, como desempenho ou adequação de competências às necessidades da 

organização. Porém os entrevistados revelaram que, em processos de downsizing sucessivos, 

pode haver o desgaste da utilização desses critérios. 

 

O que é oferecido para os que são demitidos 

 

A apresentação da análise de conteúdo sobre os processos de downsizing continua com a 

abordagem do que foi oferecido pela organização aos demitidos. A análise desse tema revelou 

que, em geral, esta era uma atribuição da área de recursos humanos, porém o tema foi 

evidenciado tanto no grupo de profissionais de recursos humanos como de demissores. Além 

da indenização exigida pela legislação trabalhista no caso de demissões, as entrevistas 

revelaram três categorias de ofertas aos demitidos: indenização financeira, acesso a programa 

de apoio para recolocação profissional e prolongamento de uso de alguns benefícios, como 

plano médico e seguro de vida. 

 

Observamos no relato dos funcionários que quando ocorria a indenização financeira era, em 

geral, calculada a partir do tempo de trabalho do funcionário na organização. Para duas 

empresas citadas pelos profissionais de recursos humanos, a avaliação do mercado de trabalho 

foi determinante para a decisão do cálculo da indenização financeira. Um dos profissionais de 

recursos humanos que trabalhou em sucessivos processos de downsizing na área financeira 

relatou que foi realizada uma análise de como o mercado de trabalho poderia absorver os 

demitidos. Quanto menos empregador estivesse o mercado de trabalho, maior seria o 

multiplicador de números de salários por anos trabalhados de cada demitido. Na empresa de 

telecomunicações, o cálculo da indenização foi elaborado de acordo com a idade dos 

demitidos: os mais velhos, que teoricamente teriam maior dificuldade em conseguir emprego, 

receberam um valor maior de indenização. 

 

“E eu devo admitir que o banco foi bastante generoso da maneira em 

que indenizou as pessoas, pelo menos isso foi. Não resolve o problema, 

mas não foi uma situação em que o banco tratou as pessoas de maneira 

injusta.” (Entrevistado 23 - Demissor) 

 

O apoio para recolocação em outra posição foi também bastante citado pelos entrevistados. 

Aqui observamos uma variedade grande das formas como as empresas apoiaram os demitidos 
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na busca de um novo emprego. Houve empresas que não ofereceram qualquer suporte à busca 

de outra atividade profissional. Houve ainda empresas que, com a ajuda de consultoria 

especializada, montaram centros de apoio. Eram locais fora da empresa onde os demitidos 

recebiam orientação sobre elaboração de currículos e comportamento em entrevistas de 

seleção, além de como deveriam realizar a prospecção de oportunidades de emprego. Houve 

ainda a orientação para aqueles que desejassem abrir seu próprio negócio. Consultores 

especializados ensinaram como realizar uma análise de viabilidade, elaborar um plano de 

negócios e quais os custos envolvidos. Dentre os casos relatados pelos entrevistados, houve 

centros de apoio que funcionaram de três meses a um ano e meio. 

 

“... A Empresa A se preocupa muito em sentido assim de cuidar das 

pessoas, de dar o apoio financeiro, social, e aí a gente foi além, porque 

dentro desse processo todo a gente desenhou o quê? A gente queria dar 

um tratamento diferenciado para essas pessoas, não só financeiro, mas 

apoio na busca de um novo emprego que a gente chamou em um 

processo de transição de carreira, então o que a gente fez? A gente criou 

uma equipe e alugamos um espaço, lá na Avenida Paulista, e nesse 

espaço era o ponto onde eles podiam participar de workshops 

coordenados pela [consultoria de recolocação]. Eles tinham lá papel, 

computador, eles podiam fazer currículo, eles podiam ir conversar com 

as pessoas, eles iam consultar jornal, eles iam consultar lista de vagas e 

isso durante três meses, isso para qualquer nível.” (Entrevistado 3 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

Alguns entrevistados citaram ainda a extensão da doação de cestas básicas por alguns meses e 

a disponibilização de verba para treinamento. Esta verba de treinamento foi liberada depois de 

uma avaliação das requisições dos demitidos. Os demitidos foram autorizados a freqüentar 

treinamentos sobre temas específicos de habilidades requeridas no mercado de trabalho e para 

as quais os demitidos não estavam preparados.  

 

“Propus primeiro pagar um treinamento, na verdade, o que a pessoa 

precisava para estar preparada para o mercado de trabalho. Vou dar um 

exemplo. Um analista de recursos humanos e o cara precisa de uma 

visão, por exemplo, de avaliação por competência, por exemplo, o 
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mercado exige isso e ele não tem. Então ele tinha uma verba, eu dava 

uma verba para ele e ele escolhia o curso orientado pelo RH.” 

(Entrevistado 12 - Profissional de recursos humanos) 

 

As entrevistas dos profissionais de recursos humanos revelaram o juízo de que as empresas 

deveriam, no mínimo, propiciar a extensão de planos de saúde por alguns meses para os 

demitidos. Mesmo para o profissional de recursos humanos cuja empresa pagava apenas as 

obrigações legais, a extensão do prazo de utilização do plano médico seria importante para o 

demitido e uma das medidas que ele tomaria se tivesse autonomia para tanto. 

 

“... Elas [empresas] têm que pensar em processos vitais, ou seja, em 

coisas que fazem a diferença efetiva para aquela pessoa, ou seja, é você 

garantir uma etapa de transição, você garantir uma continuidade, por 

exemplo, de seguro-saúde, de alguns benefícios que são diferenciais, 

porque se isso não acontecer, a pessoa perde o chão completamente, ou 

seja, já é uma situação muito difícil.” (Entrevistado 2 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

“... Estender os benefícios por alguns meses até a pessoa conseguir uma 

recolocação, benefícios como assistência médica, assistência 

odontológica, enfim, eu acho que a extensão dos benefícios talvez 

ajudasse a confortar um pouco mais as pessoas.” (Entrevistado 5 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

Entre demissores e profissionais de recursos humanos, verificamos que, mesmo nas empresas 

que não ofereceram qualquer tipo de apoio, alguns indivíduos entrevistados citaram seu 

empenho pessoal em ajudar os demitidos. Na indústria metalúrgica, o próprio demissor 

encontrou um novo emprego para o demitido. Os demissores prometeram encaminhar os 

currículos dos demitidos. Em duas outras empresas, os profissionais de recursos humanos 

relataram que levaram os currículos pessoalmente a outras organizações, com o intuito de 

apresentar os ex-profissionais de suas empresas.  
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“[Relato do que foi dito ao demitido]... mas a gente vai dar todo o 

apoio, eu estou distribuindo, eu vou distribuir o teu currículo para quem 

eu conheço...” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

“E pedi para que ele pudesse deixar currículos comigo, que eu conheço 

algumas empresas fora. Tenho amigos fora da empresa e, de repente, eu 

consigo encaixar ele até dentro de algum outro serviço que não exija 

tanto do conhecimento que ele não pode ter aqui. E isso, na realidade, 

eu até consegui, encaminhei ele para um clube, para ele ser um tipo de 

porteiro. Então eu me sinto satisfeito quando isso acontece.” 

(Entrevistado 24 - Demissor) 

 

A análise de conteúdo sobre o tema do que é oferecido ao demitido revela que essa é uma 

importante etapa do processo de downsizing, porque esse é um dos elementos determinantes 

para a percepção de justiça quanto ao processo, que será apresentada no final desta seção. A 

apresentação da análise das entrevistas segue com a abordagem do tema comunicação no 

processo de downsizing. 

 

O processo de comunicação do downsizing 

 

O tema comunicação foi identificado tanto no grupo de demissores como no grupo de 

profissionais de recursos humanos. As entrevistas revelaram que a comunicação foi 

considerada um dos pilares para a estruturação de processos de downsizing e mostrou-se a 

existência de um fluxo de comunicação que ocorreu nesses processos.  

 

A comunicação de downsizing ocorreu com diferentes públicos, dentro e fora da empresa. 

Houve a comunicação com os sindicatos e até com representantes da comunidade nos quais a 

empresa estava inserida, como no caso de uma das indústrias citadas por um profissional de 

recursos humanos que demitiu 1.800 pessoas em um dia. Os entrevistados revelaram que a 

comunicação falha ou inadequada do processo de downsizing causou problemas à empresa, 

como a manifestação do sindicato. 

 

“A comunicação foi a pior possível. Chegaram e não tinha mais 

empresa.”  
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Pesquisadora - “Ninguém tinha...” 

 

Entrevistado - “Ninguém sabia e foi decidido de um dia para o outro. 

Segunda-feira trabalhava e na terça-feira não trabalhava mais. Aí um 

plantão do RH, fila de gente para receber os documentos e, no dia 

seguinte, o sindicato com o caminhão.” (Entrevistado 16 - Demissor) 

 

Já quanto ao fluxo de comunicação com os funcionários, a análise das entrevistas apontou 

que, nos casos citados, era usual observarmos nos processos de downsizing uma comunicação 

geral para todos os funcionários, seguida da comunicação individual, ou seja, reuniões nas 

quais as pessoas são demitidas e uma nova comunicação geral com os remanescentes. Os 

entrevistados revelaram que, na primeira comunicação geral, eram dadas as razões do 

downsizing, depois, cada funcionário que seria demitido era chamado pelo seu supervisor 

imediato para ser comunicado da demissão. Finalmente, havia um outro comunicado para os 

que ficavam para todos os departamentos. Esse fluxo de comunicação dava a sensação aos 

demissores de que assim os traumas relativos ao downsizing seriam menores. 

 

“Eu me lembro que na época a gente chamou os chefes de cada área e 

decidiu-se que era para chegar logo de manhã e começar a comunicar e 

terminar todo mundo em sincronia, terminar no final da manhã, para à 

tarde estar já passando o comunicado geral para que, no fundo, o corte 

seja feito rápido claro e, portanto, ter menos pós-operatório. Menos 

complicações pós-operatórias.” (Entrevistado 14 - Demissor) 

 

Um dos entrevistados demissores revelou que a ordem das conversas particulares obedeceu à 

senioridade dos funcionários. Esse demissor chamou os funcionários mais seniores para serem 

demitidos primeiro. Essa deferência pareceu estar associada à ansiedade que as pessoas 

poderiam ter ao serem informadas que alguns seriam demitidos e ter que ficar esperando para 

saber se eram ou não os escolhidos. De alguma forma, chamar o funcionário antes acabou 

com sua ansiedade em saber se seria demitido. Depois que as demissões individuais foram 

realizadas, em geral, havia um novo encontro com os remanescentes para falar sobre o futuro 

da empresa. 
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“... Depois fui falando com um de cada vez, pegando as pessoas mais, é, 

com mais tempo de casa, mais sênior, né? [...] e comunicando a cada 

um, sabe, você, quer dizer, se a pessoa ficaria, se iria, se iria quando 

iria.” (Entrevistado 23 - Demissor) 

 

Observamos que, segundo os entrevistados, o fluxo de comunicação era curto algumas vezes 

ou mais extenso em outras, segundo a natureza do downsizing: nos processos cuja intenção 

era a rápida redução de custos, o fluxo de comunicação descrito acima ocorreu em um curto 

período de tempo, como horas ou, no máximo, dois dias. Já em processos mais longos, como 

no caso do fechamento da empresa de telecomunicações ou da fusão de seis empresas na 

indústria petroquímica, o fluxo de comunicação foi repetido à medida que decisões eram 

tomadas. Nesses casos, os entrevistados profissionais de recursos humanos, que estavam 

conduzindo o processo de downsizing e sua comunicação, observaram que não era preciso 

saber todas as informações para que ocorresse a comunicação, ao contrário, a comunicação, 

segundo esses profissionais, foi constante e era comunicado o que se sabia até determinado 

momento. Por exemplo, assim que houve a decisão de mudanças de estrutura na organização, 

essas mudanças e suas razões foram comunicadas. Tão logo novas decisões foram tomadas, 

foram novamente comunicadas.  

 

Quanto ao conteúdo da comunicação, identificamos na análise das entrevistas alguns 

elementos comuns na descrição da comunicação de downsizing: foram dadas as premissas da 

mudança, sempre na busca de produtividade e de competitividade, a comunicação ocorreu 

constantemente à medida que as decisões foram tomadas e desde o princípio os profissionais 

de recursos humanos alertaram que poderia haver demissões como resultado da mudança. 

Além disso, todos na direção da empresa davam a mesma mensagem.  

 

“Transparência, verdade, treinamento, coerência no que você diz. E aí é 

um trabalho muito forte em cima dos... presidente da empresa, dos 

diretores para que falem a mesma linguagem. Ou seja, que sejam 

coerentes e que, em nenhum momento, fujam, vamos dizer assim, do 

propósito do projeto. Se o projeto não tiver transparência com relação a 

todos, inclusive com relação que pode haver demissão. [...] Sim. Pode. 

Não sabemos se vai haver, mas pode.” (Entrevistado 4 - Profissional de 

recursos humanos) 
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Vale notar que, para um dos profissionais de recursos humanos, um importante conteúdo da 

comunicação dizia respeito aos cuidados prestados àqueles que foram demitidos. Essa 

observação apontou a consciência de que os profissionais de recursos humanos entrevistados 

tinham da identificação dos remanescentes com os demitidos. 

 

“Havia toda uma área de suporte, havia toda uma documentação que 

mostrava a todos os empregados que tipo de preocupação que a 

empresa tinha com aqueles que saíam.” (Entrevistado 4 - Profissional 

de recursos humanos) 

 

“... Não é um passo assim tão grande você associar o que está 

acontecendo com aqueles menos afortunados, digamos, naquele 

momento que estão saindo da empresa, de como eles são tratados, você 

associar aquilo com o provável tratamento, a expectativa do tratamento 

que vai lhe ser dado quando chegar a sua vez...” (Entrevistado 23 - 

Demissor) 

 

As formas de comunicação observadas nas entrevistas contaram com os canais formais, tais 

como comunicados do presidente da empresa em reunião com todos os funcionários, e-mails, 

jornais internos, seminários, cafés da manhã e informativos na intranet. Algumas empresas se 

preocuparam também com os canais informais de comunicação. Entre os relatos do grupo de 

recursos humanos, há o de uma instituição financeira que promoveu uma reunião entre o 

presidente da instituição e alguns funcionários identificados como formadores de opinião. 

Nesse encontro, tais funcionários puderam argumentar com o presidente e receber as 

informações sobre a mudança de maneira direta. Tal prática mostrou a preocupação com os 

remanescentes, que poderiam ter dúvidas quanto à conduta ou mesmo quanto ao futuro da 

empresa. 

 

“... A gente fez uma reunião e a gente assim, quero dizer, participou 

RH, participou o board do banco e o próprio [...] que é o presidente do 

banco reuniu os formadores de opinião do banco para explicar o que 

estava por trás daquela estratégia, porque, na verdade, você tem que ter 

os multiplicadores da percepção e foi muito bom, porque nós somos 
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uma estrutura enxuta e você tem que acreditar nessa capilaridade senão 

a rádio corredor sai com tudo.” (Entrevistado 2 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

Em duas empresas citadas pelos profissionais de recursos humanos, a comunicação de 

mudanças organizacionais que envolviam downsizing foi realizada com interação com os 

funcionários. Na indústria de cosméticos que terceirizou 350 funcionários de atendimento 

telefônico, havia reuniões periódicas com representantes dos funcionários para que suas 

dúvidas e inquietações fossem ouvidas e respondidas. Na empresa de telecomunicações, os 

profissionais de recursos humanos se reuniram com cada um dos 70 funcionários para ouvir 

suas expectativas, suas dúvidas e preferências devido à nova situação da empresa.  

 

O tema comunicação permeou as entrevistas dos 25 entrevistados, tanto no grupo de 

demissores como dos profissionais de recursos humanos. Vimos que os entrevistados trataram 

tanto do fluxo de comunicação no processo de downsizing, como também com quem a 

empresa realizou a comunicação de downsizing.  

 

Os distintos papéis em processos de downsizing 

 

Essa seção sobre os processos de downsizing prossegue com a apresentação dos distintos 

papéis no downsizing identificados nas entrevistas: o papel dos gestores e o papel de recursos 

humanos. É importante esclarecer que o tema papel dos gestores foi encontrado tanto no 

grupo de demissores como no grupo de profissionais de recursos humanos. Já o papel de 

recursos humanos nos processos de downsizing foi um tema muito mais discutido pelos 

próprios profissionais de recursos humanos do que pelos demissores.  

 

Papel dos gestores 

 

Ficou evidenciado nas entrevistas que um dos papéis dos gestores nos processos de 

downsizing era a realização da comunicação, que ia desde a comunicação institucional e 

chegava à comunicação com aqueles que saem e com os que ficam na empresa depois do 

downsizing. Os profissionais de recursos humanos revelaram nas entrevistas sua crença no 

fato de que o discurso do presidente e dos diretores devia ser único, em geral, no contexto de 

mudanças necessárias em busca da produtividade e competitividade. Além disso, um dos 
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entrevistados alertou que o gestor deveria estar convencido das razões que levaram ao 

downsizing. 

 

“O gerente foi preparado de alguma forma. Ele tinha um discurso meio 

que padrão para todos os casos. Na verdade, o discurso era assim: Olha 

é uma redução de custo que visa a um impacto financeiro para a 

empresa, a empresa, na verdade, está se preparado para o futuro e 

também nós soltamos, divulgamos um comunicado onde a gente falava 

claramente que a gente buscava a otimização dos processos, buscava a 

maior produtividade e buscava também uma agilização dos trabalhos, 

inovação, criatividade, quer dizer, uma série de coisas. Então a gente 

preparou os gerentes nesse sentido.” (Entrevistado 12 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

“Para ser profissional, eu acredito o seguinte, você tem que estar 

convencido das questões, das causas que estão levando à demissão, às 

vezes, essas causas são mais institucionais, digamos assim...” 

(Entrevistado 11 - Profissional de recursos humanos) 

 

Também quanto ao tema papel dos gestores, a análise das entrevistas revelou que, segundo os 

entrevistados, cabia aos gestores dar explicações aos remanescentes, não só quanto ao futuro 

da empresa, mas também sobre o tratamento dado aos demitidos. A análise de conteúdo das 

entrevistas, tanto do grupo de profissionais de recursos humanos como de demissores, 

apontou que havia a consciência da identificação dos remanescentes com os demitidos. A 

partir dessa identificação, os entrevistados ressaltaram a importância de que ficasse claro 

como aqueles que saíram foram tratados. Todos os entrevistados de ambos os grupos 

concordaram que era papel do gestor dar a notícia de demissão a seu subordinado imediato, 

fosse ele o presidente da empresa demitindo o diretor ou o encarregado demitindo o operário 

de fábrica. 

 

“Você cuida da pessoa da entrada até a saída. Esta é nossa filosofia de 

trabalho. Recursos Humanos não faz este papel. Eu me recuso a fazer. 

Nunca fiz. Eu vou falar quando a pessoa vai sair, sem o chefe dele falar. 

Não faço isso. Primeiro fala o chefe depois eu falo. Aí eu dou suporte, 
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eu ajudo a pessoa a definir quem vai ficar. Mas quem comunica é o 

líder.” (Entrevistado 13 - Profissional de recursos humanos) 

 

Identificamos no tema papel do gestor nos processos de downsizing alguns aspectos que 

foram encontrados apenas no grupo de demissores. As entrevistas revelaram que os gestores 

se sentiram responsáveis por atingir as metas de redução de custos ou de pessoas no 

downsizing. Houve também a revelação de que os gestores se sentiram responsáveis pela 

condução do processo de downsizing, no que tangia a comunicação, cuidados com os 

demitidos e esclarecimentos aos remanescentes. A análise desse tema também mostrou a 

percepção de trabalho bem feito e de obrigação cumprida dentro do grupo de demissores. 

 

“Então eu passei dois dias firmando todos os detalhes da reestruturação, 

com todo mundo, que estava orgulhoso de mostrar que a gente estava 

chegando, no megaestudo que a gente fez, os vetores de crescimento e 

de rentabilidade e estava cortando 18% do colarinho branco, para 

entregar os dois dígitos que queriam a matriz e tudo mais. (...) E quando 

a gente foi fazer o wrap up da nossa reunião, o fechamento da nossa 

reunião, onde todo o plano [de implementação do downsizing] estava 

elogiadamente aprovado, pela maneira como foi feito, pelo 

profissionalismo, por todos os cuidados até nas questões de 

comunicação...” (Entrevistado 25 - Demissor) 

 

O papel dos gestores no processo de downsizing foi percebido pelos entrevistados como 

fundamental para a comunicação, tanto geral, como com cada funcionário demitido. Também 

foi revelado que os gestores tinham o papel de realizar a comunicação sobre o downsizing e 

sobre o futuro da empresa com os remanescentes.  

 

Papel de recursos humanos 

 

Já a análise das entrevistas sobre o papel da área de recursos humanos, dentro do grupo de 

profissionais de recursos humanos, pode ser resumida em duas questões principais: cuidar do 

processo e fornecer dados sobre os funcionários. No que tange cuidar do processo, os 

profissionais de recursos humanos se viram como responsáveis por todo o planejamento do 

downsizing, desde o entendimento do negócio, ao apoio à administração da empresa na 
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determinação da melhor estrutura que atenda à estratégia. Foi ainda identificado como papel 

de recursos humanos sugerir o que seria oferecido aos demitidos, como extensão de 

benefícios, indenização financeira e serviço de apoio para recolocação profissional. Foi 

também percebida como responsabilidade da área de recursos humanos verificar que as leis 

trabalhistas fossem observadas e que a empresa não cometesse qualquer irregularidade. Outro 

papel revelado nas entrevistas foi o de que caberia à área de recursos humanos sugerir 

critérios para quem deveria ficar ou sair da organização e apoiar o processo de comunicação. 

Os entrevistados frisaram que não deveriam assumir a responsabilidade de demitir as pessoas, 

a não ser que fossem seus próprios subordinados, porém caberia à área de recursos humanos 

ensinar os demissores a demitir: o que falar, como se preparar, que tipo de reações os 

demitidos poderiam ter e como responder a tais reações. 

 

“... De ser um advocate do equilíbrio entre a organização e o 

funcionário na definição dos pacotes de desligamento, dos benefícios e 

esse tipo de coisa e esse é um papel que os Recursos Humanos eu acho 

que não tem como abdicar, porque a administração do banco vai ter 

sempre opiniões diferentes, vai ter discussões e, no fim, os Recursos 

Humanos têm que brigar por aquilo que faz mais sentido.” 

 

Pesquisadora - “Faz mais sentido como?” 

 

Entrevistado - “Do ponto de vista do mercado, do momento que está 

sendo vivido, ou seja, uma maior ou menor dificuldade na reposição das 

pessoas, aquilo que é cultura das duas organizações no caso e quando é 

uma questão de uma fusão, que seja uma decisão justa e que caiba no 

bolso da empresa...” (Entrevistado 11 - Profissional de recursos 

humanos) 

 

Além disso, alguns entrevistados do grupo de recursos humanos acreditaram ser seu papel 

acolher os demitidos, ou seja, ouvir as pessoas depois que eram informadas pelos seus 

superiores imediatos de que não mais pertenciam à organização. Encontramos depoimentos de 

profissionais de recursos humanos que fizeram questão de estar presente durante as 

demissões. 
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“Eu acho que um dos papéis do setor de RH neste momento é apoiar a 

pessoa. Eu acredito que quanto melhor eu atender e acolher esta pessoa, 

melhor ela vai ter condições de trabalhar no mercado. Ela vai sair com a 

imagem melhor da empresa. E eu acho que as pessoas têm que ser 

acolhidas. E o acolher no final é ouvir. As pessoas têm perguntas...” 

(Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

“E eu, por exemplo, eu olhei na cara de todos os funcionários que foram 

demitidos.” (Entrevistado 12 - Profissional de recursos humanos) 

 

A análise das entrevistas de profissionais de recursos humanos revelou a avaliação de trabalho 

bem feito pelos próprios profissionais da área, quando havia planejamento e comunicação 

sincronizada por parte de recursos humanos nos processos de downsizing. 

 

“... Você vai de um extremo de alguma forma primitivo há talvez um 

modelo mais estado da arte de como é que faz o processo de demissão. 

E ele é muito diferente. Ele é impactante do mesmo jeito, ele é 

impactante porque são pessoas boas saindo. Mas ele é super bem feito. 

E, obviamente, a organização percebe que você tem respeito com as 

pessoas que têm uma evolução de uma forma do processo.” 

(Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

“Eu consegui aprender que este processo pode ser humano e pode ser 

bonito.” 

 

Pesquisadora - “Como é que ele pode ser humano e bonito?” 

 

Entrevistado - “Como ele pode ser humano, para mim ele pode ser 

humano e bonito quando você fala com as pessoas o que você sabe até 

aquele momento. Você fala para as pessoas o que você sabe ou o que 

você não pode falar. Por exemplo, o que você me perguntou, eu não 

posso te dizer ainda, eu não posso te dizer agora, porque ainda é muito 

cedo. Eu não posso te afirmar isso, me dá um tempo para que eu possa 

te responder. Mas eu falo com a pessoa. Quando eu não posso olhar 
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para a cara das pessoas, como eu posso fazer comunicação mais 

pessoal? Quando eu consigo manter uníssono também...” (Entrevistado 

8 - Profissional de recursos humanos) 

 

O outro papel dos profissionais de recursos humanos revelado pela análise das entrevistas diz 

respeito a informações sobre os funcionários. Como eram, na maioria das vezes, detentores de 

informações sobre avaliação de desempenho e sobre a trajetória dos profissionais, a tomada 

de decisão de quem deveria ficar na organização, muitas vezes, recebeu o impute dos 

profissionais de recursos humanos. Ainda sobre esse assunto, houve a declaração dos 

entrevistados de que os profissionais de recursos humanos deveriam cuidar para que não 

houvesse favoritismos e para que os valores da empresa fossem guardados.  

 

“E aí correndo até algum risco, porque alguns, eles [novos diretores] 

nem conheciam quem estavam recebendo e aí tudo discutindo com o 

RH, aqui a gente tem a figura do LPO [Line Personnel Officer - 

profissional de recursos humanos para atendimento de áreas 

específicas] então essas pessoas foram muito ouvidas, porque elas 

tinham percepção, conheciam as pessoas...” (Entrevistado 3 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“... Agora houve o envolvimento do grupo de RH, é incondicional até 

porque esse papel de representante de pessoal, um dos atributos desse 

camarada, é justamente conhecer um de cada um dos profissionais que 

nós temos, então ele tem condições de nos auxiliar bastante... olha, 

fulano tem essa experiência, fulano já passou por essa vaga, então a 

gente tem condição de migrar fulano de lá para cá e assim vai.” 

(Entrevistado 9 - Profissional de recursos humanos) 

 

Vale notar que, para alguns entrevistados do grupo de profissionais de recursos humanos, o 

fato de terem participado da escolha de quem deveria ficar na organização deu margem a que 

alguns gestores colocassem os responsáveis por recursos humanos na posição de bode 

expiatório: o chefe até que gostaria de continuar com seu subordinado, foi o setor de recursos 

humanos que avaliou que determinada pessoa não tinha o perfil adequado. 
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“... Tem outras [pessoas] que enxergam em você o culpado. Ou seja, foi 

você. Porque é muito fácil para o executivo que está demitindo falar: 

“olha, eu queria que você ficasse, mas o cara do RH falou que você não 

tem perfil”.” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

O papel de recursos humanos nos processos de downsizing, segundo o conteúdo das 

entrevistas do grupo de profissionais de recursos humanos, apontou a percepção de um duplo 

papel. Os profissionais de recursos humanos entrevistados se perceberam como responsáveis 

pela condução do processo e como fonte de dados sobre os funcionários para que aqueles que 

devem permanecer na empresa ou ser demitidos fossem escolhidos. Houve também a 

revelação de que, algumas vezes, os profissionais de recursos humanos foram apontados pelos 

gestores como os causadores de algumas escolhas de funcionários para que fossem demitidos.  

 

Já a análise do mesmo tema papel de recursos humanos dentro do grupo de demissores 

mostrou que, para este grupo, a área de recursos humanos tinha o papel de assessorar os 

demissores, orientando-os quanto à maneira de demitir o funcionário, fosse de modo mais 

informal ou com o uso de algum tipo de comunicado escrito. Além disso, a análise desse tema 

no grupo de demissores também revelou a percepção de que a área de recursos humanos seria 

responsável pela informação ao demitido das circunstâncias de sua saída, ou seja, todos os 

aspectos legais, indenizações que seriam pagas, extensão de benefícios e programas de 

recolocação profissional. 

 

“O papel do gerente de recursos humanos foi importante aí. Ele 

acompanhou alguns dos gerentes para complementar, talvez, os menos 

experientes...” (Entrevistado 15 - Demissor) 

 

“... A diretora de recursos humanos comentava com você uma parte do 

processo e te dava uma coisa escrita e que até tinha um manual de como 

demitir as pessoas. (...) Seja breve, seja rápido, não entre, não fale em 

coisas emocionais. Levante os pontos fortes, esclareça muito claramente 

a razão porque está sendo mandado embora e manda para os recursos 

humanos para decidir números, seguros, dinheiro e tudo isso. Então 

tinha esse manualzinho.” (Entrevistado 22 - Demissor) 
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A apresentação dos temas sobre os papéis dos gestores apontou a importância que os 

entrevistados deram à comunicação, à condução do processo de downsizing e à orientação aos 

remanescentes. Já o conteúdo das entrevistas dos profissionais de recursos humanos a respeito 

do seu próprio papel mostrou que os entrevistados desse grupo perceberam a existência de seu 

duplo papel: condutores do processo e também fornecedores de dados sobre os funcionários.  

 

Percepção de justiça nos processos de downsizing 

 

Como último tema a ser tratado dentro da seção do processo de downsizing, abordamos a 

percepção de justiça nos processos de downsizing. Esse tema permeou as entrevistas tanto de 

recursos humanos como de demissores e, quando se referiam à justiça, os entrevistados 

tratavam na maioria das vezes de justiça quanto ao processo, ou seja, os entrevistados 

consideraram justiça quanto à existência de critérios para determinação de quem foi demitido, 

quanto ao que foi oferecido para os demitidos e quais os níveis hierárquicos afetados no 

downsizing. Como a maioria dos temas referentes à justiça estava relacionada ao processo de 

downsizing, a discussão desse tema foi incluída na seção sobre processos. 

 

Antes, porém de abordarmos qual a percepção de justiça nos processos de downsizing, vale 

salientar do que falaram os entrevistados ao empregarem esse termo. Percebemos uma 

premissa subentendida nas entrevistas de que, em primeiro lugar, deveria vir a empresa e não 

seus funcionários. O mundo era percebido como injusto e cruel e as empresas, organizações 

muito distintas de famílias. Portanto, se houvesse a necessidade de demitir algumas pessoas 

para a sobrevivência da organização, a decisão não era apenas justificável, como justa. 

Decisões relatadas como duras e difíceis foram tomadas para o bem da empresa, quanto a 

isso, não houve qualquer dúvida entre os entrevistados, de recursos humanos ou demissores. 

A discussão de justiça nas entrevistas foi sobre a condução do processo e, por isso, a 

incidência de temas nessa categoria. 

 

“Só que o vento vai levar um ou outro. Mas você tem que deixar ir para 

o barco sobreviver. Tem que sobreviver. Então você sacrifica dois, mas 

sobraram 20 famílias aqui sustentadas. Então é assim, tudo bem, dessa 

vez eu não estava nas cinco, da próxima vez pode ser até eu, tudo bem.” 

(Entrevistado 18 - Demissor) 
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“Hoje, do jeito que está a competitividade, a cobrança por 

produtividade ou você é muito bom ou está fora. Olha, infelizmente, é 

cruel? É cruel. Mas é assim que funciona o mundo capitalista, é assim 

que funciona o mundo empresarial. Então a gente tem que ter gente 

muito competente.” (Entrevistado 20 - Demissor)  

 

“Porque existe um imperativo de rentabilidade da corporação. E a gente 

está aqui para isso, infelizmente. Não é uma família. Eu falo o tempo 

todo, isso aqui não é uma família. Ninguém vende um filho entre cinco 

para reduzir 20% dos custos da casa. Porque família não faz isso. Mas 

isso aqui não é família. Então vocês saibam que a gente vai ter em um 

momento que tomar decisões duras.” (Entrevistado 25 - Demissor)  

 

A apreciação das entrevistas mostrou que, quando havia o entendimento de uma causa para as 

demissões, havia a percepção de justiça no processo de downsizing. Pudemos observar em 

nossa análise que alguns entrevistados relataram que, antes de demitir pessoas, as empresas 

procuraram diminuir seus custos diminuindo outras despesas que não aquelas relacionadas às 

pessoas. A demissão apareceu como uma atitude extrema e o último recurso. Relacionado a 

esse tema, também apareceu nas entrevistas a informação de que as demissões ocorreram em 

todos os níveis hierárquicos, não havendo, assim, uma classe isenta ou privilegiada no 

processo de downsizing que ao atingir a todos por igual foi considerado justo. 

 

“... Tivemos redução em termos de diretores adjuntos também, gerentes 

e consultores, então nós não fizemos redução de pessoas de staff, nós 

reduzimos na cúpula mesmo e isso foi tudo muito bem pensado...” 

(Entrevistado 3 - Profissional de recursos humanos) 

 

O estudo do conteúdo do que foi relatado por um dos entrevistados, que havia sido dono da 

empresa e diretor-geral, deixa transparecer o sentido de que não seria justo demitir pessoas 

para redução de custo e depois realizar qualquer demonstração de riqueza. Para o dono da 

empresa, não seria justo cortar os custos da empresa, demitindo pessoas sem cortar os gastos 

pessoais.  
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“Se, por acaso, estas demissões cheirarem que de alguma forma é 

perseguição ou é simplesmente para o dono comprar um iate novo.” 

(Entrevistado 14 - Demissor) 

 

Ainda quanto à percepção de justiça, uma das questões mais relevantes observadas foi a 

presença de critérios para a determinação de quem ficaria na empresa, principalmente se o 

critério for desempenho, afinal, foram os mais aptos que deveriam fazer com que empresa 

continue a ter sucesso. Nesse tema, os entrevistados afirmaram que não poderia haver margem 

a favoritismos, preferências pessoais ou privilégios. No caso de um diretor recém-contratado 

para uma nova posição, houve a escolha dos funcionários de melhor desempenho entre a 

equipe que lhe foi atribuída. O novo diretor expressou que utilizou critérios de resultado e não 

favoreceu amigos ao afirmar que não trousse seus conhecidos de antigos empregos. 

 

“Eu não montei a minha equipe com gente que eu conhecia. Tentei usar 

aquele pessoal que estava lá.” (Entrevistado 13 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

Finalmente, houve a percepção de justiça quanto ao tratamento dado ao demitido, 

mencionados pelos entrevistados a indenização financeira dada, a extensão do período de 

utilização de benefícios e a maneira como as pessoas foram comunicadas de sua demissão. A 

percepção de justiça para os entrevistados estava intimamente atrelada ao apoio aos 

demitidos. 

 

“... Fazer com que o processo fosse conduzido da forma mais 

transparente, mais justa, mais correta possível e aí dentro desse 

processo, algumas características especificas: para todo esse pessoal 

que foi desligado, nós montamos um centro de atendimento...” 

(Entrevistado 9 - Profissional de recursos humanos) 

  

“Ninguém foi desrespeitado, todo mundo teve um tratamento justo. 

Havia um pacote de demissão programado, foi sendo negociado com o 

sindicato este pacote.” (Entrevistado 13 - Profissional de recursos 

humanos) 
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A seção sobre processo de downsizing foi apresentada segundo como revelaram as entrevistas, 

o próprio processo se desenrolou, de acordo às experiências vividas de downsizing pelos 

entrevistados. Abordamos aqui as questões de decisão, de quantas e quais pessoas deveriam 

continuar na empresa, tratamos também de uma questão-chave nos processos de downsizing, a 

comunicação com os diferentes grupos com os quais a empresa se relaciona. Além disso, os 

temas sobre diferentes papéis exercidos durante os processos de downsizing foram 

apresentados: os papéis dos gestores e da área de recursos humanos. Como a apreciação do 

tema relacionado à justiça mostrou que esse tema estava intimamente ligado aos processos no 

downsizing, a apresentação de seu conteúdo também foi incluída na seção sobre processo. 

Passamos na próxima seção à apresentação do quarto grupo de temas revelados no estudo das 

entrevistas, qual é e como se dá a relação entre demissor e demitido. 

 

5.4. Relação entre demissor e demitido 

 

Os temas vinculados à relação entre demissores e demitidos foram identificados em sua 

grande maioria apenas nas entrevistas do grupo de demissores. Houve, entretanto, no grupo de 

profissionais de recursos humanos, alguns entrevistados que também demitiram seus 

subordinados em processos de downsizing. Nesses casos, explicitamos que o entrevistado faz 

parte do grupo de profissionais de recursos humanos, mas trata do tema quando exercia seu 

papel de demissor. Nesta seção, tratamos da relação entre demissor e demitido. Abordamos 

inicialmente o que significou para os entrevistados demitir pessoas em processos de 

downsizing, passando pela explicitação de construção e quebra de vínculo emocional entre 

funcionários e gestor. Tratamos também da identificação dos demissores com os demitidos, 

tema revelado na análise das entrevistas. Passamos, em seguida, a uma abordagem temporal, 

com a descrição da análise das entrevistas sobre o que ocorreu antes e durante as demissões. 

O período que antecedeu as demissões compreendeu o tempo entre a determinação de que 

aconteceria o processo de downsizing, a decisão de quantas pessoas seriam demitidas, até a 

determinação dos nomes daqueles que sairiam da empresa. O encontro durante o qual o 

funcionário foi comunicado de sua demissão foi analisado em seguida, assim como questões 

relacionadas ao demissor no período posterior à demissão. 

 

O vínculo emocional entre gestor e funcionário 
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A análise das entrevistas revelou que os gestores, independentemente do grau hierárquico que 

ocupavam na organização, se viam como os representantes da empresa frente a seus 

subordinados. A empresa foi compreendida pelos entrevistados como algo abstrato e o 

supervisor, seu representante concreto. O gestor, para os entrevistados, era o representante da 

empresa frente às decisões a respeito do subordinado, como contratar, dar aumentos de salário 

e demitir.  

 

“... que você trabalha pra uma empresa, é a empresa que paga o teu 

salário e tudo mais, mas, na verdade, aquilo é uma coisa assim muito 

abstrata, a coisa mais palpável, mais real é o indivíduo que te 

supervisiona, as pessoas com que você lida... [...] Os relacionamentos 

são com pessoas, né, e a fidelidade e essas coisas é com individuo, não 

é com a empresa...” (Entrevistado 23 - Demissor) 

 

“... Demitir é sempre um trabalho difícil, mas eu acho que faz parte da 

vida do gerente, do diretor. Assim como admitir é uma parte gostosa do 

seu trabalho, demitir é uma parte muito difícil do dia-a-dia de um 

gestor.” (Entrevistado 17 - Demissor) 

 

O teor das entrevistas indicou que houve formação de vínculos emocionais à medida que as 

pessoas trabalharam juntas. Esses vínculos emocionais apareceram nas entrevistas não só 

como resultado de meses ou anos durante os quais as pessoas conviveram no trabalho, mas 

também com o reconhecimento do desempenho dos funcionários e da dedicação ao trabalho 

que os funcionários demonstraram. Houve também nas entrevistas a demonstração de 

admiração do trabalho bem feito, do conhecimento que os funcionários tinham, de como os 

funcionários trabalharam para que também o supervisor apresentasse resultados para a 

empresa.  

 

“... Por outro lado, a indústria que eu estava entrando era nova para 

mim. E quem conhecia os mecanismos desta indústria era ele 

[funcionário que foi posteriormente demitido]. Então ele tinha um papel 

para mim, entre outras coisas, de ter sido um pouco tutor para mim, me 

contar como funcionava aquela [...]. Então, e não que eu me sentisse 

endividado com ele, mas eu reconhecia que ele tinha sido um cara que 



 

 

136

generosamente me recebeu, mais novo que ele e tudo, me recebeu 

assim, tudo bem, cara, eu sei que eu vou aprender com você. Até esta 

humildade o cara tinha do alto da experiência e do nome que ele tinha 

construído no mercado. Então ter que dizer para este cara que ele estava 

sendo demitido para mim foi a pior, acho que foi a coisa que mais me 

doeu.” (Entrevistado 25 - Demissor) 

 

“... As pessoas talvez nunca pensassem que eu ia ficar tão emocionado 

com essa situação, e eu fiquei, porque era um time muito coeso, além de 

tudo as pessoas são amigas, quer dizer, você vê que trabalham juntos, 

apóiam uns aos outros, muitos, a maioria deles foram desenvolvidos no 

banco, entraram no banco como estagiários, nas diferentes, nos 

diferentes níveis, muitos foram alunos e mestres. Então você tinha 

diferentes gerações ali e você vê um time coeso desses se quebrando, 

partindo, mas isso é uma realidade que a gente não pode evitar.” 

(Entrevistado 23 - Demissor) 

 

“... Ele é um advogado hoje, que ele é assim. Ele é muito solícito, faz 

tudo que você pedir. Se ele tiver que ficar um dia até as três horas da 

manhã no escritório para fazer trabalho ele fica, ele faz. A gente fala 

que ele é o advogado que carrega o piano. Faz de tudo, não tem tempo 

ruim para ele. Só que ele tem esse problema de raciocínio jurídico 

mesmo. Falta base, falta formação para ele. Então é muito difícil e eu 

vou ter que demiti-lo. Mas é muito difícil por este lado. Porque não é 

que ele não seja um bom profissional, por um lado, é um bom 

profissional porque ele carrega o piano mesmo e faz tudo o que tem que 

fazer.” (Entrevistado 19 - Demissor) 

 

Ao analisarmos as entrevistas, verificamos que a demissão significou quebrar o vínculo 

emocional que havia se estabelecido no convívio entre gestor e subordinado. Os demissores 

revelaram que, quando não havia tempo para que esse vínculo fosse construído, era mais fácil 

demitir. Revelaram ainda que demitir os funcionários de bom desempenho era mais penoso. A 

convivência entre gestor e funcionário permitiu que existissem lembranças que foram 

narradas nas entrevistas: havia a lembrança de como o demitido ajudou o próprio gestor e de 
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como a equipe de trabalho se desenvolveu e o reconhecimento da dedicação dos funcionários. 

Algumas vezes, os demissores revelaram que conseguiram preservar os funcionários de 

melhor desempenho durante o processo de downsizing, mas inevitavelmente houve a 

demissão de funcionários que os demissores julgavam ter bom desempenho.  

 

“Porque tem que mandar gente boa embora. Mandar gente ruim embora 

é fácil, mandar gente boa é muito mais difícil. Ainda mais quando você 

vai mandar alguns.” (Entrevistado 25 - Demissor) 

 

“Neste processo, assim, não teve um grande envolvimento emocional 

meu porque eu tinha pouco tempo nesta equipe. Eu tinha uns oito meses 

e tal. Para mim, era uma mudança que eu estava fazendo.” 

(Entrevistado 15 - Demissor) 

 

“Teve um caso na semana passada, teve um caso, uma pessoa que nem 

desconfiava, ela achava que eu ia demitir um subordinado dela. E não 

ela mesma, e realmente aí... aí, você vai dizer o quê? Estou demitindo, 

gosto do seu trabalho, trabalha bem, é eficiente. A empresa é menor.” 

(Entrevistado 16 - Demissor) 

 

As entrevistas revelaram que, porque a obrigação de demitir deveria ser cumprida e porque o 

vínculo emocional tornava o processo mais difícil, para poderem realizar as demissões, os 

gestores deveriam separar o racional do emocional, o pensar do sentir. 

 

Entrevistado - “A pessoa, não a empresa. O cara que vai executar a 

palavra, o processinho, tem que fazer de uma forma...” 

 

Pesquisadora - “Que forma é essa? É isso que eu quero saber.” 

 

Entrevistado - “Eu tenho uma opinião pessoal.” 

 

Pesquisadora - “Qual é?” 

 

Entrevistado - “Absolutamente isenta, fria.” 
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Pesquisadora - “Sem emoções?” 

 

Entrevistado - “Sem emoções, sem emoções. Eu acho que sem 

emoções, mais ou menos, porque quando você demite pessoas que você 

gosta você tem dificuldades. E você diz para ele: “olha, eu gosto de 

você, eu gosto do seu trabalho, precisava do seu trabalho, mas a 

empresa não precisa mais do seu departamento”. Então você coloca 

alguma emoção no processo mas, mas, mas... eu acho que sem procurar 

culpados, você entendeu no processo. Aconteceu.” (Entrevistado 22 - 

Demissor) 

 

“... Eu procuro saber antes se eu estou tomando a decisão certa porque 

eu não posso agir pelo coração, tenho que agir pela razão. Eu busco 

bastante isso.” (Entrevistado 24 - Demissor) 

 

“... Por mais que seja difícil [demitir], tem que tirar o emocional, 

porque se tiver emocional, você vai falhar na primeira.” (Entrevistado 

11 - Profissional de recursos humanos no papel de demissor) 

 

Além disso, houve nas entrevistas o relato de quebra de vínculos emocionais pessoais. Gestor 

e subordinado eram amigos e o fato de um amigo demitir o outro fez com que a amizade 

terminasse. Um dos entrevistados explicitou que como naturalmente não formava vínculos 

pessoais com seus subordinados, demitir não era tão difícil. 

 

“Na escolha que eu fiz, uma pessoa que eu demiti, aliás duas pessoas 

que eu demiti, eram as pessoas mais próximas pessoalmente a mim. 

Eram pessoas mais próximas em termos de vínculo pessoal. E foi muito 

difícil demiti-los. Uma das pessoas é minha amiga até hoje, a outra 

pessoa nunca mais falou comigo. E eram pessoas muito próximas.” 

(Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos no papel de 

demissor) 
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“Então eu tenho um outro lado pessoal muito grande com ela que é 

óbvio que profissional é profissional. Tem que falar, tem que falar. Mas 

eu não sei se ela vai ser tão profissional e depois nem sabe, aquela 

coisa, é não converso muito mais com você. Não vou ser mais muito 

sua amiga, mas até aí, é aquele risco que você tem que correr. Não tem 

muito jeito então ela... eu só sinto por causa disso. Não sei se talvez ela 

vai entender e ser tão profissional de não repassar isso para o lado 

pessoal. Que nós somos assim, muito amigas mesmo. A gente não tem 

muita diferença de idade.” (Entrevistado 19 - Demissor) 

 

“E também eu nunca, eu não sou muito de desenvolver relacionamentos 

muito pessoais. É o meu jeito eu não sou uma pessoa muito... Como é 

que eu vou explicar? Eu almoço todo dia com eles, mas fora do 

trabalho, eu não sou uma pessoa que eu tenho esses vínculos, de fazer 

amizades no trabalho. Eventualmente, eu vou a uma festinha de um, tal, 

mas é o meu jeito, eu sempre fui assim. E o pessoal também já entendeu 

isso e não é por isso que eu não sou uma pessoa legal, que não vale a 

pena você conversar. Mas é o meu jeito. E talvez até isso me ajude 

nesta hora. Existe uma palhinha divisória, uma desvinculação total do 

pessoal mesmo e as pessoas entendem que: “olha, não é nada contra 

mim, é profissional”. Eu acho que isso é importante.” (Entrevistado 20 - 

Demissor) 

 

Os demissores revelaram em suas entrevistas alguns pontos de identificação com os 

demitidos. Revelaram que já sentiram medo da demissão, que poderiam um dia ser demitidos 

e que, em alguns casos, também já haviam sido demitidos em processos de downsizing. Nessa 

identificação com o demitido, o demissor apontou que a questão da demissão transcendeu seu 

lado racional e houve a constatação de que o aspecto emocional estava presente.  

 

“Eu mesmo recomendei a minha demissão, duas semanas, dez dias 

depois quando isso aconteceu, eu não posso dizer que foi fácil para mim 

ser demitido pela primeira vez na vida, como resultado de um processo 

que logicamente tinha que acontecer. Tão lógico que eu sou uma pessoa 
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que me considero lógica, cheguei à conclusão que este tinha que ser o 

processo. E quando aconteceu é difícil.” (Entrevistado 17 - Demissor) 

 

“... Eu consigo responder olhando para a pessoa e assim I’m sorry, mas 

a vida é assim. Hoje é a sua vez, amanhã vai ser a minha. Falei isso, 

falei: “olha, já aconteceu comigo e eu dei a volta por cima”.” 

(Entrevistado 18 - Demissor). 

 

“Você falar em demissão é tão difícil para mim porque eu acompanhei 

várias. Algumas eu não participei, mas eu era... eu ficava naquela 

ansiedade do que ia acontecer comigo também.” (Entrevistado 24 - 

Demissor) 

 

Vimos na análise das entrevistas que, da perspectiva do indivíduo que demite, demitir 

significa quebrar vínculos emocionais. Vimos também que há, em alguns casos, a 

identificação do demissor com o demitido. Passamos agora à apresentação da análise das 

entrevistas sobre o período que antecede as demissões. 

 

Antes, durante e depois da demissão 

 

O conteúdo das entrevistas dos demissores foi separado segundo o critério temporal. Pudemos 

evidenciar que havia nas entrevistas questões pertinentes aos demissores que antecederam o 

encontro no qual o funcionário foi demitido. Antes do encontro com o funcionário, muitos 

demissores tiveram que decidir quantos e quem demitir. A escolha dos nomes dos que seriam 

demitidos foi descrita pelos demissores como um processo e uma negociação entre distintos 

níveis hierárquicos, em que havia a dificuldade em decidir quem seriam os demitidos. Além 

disso, o trabalho com as entrevistas mostrou a preocupação dos demissores em preparem o 

conteúdo da informação da demissão. Aqui havia a busca das razões e dos critérios do 

downsizing e da escolha específica do indivíduo. 

 

“Aí entra o processo de negociação e é difícil. As pessoas aceitam a 

meta, no geral, mas, quando entra no particular, de decidir um nome... é 

difícil.” (Entrevistado 15 - Demissor) 
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“Eu me preparei, eu tive uma noite de insônia, praticamente. Porque 

nunca é... Por mais justificativa que você tenha, nunca é uma notícia 

boa. É que nem dar notícia de morte, não tem, por mais que você se 

prepare, não é uma notícia boa. Então é assim, você tem que se 

convencer, no processo, para mandar embora eu me convencer, que eu 

estou fazendo a coisa certa...” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

Ainda quanto à preparação para o encontro de demissão com o funcionário, a observação do 

que foi dito nas entrevistas revelou que os demissores imaginaram quais as possíveis reações 

do demitido, se demonstraria raiva ou cortaria laços de amizade. Nesse período, observamos 

nas entrevistas que havia também a reflexão quanto às conseqüências da perda de emprego 

para o demitido. 

 

“… Porque eu acho importante a comunicação com a pessoa para a 

pessoa não ficar tão chateada ou sair da sala e já batendo a porta sair 

[…] com você.” (Entrevistado 21 - Demissor) 

 

“Você fala assim, […], a probabilidade de um cara com 53 anos se 

recolocar no mercado mexicano, com este salário, é zero. Por mais que 

você dê [nome de consultoria de recolocação], outplacement, tinha um 

belo pacote...” (Entrevistado 25 - Demissor) 

 

Mais uma questão que foi revelada no estudo das entrevistas: a situação do gestor que sabia 

que ia demitir alguns de seus subordinados e não podia falar do assunto. Nessa situação, o 

demissor apontou uma grande ansiedade no período que antecedeu as demissões e se sentiu 

aliviado no dia em que comunicou os desligamentos.  

 

“… Eu fiquei sabendo a decisão do banco, mas havia processos internos 

que tinham que ser feitos, então houve um prazo aí de talvez duas, três 

semanas em que eu sabia, mas não podia falar pra ninguém que é uma 

situação muito ruim pra gente, para você, porque você sabe que, você se 

sente culpado, mas eu tenho, eu dou a minha palavra que eu não vou 

comentar com alguém, embora a pessoa seja amiga e tudo, eu não posso 

faltar. Então foi uma época angustiante e, quanto foi anunciado, de uma 
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certa maneira foi um alívio de poder falar abertamente.” (Entrevistado 

23 - Demissor) 

 

“Muitas vezes, a gente ouve assim: quem sofre até o momento é quem 

vai demitir. Depois o sofrimento muda de lado. E de uma forma, quem 

demite se sente aliviado porque está acumulando este problema às vezes 

há meses sabendo. E depois ele se sente aliviado. Mas o problema fica 

com outro.” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos no 

papel de demissor) 

 

A observação do que foi relatado pelos entrevistados mostrou que estar diante de um 

funcionário para demiti-lo era uma situação bastante desgastante para o gestor. Os 

entrevistados afirmaram que o demissor poderia ser julgado e questionado pelo demitido. 

Havia a antecipação de uma situação de estresse, para a qual alguns entrevistados julgavam 

que era importante ter experiência. Outros demissores revelaram que se preparam para o dia 

da comunicação da demissão, buscando apoio espiritual.  

 

“Você se prepara intelectualmente como pode. Você se prepara, vai ser 

como ir a uma operação, uma cirurgia. Você se prepara e daí vai 

acontecer. Eu acho que depende um pouco da sua idade também. Eu 

acho que, na minha idade, felizmente já vivi um monte de coisa e bom 

já está um pouco mais insensível. Mas se é mais jovem mais difícil. 

Demitir alguém é muito difícil. É um choque psicológico muito grande 

ter que dizer a alguém. A pessoa não reage dentro do me?, por que eu? 

Não fiz nada. Uma relação de culpa, um julgamento.” (Entrevistado 16 

- Demissor) 

 

“Bom, eu me preparei, quer dizer, eu não me preparei da maneira que 

você imaginaria normalmente. Eu meditei, orei, procurando fazer o que 

era certo tanto no processo decisório, quanto na época, na data de 

comunicar isso para as pessoas, mas não de preparar um texto, sabe, ter 

um textinho preparado para cada um, eu não tinha nem pensado no que 

eu ia dizer, saiu na hora, quer dizer, no mais me preparando, talvez 

mentalmente, espiritualmente mesmo.” (Entrevistado 23 - Demissor) 
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“Então a primeira coisa é você buscar as palavras Dele, eu sinto assim. 

Então eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma 

coisa, eu preciso saber se aquilo que eu estou fazendo é o correto. Então 

eu procuro falar com quem possa me ajudar. Então eu procuro 

conversar bastante com Deus e para que Ele me dê às palavras e me dê 

estrutura para poder suportar tudo que eu tiver que suportar e seja meu 

alicerce naquela hora que eu tiver que tomar uma decisão. Então eu 

busco muito a isso.” (Entrevistado 24 - Demissor) 

 

A análise das entrevistas do grupo de demissores revelou que o período que antecede as 

demissões era permeado de ansiedade com a antecipação de como o demitido poderia reagir, 

com negociações entre distintos níveis hierárquicos de demissores sobre a escolha dos nomes 

dos demitidos e sobre a obrigação de manter sigilo sobre a situação. Passamos, em seguida, à 

apresentação da análise de conteúdo no que tange o encontro da demissão propriamente dito e 

do que é comunicado ao demitido. 

 

Nossa análise das entrevistas apontou que, durante a demissão, o demissor assumiu posturas 

distintas que o distanciaram e depois aproximaram do demitido. Em um primeiro momento, o 

demissor, imbuído das razões e dos critérios para a realização do downsizing, deu a notícia ao 

funcionário, informando-o de que estava demitido. Nesse primeiro momento, houve uma 

postura mais fria e distante do demissor em relação ao funcionário. Já, em um segundo 

momento, o demissor se aproximou do funcionário, agora demitido, em uma atitude empática, 

de apoio à situação do demitido. Muitas vezes, houve a promessa de ajuda, apoio futuro para 

que a situação do demitido fosse amenizada. Foi nesse segundo momento que o demissor 

mencionou o que seria oferecido ao demitido, como a indenização financeira ou serviços de 

apoio para recolocação. No caso de demissores cuja empresa não dava qualquer tipo de ajuda 

ao demitido, os demissores se comprometeram a ajudar, a dar referências e a distribuir o 

currículo. Foi também nesse segundo momento que o demissor ouviu o demitido e respondeu 

a suas perguntas. Nesse sentido, houve a revelação de que era preciso dedicar tempo a esses 

encontros nos quais as pessoas foram demitidas.  

 

“Você tem que ter uma capacidade de se posicionar fria e 

suportivamente ao mesmo tempo. Você tem que ser frio, não pode ser 
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diferente daquilo que você definiu com o grupo que aquela pessoa não 

vai ficar mais, você tem que ser frio. E tem que ser suportivo num 

segundo momento. Você tem que estar entre abrir o espaço e manter a 

firmeza.” (Entrevistado 13 - Profissional de recursos humanos no papel 

de demissor) 

 

“Tem gente que estava lá há 15 ou 20 anos e o cara fica chocado e tal e 

por aí. Mas, aí, também é uma questão da forma de você conduzir. Eu 

acho que se você se coloca em uma postura amistosa e você tem um 

argumento para explicar porque isto está acontecendo... eu acho que é 

difícil a pessoa reagir mal. Normalmente, se acalma...” (Entrevistado 15 

- Demissor) 

 

“[relato do que foi dito ao demitido] Mas a gente vai dar todo o apoio, 

eu estou distribuindo, eu vou distribuir o teu currículo para quem eu 

conheço, isso e aquilo, mas... Respondi a todas as perguntas.” 

(Entrevistado 18 - Demissor) 

 

“... Eu queria dar tempo para elas ficarem comigo o tempo que elas 

quisessem. Entendeu? Eu não queria ter que mandar embora tipo meia 

hora correndo... agora sai você porque eu vou chamar a outra. Um. 

Dois. Uma das demitidas, a [nome] sai às 5, então eu quis dar tempo 

para ela, para ela poder fazer tudo. Perguntar, falar. Porque geralmente 

eu mando embora e falo não vem amanhã. Porque eu fiz isso com as 

duas. Não venha amanhã, fica em casa, pensa, me liga e, se for o caso a 

gente conversa e tudo mais. Só volta se você se sentir bem para voltar. 

Então eu fiz 3 horas da tarde porque uma sai as 5 e a outra sai as 6. Eu 

tive tempo para ficar com elas o tempo que elas precisavam.” 

(Entrevistado 18 - Demissor) 

 

Houve um único demissor que expressou que realizava as demissões de maneira muito rápida 

e objetiva. É interessante notar sua preocupação em dar um ar solene ao encontro para que o 

funcionário percebesse, mesmo antes de ouvir a mensagem, que alguma coisa aconteceria 

naquela reunião. 
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“... Dar um certo tom solene. Isto é um negócio que eu faço sempre. A 

pessoa já sente que tem alguma coisa que vai acontecer, mas é 

proposital. Eu acho que. E de novo, ser muito franco, objetivo e rápido. 

Eu não fico meia hora conversando não, eu faço uma demissão em 5, 10 

minutos.” (Entrevistado 20 - Demissor) 

 

As entrevistas dos demissores mostraram que, durante a comunicação da demissão, os 

demissores estiveram em uma situação descrita como bastante incômoda, em que o demissor 

foi questionado. Em seu papel de representante da empresa, o demissor enfrentou o demitido, 

ainda que concordando com ele. 

 

“... Eu tive que mandar embora o departamento de serviços de 

marketing inteiro. Eu tinha neste departamento uma pessoa de 50 e X 

anos que estava um mês antes do limite de entrar no plano de 

aposentadoria da companhia. E a companhia não autorizou a colocá-lo 

no plano de aposentadoria da companhia. Então eu junto com este cara 

e mais o departamento de vendas tive que mandar ele embora. E ele me 

perguntou na frente de todo mundo: “eu estou aposentado pela 

companhia?” Eu tive que dizer não, não está.” 

 

Pesquisadora - “Na frente de todo mundo?” 

 

Entrevistado - “Por quê?” “Porque falta um mês.” “Mas é só um mês!” 

“Eu sei que é só um mês, mas não me autorizaram, eu pedi e eu discuti. 

Tinha mesmo, mas não autorizaram.” “Você não fez nada por mim.” 

“Você tem razão, quer dizer você não tem razão, eu tentei, eu não 

consegui nada para você.” (Entrevistado 22 - Demissor) 

 

“Ele ficou muito chateado com a maneira como aconteceu. Eu me 

lembro ele sentado na minha frente, quase entre aspas figurativamente 

falando, quase esfregou a política de comunicação da empresa e eu 

entendi que ele não estava falando com o [Entrevistado 6] ele estava 

falando com a empresa. Mas ele entendeu que não foi legal este 
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processo”. (Entrevistado 6 - Profissional de recursos humanos no papel 

de demissor) 

 

As entrevistas revelaram que, mesmo algum tempo depois, alguns demitidos não haviam 

superado a dor de terem sido demitidos e culpavam diretamente o demissor pela demissão e 

pela situação desfavorável que se seguiu posteriormente.  

 

"... [o subordinado demitido] ficou muito magoado. Até dois, três anos 

depois teve um momento que eu estava fazendo um trabalho onde essa 

mágoa voltou de novo. E um dia ele me escreveu uma carta, 

basicamente me colocando claramente como eu o vilão. Eu tinha 

estragado a vida dele, que eu tinha acabado com a vida dele.” 

(Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos no papel de 

demissor) 

 

Vimos nesta seção de apresentação dos temas sobre a relação entre demissor e demitido que a 

demissão significou a quebra de um vínculo emocional estabelecido anteriormente entre 

gestor e funcionário. Tratamos aqui também da identificação do demissor com o demitido: os 

demissores também já sentiram medo de demissões e alguns já foram demitidos de outras 

empresas. Abordamos ainda as entrevistas no que tange o período que antecedeu as demissões 

e a descrição realizada pelos demissores do que ocorreu durante os encontros nos quais os 

funcionários foram demitidos, passando também por algumas questões que permanecem 

depois que a demissão ocorre. A última seção sobre os temas encontrados na análise das 

entrevistas, as conseqüências do downsizing, é apresentada a seguir. 

 

5.5. Conseqüências do downsizing para os indivíduos 

 

A análise de conteúdo das entrevistas permitiu a identificação de temas que tratam das 

conseqüências do downsizing para os demitidos e para os remanescentes. Esses temas foram 

encontrados nos dois grupos pesquisados, demissores e profissionais de recursos humanos. Os 

temas relacionados a conseqüências de downsizing para os profissionais de recursos humanos 

foram identificados apenas no grupo de entrevistados profissionais de recursos humanos. 
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Abordamos nesta seção primeiro as conseqüências da demissão para o demitido, identificadas 

nas entrevistas dos profissionais de recursos humanos e de demissores. Tratamos das 

conseqüências financeiras e emocionais para, em seguida, relatar os aspectos positivos, 

identificados nas entrevistas, com relação às conseqüências das demissões para os demitidos. 

 

Conseqüências do downsizing para os demitidos 

 

Os entrevistados, demissores e profissionais de recursos humanos revelaram em suas 

entrevistas que, muitas vezes, os demitidos perderam o chão ao terem sua rotina de trabalho 

descontinuada com a perda de emprego. A abrupta descontinuidade de trabalho para alguns 

entrevistados poderia ser bastante traumática. A partir dessa percepção dos entrevistados, 

decorreu a argumentação da importância em se avisar o funcionário de que será demitido. 

Dessa forma, o funcionário poderia, de alguma maneira, se preparar para a saída da empresa e 

assim teria mais tempo para se preparar para a perda de um importante ponto de apoio em sua 

vida. 

 

“Você imagina desaparecer um lugar que você trabalha [no fechamento 

de uma fábrica]. Aquilo tem um problema de descontinuidade.” 

(Entrevistado 6 - Profissional de recursos humanos) 

 

As entrevistas também mostraram a preocupação tanto de profissionais de recursos humanos 

como de demissores com questões materiais: a falta de salário, os compromissos financeiros 

assumidos, o medo de perder os bens adquiridos estavam presentes nas entrevistas como 

resultado de downsizing para o demitido. Ainda quanto a questões materiais, o conteúdo das 

entrevistas revelou uma relativização de tais conseqüências segundo a situação econômica e 

social do demitido. Os entrevistados externaram maior preocupação com aqueles demitidos 

em situação social mais desfavorável e também com as condições de mercado que foram 

avaliadas como difíceis para a recolocação profissional do demitido. 

 

“... Para quem recebe uma notícia dessa em todo esse contexto social, é 

preocupante, a gente sabe que é difícil, então essa foi a nossa 

preocupação, dado todo o contexto, as pessoas não encontrariam 

facilmente um novo emprego...” (Entrevistado 3 - Profissional de 

recursos humanos) 
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“... Assim, quando ela seja demitida, a primeira coisa que passa por ela 

é o sentimento de privação... puxa vida, vou levar um ano para arrumar 

um emprego, o que eu tenho de fundo de garantia não vai me sustentar, 

vou perder meu conforto, vou perder uma série de bens que eu acabei 

conquistando, conforme você tem situações que foram observadas no 

começo do Plano Real que tinha muito emprego, as pessoas não se 

importavam muito em ser demitidas...” (Entrevistado 5 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

“... Porque eu acabo pensando muito na pessoa. Porque, às vezes, a 

demissão de uma faxineira que eu sei que tem o problema dela ser 

arrimo de família com sete filhos e não ter colocação, às vezes, marca 

mais que um cara graúdo. Mesmo com problema de idade e tal eu acabo 

tendo mais pena de quem necessita mais do que do poderoso. O 

poderoso precisa de menos paparico do que a base.” (Entrevistado 14 - 

Demissor) 

 

A análise das entrevistas de demissores e profissionais de recursos humanos também apontou 

as conseqüências emocionais do downsizing: para os entrevistados, alguns demitidos se 

sentiram traídos, principalmente quando haviam sido profissionais dedicados e avaliados 

como profissionais de alto desempenho. As entrevistas mostraram ainda que os entrevistados 

descreveram que os demitidos também mostraram raiva, mágoa e alguns chegaram a negar o 

fato de que haviam sido demitidos, voltando a trabalhar como se nada houvesse ocorrido. Um 

dos entrevistados citou a categorização dos demitidos ao chegarem à consultoria de 

recolocação, como uma maneira de simplificar as conseqüências emocionais da demissão 

sobre os demitidos: 

 

“Tem um outro colega do outplacement que fala que ele vê três perfis 

do demitido, quando chega no outplacement. Tem o paciente, que chega 

desmontado, como se tivesse doente, como se tivesse precisando do 

médico, tá doente, tá desmontado. Tem o cliente é o cara que chega 

assim, quando é que meu currículo tá pronto? Quantas entrevistas eu 

vou ter e como é que você vai conseguir emprego para mim. […] Estou 
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esperando, quando é que eu vou estar empregado? E tem o 

empreendedor, que é a pessoa que enxerga isso como uma transição de 

carreira onde ele vai ter que assumir o papel.” (Entrevistado 7 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

O estudo do conteúdo das entrevistas dos dois grupos apontou que apenas um dos 

entrevistados, um demissor, relatou um caso concreto de conseqüências negativas para um 

demitido, que abriu seu próprio negócio, mas teve dificuldades em mantê-lo. Nesse caso, o 

demissor revelou que se sentia constrangido em procurar o demitido. 

 

“… Ele [demitido] tinha montado um bar de vinhos, estava lá que nem 

um hippie, tinha deixado crescer o cabelo, andando de jaqueta de couro 

e tal. E falando: Meu, está tão difícil a vida... quando você tem um 

cartão de visita, anda de terno e cabelo cortado o banco te recebe. 

Quando você não tem mais isso e precisa de um empréstimo, o banco 

não quer nem saber que você põe o pé lá dentro. Um dia, você é tudo e, 

no dia seguinte, você não é nada. E eu estou com problema de capital de 

giro. A venda não está indo bem, a Argentina está em crise, estava 

começando a ficar mais aguda a recessão. E você sabe que eu não 

procurei mais ele porque me doía (…) E eu ficava assim, meu, por que 

eu vou ligar para o [nome do demitido] para prestar solidariedade? Quer 

dizer ou eu vou lá com 30 mil dólares e falo assim, o [nome do 

demitido] me paga quando você puder. Ou não. Ou só tipo eu liguei 

porque soube que você não está legal. Você sabe que a gente esteve 

juntos uma ou duas vezes. E uma das vezes a gente foi almoçar, jantar 

em Puerto Madero, em uma churrascaria que a gente gostava muito. E 

eu me lembro que eu percebi que eu estava tendo prazer de pagar o 

jantar para o [nome do demitido]. E era uma coisa tipo assim de 

consciência pesada ainda. Você não resolveu tudo a respeito disso. 

Você fica buscando mecanismos para atenuar.” (Entrevistado 25 - 

Demissor) 

 

Os casos opostos de demitidos que superaram suas dificuldades foram citados pelos 

entrevistados. Essa perspectiva, de que a demissão teria um caráter positivo, foi revelada nas 
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entrevistas em ambos os grupos, profissionais de recursos humanos e demissores. O caráter 

positivo foi identificado nas citações de oportunidade de mudança de vida, de mudança de 

carreira ou de concretização de algum projeto de vida. Além disso, a indenização financeira, 

muitas vezes presente em processos de downsizing, poderia ser percebida como um prêmio e 

oportunidade de concretizar o projeto de ser independente e trabalhar para si mesmo.  

 

“... Aquela é a chance da vida dela, que ali não tem mais barreira 

nenhuma que impeça e, muitas vezes, as pessoas não têm coragem de 

botar no papel, se comprometer com seu próprio projeto de vida, por 

isso que a gente chamou de projeto de reorientação de carreira, porque 

ela podia dar para ela o destino que ela quisesse...” (Entrevistado 1 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

Também dentro do tema de que as demissões poderiam ter um caráter positivo, observamos 

que, alguns dos entrevistados, demissores e profissionais de recursos humanos, percebiam a 

demissão como uma mudança forçada, que poderia levar os demitidos a outras mudanças, 

muitas vezes benéficas, em suas vidas. Segundo algumas entrevistas, a demissão poderia 

servir como uma oportunidade de reflexão para que o demitido pudesse se aprimorar em 

algumas coisas, tanto para melhorar seu desempenho em uma próxima empresa, como para 

cuidar de aspectos pessoais. Um entrevistado, inclusive, refletiu que agora que havia sido 

demitida, uma mãe teria a oportunidade de conviver um pouco mais com seus filhos 

pequenos, enquanto buscava uma nova oportunidade de trabalho. 

 

“... Eu acho que esta coisa de quebrar e tirar o chão também é um 

momento novo, e uma coisa que eu sempre falo nas demissões é o 

seguinte: Eu sei que hoje é um dia terrível, não sei o que e tal, e você 

sai pensando no pior, agora se você pára para pensar na fortuna da vida, 

a vida como ela é e o que a gente tem. Você é uma pessoa que está 

preparada, no fundo tem um preparo X. Eu não falo assim, mas uma 

pessoa preparada e tal e sendo, não sai daqui como um perdedor, porque 

é o seguinte, porque a vida tem muito, como é que eu diria, o acaso, às 

vezes, não é bem acaso. Destino. Eu acho que, quanto mais eu vou 

ficando mais velho, estou achando que cada vez menos existe o acaso. 

As coisas têm meio que uma ordem natural para as coisas acontecerem. 
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E eu falo: escuta, a probabilidade de você sair para uma melhor ou para 

uma pior é de 50%. A priori.” (Entrevistado 14 - Demissor) 

 

“[Relato do que foi dito à demitida] Mas aproveita este momento para 

mudar tua vida como um todo. Cuide melhor de você. Olha, menina, 

você tem um potencial muito grande. Aqui você está ensimesmada, 

como se fosse família, com os mesmos problemas. E eu fico sabendo 

depois que esta pessoa deu um arranque muito grande em todos os 

sentidos de vida. Eu fico muito confortado em saber que dá para fazer 

ainda, dar um toque neste momento. Aproveita para parar de fumar, 

para emagrecer, para casar.” (Entrevistado 14 - Demissor) 

 

“Tem sido até uma oportunidade para ela ficar com os filhinhos, passar 

mais um tempo, ela já tinha bastante tempo de casa, quer dizer, ganhou 

um bom pacote e dar um tempo a ela, para estar com os filhos e também 

dar uma olhada no mercado e eu acho que para ela também foi uma 

coisa assim que obviamente todos prefeririam que fosse como antes, 

que nada disso acontecesse, mas dada às circunstâncias...” (Entrevistado 

23 - Demissor) 

 

Os entrevistados dos dois grupos, demissores e profissionais de recursos humanos, revelaram 

em suas entrevistas algumas situações nas quais o demitido conseguiu superar as situações 

adversas da demissão, encontraram outros empregos, iniciaram seus próprios negócios ou 

passaram a trabalhar como autônomos. 

 

“Mas depois eu fiquei sabendo que ele [demitido] montou um bar, ele 

está super bem. Foi viver a vida dele.” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

“... Ele [operário demitido] disse: eu gosto de dirigir, eu gosto de prestar 

serviço, vou montar um táxi e aí ele dá o depoimento aí [em um vídeo 

institucional sobre o downsizing na empresa] de que: olha, mas eu 

aprendi lá na consultoria [de recolocação] de que a gente tem que se 

diferenciar, eu não posso ser um motorista de táxi comum, eu tenho que 

tratar o cliente para que ele se encante com o serviço que eu vou 
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prestar, ele comprou um táxi grande, tipo um furgão, não sei se é da 

Fiat ou da Renault.” 

 

Pesquisadora - “Tipo Doblô.” 

 

Entrevistado - “Exatamente, mudou os bancos, botou um banco 

sofisticado que ele diz assim, cheio de conchas, é para a sensação do 

cliente chegar e pensar que está no Havaí ou que está no paraíso, botou 

televisão, ar-condicionado, CD, balinhas, começou a fazer curso de 

inglês para receber turistas estrangeiros e identificou uma oportunidade 

de transportar animais das casas de pessoas que têm animais para 

clínicas veterinárias, pet shop, dar banho e não sei o quê porque é um 

serviço que pouca gente prestava e montou o negócio dele, feliz da 

vida, já tá expandido, tá supersatisfeito, ou seja, o projeto de 

reorientação de carreira nesse caso que aí está registrado mudou a vida 

dessa pessoa, então possivelmente se ele não participasse de um projeto 

como esse, ele podia ser um profissional frustrado...” (Entrevistado 1 - 

Profissional de recursos humanos) 

 

“.... Quem me chamou a atenção de uma forma positiva foi uma menina 

que ela estava assim radiante. Entendendo tudo aquilo com uma 

tranqüilidade e depois, para minha surpresa, depois de 3 meses ela 

estava vendendo churros na frente da porta da [nome da empresa] e 

estava felicíssima, estava radiante e estava ganhando muito dinheiro, 

segundo ela. Era uma perua de churros. Eu nunca imaginei que uma 

bibliotecária pudesse estar vendendo churros e toda feliz. Que ela já 

tinha isso como meta, uma proposta de vida, meta de vida. Já estava 

planejado isso, na verdade, foi apenas um empurrãozinho que nós 

demos.” (Entrevistado 12 - Profissional de recursos humanos) 

 

O trabalho de análise das entrevistas dos profissionais de recursos humanos e de demissores 

mostrou que houve percepção de que os demitidos tiveram dificuldades financeiras e sofreram 

com a descontinuidade de suas rotinas quando foram demitidos. Entre as conseqüências 

observadas nas entrevistas dos dois grupos, estavam também as conseqüências emocionais da 
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demissão para os demitidos. As entrevistas também mostraram o lado positivo das demissões 

que, em alguns casos, foram percebidas como oportunidades, tanto de reflexão como de 

concretização de um projeto de vida. 

 

Conseqüências do downsizing para os remanescentes 

 

Passamos à apresentação dos temas relacionados à conseqüência das demissões para os 

remanescentes. Abordamos aqui a identificação dos remanescentes com os demitidos e o 

aumento de produtividade observado no relato de alguns entrevistados. Esses temas são 

encontrados tanto no grupo de demissores, como no de profissionais de recursos humanos. 

Passamos depois ao conteúdo, revelado apenas pelo grupo de profissionais de recursos 

humanos que trata do trabalho que deve ser realizado pelos remanescentes depois de 

processos de downsizing. 

 

Os entrevistados relataram dentre as conseqüências de downsizing para os remanescentes a 

sua percepção de que houve identificação dos funcionários que ficaram na empresa com os 

funcionários que foram demitidos e o medo de que os próprios remanescentes fossem também 

demitidos. Nesse sentido, a análise mostrou que, segundo os entrevistados, alguns 

remanescentes se sentiram aliviados por ainda terem seus próprios empregos. 

 

“... Têm duas visões. Tem a que fica feliz de ter ficado, infelizmente é a 

natureza humana, vai fazer o quê? E têm outros que inicialmente tem 

um tipo de... se sente solidário com quem saiu, de quem era mais 

amigo, você tem uma relação de amizade. Isso infelizmente no 

momento da decisão, fica evidentemente se você demitir alguém que 

tem o amigo que fica. O amigo que fica ele vai se sentir solidário com 

quem saiu e surgir alguma reação negativa em relação à empresa.” 

(Entrevistado 16 - Demissor) 

 

“… As pessoas se escondiam de mim. E assim eu entrei na sala de uma 

pessoa, de uma moça, que era uma coordenadora que ela se assustou e 

falou assim: “Mas o que você quer? O que você veio fazer aqui? Você 

vai me demitir?”” (Entrevistado 12 - Profissional de recursos humanos) 
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“Acontece, eu já tive oportunidade..., hoje eu sou supervisor, mas 

trabalhei bastante em chão de fábrica. Então quando você vê a pessoa 

indo, por exemplo, para o departamento pessoal, que fica um piso acima 

da fábrica, todo mundo vê a pessoa entrando lá. Então, entra aquela 

pessoa e daqui a pouco ela sai: “Fui demitido”, aí passa 10 minutos, 

entra outra: “Fui demitido”. Então aqueles que ficam embaixo ficam 

esperando. “Vai acontecer comigo, não vai?”, então isso é muito 

preocupante porque, além de deixar a pessoa insegura, ela corre risco de 

acidente...” (Entrevistado 24 - Demissor) 

 

“E outra coisa foi convencê-los [remanescentes] que a coisa tinha 

acabado. Eu chamei... no dia seguinte, eu conversei com o resto da 

minha equipe, inclusive com o pessoal de benefícios. Eles vieram aqui, 

eu chamei a [nome da funcionária] e o [nome do funcionário] e falei: 

“olha, aconteceu isso em função disso e os escolhidos foram esses em 

questão de salário”. As duas tinham praticamente... a diferença das duas 

era de 10 reais de salário. Tinha um salário determinado e eu cortei 

nesta faixa por causa disso. Na minha área acabou. Na minha área, não 

tem mais, eu garanto. Eu estou aqui olhando para a cara de vocês e 

afirmando que não tem mais corte. Pelo menos até segunda ordem. Que 

eu saiba, acabou.” (Entrevistado 18 - Demissor) 

 

Alguns entrevistados, de ambos os grupos, chegaram a mencionar o aumento de 

produtividade na empresa. O profissional de recursos humanos relatou o fenômeno que a 

produtividade aumentava na fábrica depois de movimentos de downsizing, mas que esse efeito 

era temporário. Já outro indivíduo do grupo de demissores revelou em sua entrevista que 

houve a transformação de uma funcionária depois do downsizing, mas que, em geral, os 

funcionários procuravam mostrar que estavam trabalhando de maneira mais concentrada logo 

depois de processos de downsizing. 

 

“Pode parecer meio estranho o que eu vou te falar, mas você até 

observa nos primeiros dias um aumento da produtividade, as pessoas 

ficam um pouco mais concentradas, mais compenetradas, talvez 

mostrando: “olha, eu tô aqui e eu mereço estar aqui”, mas depois acaba 
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voltando ao normal.” (Entrevistado 5 - Profissional de recursos 

humanos) 

 

“Então acho que ela já seria uma das mandadas embora. Então foi 

incrível como o trabalho dela, de uma semana para outra [no período 

que houve downsizing], mudou totalmente. Mudou, mudou, ela assim 

melhorou 100%. Foi engraçadíssimo. Na outra reunião de sócios, a 

gente falou: “Gente, não é possível, ela melhorou assim... mas muito, da 

água para o vinho”. Então tem algumas pessoas que a gente sente 

muito, outras não. Outras a gente vê que só fica, fica todo mundo 

tentando especular, ver, tentando mostrar um pouco mais de trabalho, se 

concentrar mais e tal...” (Entrevistado 19 - Demissor). 

 

Outra conseqüência do downsizing para os remanescentes identificada apenas nas entrevistas 

dos profissionais de recursos humanos estava relacionada ao trabalho que deveria ser 

realizado depois das demissões: alguns profissionais de recursos humanos relataram que, 

como havia menos pessoas e, muitas vezes, a mesma quantidade de trabalho, a carga de 

trabalho sobre os que ficaram era maior. Já, em outros casos, os remanescentes passaram a ter 

mais responsabilidades pela eliminação de níveis hierárquicos na empresa. Nesse caso, o 

profissional de recursos humanos explicitou sua preocupação em treinar os remanescentes 

para que pudessem dar conta de suas novas atribuições e em recompensá-los de alguma 

maneira com o pagamento de bônus. 

 

“… Uma das coisas difíceis é que você tem três pessoas em uma 

determinada área, vamos supor, e aí um desses indivíduos acaba indo 

embora. No dia seguinte, quer queira, quer não, aqueles dois, além de 

ter perdido um colega de trabalho, têm mais trabalho…”(Entrevistado 9 

- Profissional de recursos humanos) 

 

“O nível de supervisão de média chefia assume um nível de 

responsabilidade que não tinha antes. Então eu vou criar todo um 

programa de desenvolvimento gerencial para este público, criar bônus 

neste programa, criar benefícios diferenciados para este pessoal para 
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eles se sentirem gerentes. Para eles se sentirem sendo tratados como 

executivos.” (Entrevistado 7 - Profissional de recursos humanos) 

 

As entrevistas de demissores e profissionais de recursos humanos apontaram a percepção 

destes de que os remanescentes ficaram temerosos em relação ao próprio emprego, evitando a 

aproximação com os profissionais de recursos humanos e observando seus companheiros de 

trabalho se dirigirem ao departamento pessoal para serem demitidos. As entrevistas 

mostraram também que o gestor precisou convencer os remanescentes de que as demissões 

haviam acabado. Além disso, vimos também que, tanto nas entrevistas do grupo de 

profissionais de recursos humanos, como no grupo de demissores, houve o relato de aumento 

de produtividade, mesmo que temporal, entre os remanescentes. O conteúdo encontrado 

apenas entre os profissionais de recursos humanos foi referente ao aumento da carga de 

trabalho dos remanescentes e da mudança de estrutura da empresa. 

 

Conseqüências do downsizing para os profissionais de recursos humanos 

 

A abordagem das conseqüências de downsizing trata agora de tais conseqüências para os 

profissionais de recursos humanos, tema encontrado apenas no grupo de profissionais de 

recursos humanos. A ausência desse tema entre os demissores não surpreende, já que para os 

demissores, os profissionais de recursos humanos, foram revelados como indivíduos 

exercendo seu papel profissional e esse tema foi incluído na seção que trata de processos de 

downsizing. 

 

Os profissionais de recursos humanos relataram em suas entrevistas o desgaste emocional que 

sentiram ao lidar com a dor e a vida das pessoas. Revelaram a tristeza em ver o nome de 

amigos nas listas de demitidos e a impossibilidade de compartilhar suas angústias porque as 

informações eram confidenciais até o momento da comunicação geral.  

 

“… Em recursos humanos a gente sofre mais.” 

 

Pesquisadora - “Por quê?” 

 

Entrevistado - “Porque a gente vê tudo o que está acontecendo, às 

vezes, antes do que…, aí você não pode dividir com ninguém e aí você 
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também sabe quem é afetado…” (Entrevistado 3 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

“Dolorido, muito dolorido.” 

 

Pesquisadora - “Por quê? Fala um pouquinho mais...” 

 

Entrevistado 9 - “Porque... por questões bastante práticas como, por 

exemplo, você ver o nome de um amigo, de um colega, ali na lista dos 

que vão ser demitidos…” (Entrevistado 9 - Profissional de recursos 

humanos) 

 

Os profissionais de recursos humanos também citaram a incerteza que tinham diante da 

escolha de um profissional para ocupar determinada posição: por mais que dispusessem de 

alguns instrumentos como avaliação de desempenho e do histórico do funcionário, a decisão 

era, muitas vezes, tomada sem que se soubesse se seria a mais adequada para a empresa. 

 

“… O fato de você, por mais que tenha instrumentos para definir qual o 

melhor profissional para ficar e qual não é, você precisa decidir e não 

necessariamente você tem a certeza que você gostaria de ter, então é 

aquela responsabilidade que você fala... meu Deus, eu estou decidindo 

quanto ao futuro de uma organização e quanto ao futuro da vida pessoal 

de uma série de indivíduos e precisa acertar, eu preciso acertar, então 

você se cobra muito no sentido de que você quer obviamente tomar a 

decisão mais correta possível…” (Entrevistado 9 - Profissional de 

recursos humanos) 

 

A análise do tema que trata das conseqüências das demissões para os profissionais de recursos 

humanos revelou que esses profissionais sentem desgaste emocional por conviver de maneira 

próxima às demissões. Houve a menção da tristeza em ver o nome de amigos na lista de 

pessoas demitidas e também a angústia em não poder compartilhar as informações por serem 

confidenciais. Houve também a revelação da incerteza que sentem diante da responsabilidade 

em contribuir para a escolha dos profissionais que deverão continuar na empresa, a dúvida 

quanto à escolha dos mais aptos. 
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Neste capítulo, apresentamos o resultado da análise das entrevistas de profissionais de 

recursos humanos e de demissores, disposto em cinco sessões que correspondem aos cinco 

grupos de temas arranjados em árvore. No primeiro grande grupo de temas, abordamos as 

qualificações de downsizing: percebemos que os entrevistados usaram distintas palavras para 

qualificar downsizing e demissão que, ora carregam sentidos de transformação e construção, 

ora palavras que carregam sentidos bastante dramáticos. Na seção seguinte, vimos como os 

entrevistados justificaram as demissões em massa realizadas em suas organizações, que foram 

percebidas, muitas vezes, como relacionadas à globalização. A terceira seção aborda o 

processo de downsizing descrito nas entrevistas, iniciando com as decisões tomadas em tais 

processos, tais como quantas pessoas deviam ser demitidas e quais os funcionários que 

deveriam continuar na organização. Ainda na seção sobre o processo de downsizing, 

abordamos o que foi oferecido aos demitidos e como se deu o processo de comunicação nas 

demissões descritas pelos entrevistados. Nesta mesma seção, abordamos os papéis 

identificados pelos entrevistados nas demissões em massa relatadas: gestores e recursos 

humanos. A seção sobre a descrição dos processos termina com a percepção de justiça que 

tanto os emissores como os profissionais de recursos humanos tiveram do processo de 

downsizing. No quarto grande grupo de temas, a Seção 4 mostra os resultados do que os 

demissores revelaram em suas entrevistas sobre a relação entre demitido e demissor, na qual 

foi apresentada a formação de vínculo entre gestor e funcionário e o que se passa antes, 

durante e depois do encontro no qual as pessoas foram demitidas. A última seção aborda o 

que os entrevistados revelaram em suas entrevistas sobre as conseqüências dos processos de 

downsizing para os demitidos, remanescentes e profissionais de recursos humanos. A 

discussão de cada um destes grandes temas é apresentada no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo contempla a discussão sobre as entrevistas apresentadas no capítulo anterior, ou 

seja, buscamos interpretar as explicações dos entrevistados sobre suas ações. Nossa discussão 

sobre a elaboração de sentidos dos demissores e profissionais de recursos humanos está 

organizada segundo a mesma disposição dos cinco temas desvendados na análise de conteúdo 

das entrevistas: qualificação de downsizing e demissão, causas de downsizing, descrição do 

processo de downsizing segundo os entrevistados, relação demissor e demitido e 

conseqüências das demissões. 

 

6.1. Qualificação de downsizing e demissão 

 

Há expressões populares que retratam com certa ironia a prática de downsizing nas empresas, 

como, por exemplo, “a empresa chocalhou o bambuzeiro”, e, das pessoas que foram 

demitidas, diz-se que “foram promovidas para o mercado”. De fato, os estudiosos sobre 

downsizing citam que muitas pessoas substituem as palavras demissão e downsizing por 

outros termos (CASCIO, 2002; KETS DE VRIES e BALAZS, 1997). Segundo esses autores, 

as pessoas tendem a utilizar eufemismos quando tratam de downsizing e demissão em uma 

tentativa de evitar pronunciar a palavra “demissão”, da mesma maneira que várias pessoas 

tentam não falar a palavra “morte”, utilizando-se de termos como “fazer a passagem”. 

 

Os entrevistados dos dois grupos estudados por nós também fizeram uso de distintas palavras 

e expressões quando se referiam a downsizing e demissão no decorrer das entrevistas. Usaram 

termos como “racionalização”, “desmobilização” ou “fazer o ajuste”. O exame atento do 

termo “racionalização”, por exemplo, nos leva a significados de que ser racional é ser lógico, 

científico, preciso, coerente, inteligente, sensato (HOUAISS, 2004). Dessa maneira, quando 

os entrevistados substituem a palavra downsizing por racionalização há a conotação de que 

demitir as pessoas é racional, lógico e científico, a coisa certa a ser feita, a melhor alternativa. 

Assim como o uso do termo “fazer o ajuste”, mais uma expressão utilizada pelos 

entrevistados, que pode significar fazer o certo, acertar o que estava errado anteriormente, 

endireitar. Nesse caso, ao substituir downsizing por “fazer o ajuste”, os entrevistados dão o 

significado de que, a partir dessa ação, a empresa estará na direção certa, que agora que as 

pessoas foram demitidas a empresa está endireitada.  
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Já o termo “desmobilizar” significa “deixar de estar mobilizado, retornar à vida civil ou anular 

a combatividade” (HOUAISS, 2004). É bastante interessante que esse termo tenha sido 

escolhido para nomear o processo de downsizing em uma indústria citada nas entrevistas: 

demitir pode significar fazer com que o funcionário perca a sua combatividade. Além disso, o 

termo desmobilização dá a entender que os demitidos são desligados da empresa, que precisa 

continuar sua movimentação rápida e ágil rumo ao sucesso. Os funcionários “desmobilizados” 

não mais acompanham esse movimento, perdem a mobilidade. Esses termos trazidos pelos 

indivíduos em suas entrevistas mostram o sentido de transformação lógica da empresa, que 

muda para ficar cada vez melhor, mais ágil. Uma palavra empregada por um dos entrevistados 

chama bastante a atenção: a substituição do vocábulo reengenharia com a criação do termo 

“rearquitetura”. Ao caráter frio e duro da funcionalidade da engenharia a arquitetura adiciona 

outros ingredientes, talvez estéticos aos processos de downsizing. Como define o próprio 

entrevistado que revela o termo criado, na “rearquitetura é mais bem feito, há respeito às 

pessoas”.  

 

É curioso observar que um indivíduo substituiu a palavra demitir pela expressão “administrar 

o plano de saída”. Aqui há a conotação de impessoalidade, como se quem demitisse estivesse 

apenas cumprindo uma tarefa administrativa como outra qualquer. Ao mesmo tempo, a 

expressão “gerenciar a crise” também surgiu entre os entrevistados como substituição a 

downsizing. Nesse caso, pode-se refletir que uma resposta razoável e freqüente a problemas 

que as empresas enfrentam seja demitir funcionários. 

 

Uma comparação que chama a atenção é aquela realizada entre processos de downsizing e 

uma operação cirúrgica. A análise do uso dessa expressão nos remete mais a uma cirurgia 

plástica do que uma cirurgia para retirada de um tumor, por exemplo. Como vimos na 

apresentação de resultados no capítulo anterior, os entrevistados relataram que as empresas 

demitiram em busca de produtividade, medida segundo indicadores de benchmarking, frutos 

de programas de qualidade total. Assim, foram os indicadores reconhecidos como padrão de 

qualidade e produtividade que forneceram os modelos a serem seguidos pelas empresas. 

Como em muitas cirurgias plásticas nas quais as pessoas buscam atingir certos padrões de 

beleza, nos processos de downsizing, as empresas estariam buscando atingir padrões de 

produtividade, determinados por modelos e padrões a serem seguidos. O mesmo ocorre com o 

uso do termo “tirar a gordura da empresa” que alguns entrevistados utilizaram para abordar os 
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processos de demissão em suas empresas. Os processos de downsizing podem ser comparados 

a lipoaspirações que deixariam as empresas mais próximas às medidas ideais fornecidas por 

benchmarking. 

 

Houve inclusive a rejeição explícita do termo downsizing por um dos entrevistados que 

considerou downsizing um rótulo. O termo foi substituído pelo entrevistado pela palavra 

“reestruturação”, que traz o significado de que a empresa arruma, arranja, sua estrutura 

novamente depois de uma mudança. Dessa maneira, o processo de downsizing com demissão 

de pessoas é nada mais que uma lamentável conseqüência de mudanças ocorridas na empresa. 

Podemos pensar que o significado de reestruturação vai mais além: deixa a empresa melhor, 

mais apta a enfrentar os desafios do ambiente. 

 

Vários autores (GUEST, 1990; KEENOY, 1990, 1991, 1999; MORGAN, 1996) esclarecem 

que, se as metáforas lançam luz a alguns aspectos, deixam outros à sombra. Da mesma 

maneira que ocorre com as metáforas, podemos pensar que o uso de palavras como 

reestruturação, desmobilização e rearquitetura nos processos de downsizing são exemplos da 

intenção dos entrevistados em lançar luzes ao lado que se deseja destacar, como empresas 

mais ágeis e móveis, mais aptas a enfrentar os desafios do ambiente agora que tiveram suas 

estruturas refeitas. Como defesa, talvez para se protegerem, os entrevistados procuraram 

destacar o lado positivo, deixando à sombra as possíveis dores e dificuldades enfrentadas no 

processo. 

 

Do mesmo modo, interpretamos a explicação de um dos entrevistados de que as pessoas não 

foram demitidas no processo de terceirização que ocorreu na empresa, pois “a elas foi dada a 

oportunidade de trabalhar em outra organização”. As luzes foram jogadas no fato de que os 

funcionários poderiam trabalhar em outro lugar, dessa maneira, a questão de que as pessoas 

foram demitidas da empresa foi ofuscada.  

 

Assim, de um lado, os entrevistados utilizaram palavras cujo significado enaltece as 

mudanças e transformações que acarretam processos de downsizing. Por outro lado, ao 

observarmos os demais termos utilizados pelos entrevistados relacionados aos processos de 

downsizing, percebemos que, por mais que se lance luz à face que se quer mostrar do 

downsizing, tanto os profissionais de recursos humanos como os demissores revelam que as 

demissões estão relacionadas ao uso de palavras com outros significados: há o uso de termos 
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como “correr o facão” e “cortar cabeças”. Essas expressões carregam significados bastante 

violentos. Correr o facão traz a imagem de cortes indiscriminados de um facão que atinge e 

fere as pessoas. Cortar cabeças também traz a mesma conotação violenta, porém outra 

imagem pode ser associada ao termo: a de uma guilhotina, cuja lâmina precisa a decepa. Já o 

termo “dia do abate”, também trazido por um dos entrevistados, nos remete a elementos 

passivos, os funcionários, sem qualquer possibilidade de desvio de seu cruel destino. O 

mesmo significado de passividade diante do inevitável pode ser atribuído à utilização do 

termo “fila de extermínio” para a ilustração das pessoas que, ao descerem do ônibus que as 

transportou à fábrica, foram informadas de que tinham sido demitidas. 

 

A análise dos termos utilizados pelos entrevistados nos levou também à observação de que 

alguns entrevistados se referiram às empresas como se fossem organismos vivos, tais como no 

uso de expressões como “a empresa morreu” e “a empresa vendeu unidades de negócios”, 

como se cortasse partes do corpo. Por outro lado, alguns entrevistados se referiram aos 

funcionários como peças, que precisariam ser arrumadas na nova estrutura. No discurso dos 

entrevistados, as pessoas foram consideradas coisas e a empresa foi personificada. Pode-se 

pensar que essa inversão esteja relacionada à importância desses elementos, ou seja, a 

organização viva passou a ser mais importante do que as pessoas, peças de um quebra-cabeça 

que deveriam ser arranjadas na empresa ou removidas desta. FOLGER e SKARLICKI (1989) 

explicam a relação entre ferir e despersonalizar nas interações humanas: atribuir às pessoas o 

significado de peças, de coisas, dá o distanciamento que permite infligir dor a outra pessoa. 

Quando utilizou a palavra “peça”, o entrevistado desumanizou os funcionários. As peças 

puderam ser movidas, trocadas, jogadas fora. Já pensar que os funcionários seriam jogados 

fora poderia parecer inaceitável. O distanciamento dos entrevistados das pessoas permitiu que 

as demissões fossem realizadas. Da mesma maneira que as enfermeiras do estudo de 

MENZIES (1970) despersonalizaram os pacientes como tática para lidar com pacientes 

terminais, os demissores despersonalizaram os funcionários para que pudessem demiti-los. 

 

Também no que diz respeito à qualificação de downsizing, identificamos os sentimentos 

relacionados a esses processos relatados pelos entrevistados: ansiedade, dor, sofrimento e 

culpa. Os entrevistados descreveram os períodos de downsizing como épocas de muita 

ansiedade e até culpa em saber quais as conseqüências das mudanças, saber quem seriam os 

demitidos e também com o fato de muitas informações serem confidenciais e não poderem ser 

compartilhadas com outras pessoas. Os entrevistados também declararam que lidar com a dor 
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e o sofrimento das pessoas os levou a um estado de cansaço e exaustão. Essas emoções foram 

também descritas por KETS DE VRIES e BALAZS (1997) em seus estudos sobre os efeitos 

dos processos de downsizing sobre demissores. Os sentimentos de culpa e estresse foram 

relacionados por estes autores à crença lex talionis, a lei de retaliação, ou seja, a crença 

inconsciente de que o que fazemos para os outros será feito para nós. Dessa maneira, os 

entrevistados relatariam sentimentos de estresse e culpa por medo, muitas vezes inconsciente, 

da revolta dos demitidos. Poderia também haver o temor inconsciente de que, por terem 

demitido, segundo a lex talionis, os demissores também seriam demitidos no futuro. 

 

Observamos nesta seção que, de um lado, os termos utilizados pelos entrevistados tratam de 

mostrar que as empresas depois de processos de downsizing estão melhores, mais ágeis e 

aptas a enfrentar os desafios do ambiente em que se encontram. Do outro lado, há a utilização 

de palavras pelos entrevistados, carregadas de significados de violência e dor. Esse lado do 

downsizing pode até ser obscurecido, mas está presente nas entrevistas de demissores e 

profissionais de recursos humanos. 

 

Passamos, em seguida, à discussão da percepção que tanto os profissionais de recursos 

humanos como os demissores têm sobre o que levou as empresas nas quais trabalhavam aos 

processos de downsizing. 

 

6.2. O que provoca os processos de downsizing 

 

A discussão sobre as causas de downsizing identificadas nesta seção é realizada segundo duas 

perspectivas: a primeira aborda como as causas de downsizing convergem para um ponto 

comum: a globalização. Já, de uma perspectiva organizacional, os motivos para a realização 

do downsizing citados pelos entrevistados podem ser analisados como mudanças 

organizacionais. 

 

A globalização como causadora de downsizing 

 

Quando questionados sobre as causas de downsizing em suas empresas, as respostas dos 

entrevistados partiram, muitas vezes, de pontos diferentes, mas convergiram a uma explicação 

maior. Os entrevistados explicaram as razões para a realização do downsizing: crises 

financeiras, crise de mercado, busca de competitividade ou produtividade que, por sua vez, 
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são frutos da globalização. Os entrevistados repetem as regras de sobrevivência que muito se 

assemelham a um slogan, no mundo globalizado e de competição acirrada, em que o que 

conta é ser competitivo, de outra maneira, se está fora do mercado. Na ordem econômica do 

mundo globalizado, as empresas demitem mais que contratam, na busca de se tornarem 

esbeltas e sem gordura para poderem responder às mudanças de um mercado que muda cada 

vez mais rapidamente. 

 

Nossa análise leva à consideração de que a globalização é percebida pelos entrevistados como 

um fenômeno objetivo e imutável. Para BERGER e LUCKMANN (2002), existe na 

sociedade o grau máximo de objetivação do mundo social, em que as pessoas não conseguem 

mais perceber que, embora objetivado, o mundo social foi feito por homens. A globalização é 

percebida pelos entrevistados como um fenômeno quase não humano, como se não fosse 

criado por pessoas, e sim como uma realidade quase que pertencente ao mundo da natureza. A 

partir dessa percepção dos entrevistados, decorrem todas as explicações dos profissionais de 

recursos humanos e demissores a respeito dos processos de downsizing: a busca de 

competitividade, de produtividade, de excelência são as regras de sobrevivência.  

 

Um dos exemplos de busca de produtividade nas empresas são as fusões e aquisições, uma 

das estratégias usadas pelas organizações para a conquista de novos mercados ou tecnologias, 

ou seja, competitividade e produtividade. Como em fusões e aquisições há sobreposição de 

funções das empresas, as funções que se sobrepõem devem ser eliminadas, levando a 

demissões. 

 

As evoluções tecnológicas também foram evidenciadas nas entrevistas como causa de 

downsizing e o próprio acesso à tecnologia pode ser percebido como fruto da globalização. 

Como exemplo, podemos observar a racionalização evidenciada nas entrevistas relacionadas à 

indústria metalúrgica. Hoje, a empresa produz suas peças 100 vezes mais rapidamente do que 

há dez anos, e a um custo mais baixo. Como resultado da implantação de novas tecnologias, 

houve a necessidade de substituir a mão-de-obra, que não conseguiu responder às novas 

exigências tecnológicas. Antes de ser um problema, essa situação representou uma 

oportunidade de diminuição de custos de pessoal, já que antigos operários com salários mais 

altos foram trocados por jovens, aptos a lidar com as novas máquinas e que ganhavam salários 

mais baixos. Observou-se assim que a necessidade de que a empresa fosse mais produtiva, 

imposta pela globalização, levou à busca de novas tecnologias, cujo acesso foi proporcionado 
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pela própria globalização. A partir daí, a demissão dos menos aptos e com salários mais altos 

significava decorrências apresentadas pelos entrevistados como lógicas e inevitáveis. Como 

observado por SCHERER (1997), evidenciamos o caráter ambíguo da globalização que, de 

um lado, diminui as diferenças tecnológicas entre países e permite acesso a novas tecnologias 

e, de outro, aumenta as diferenças entre os indivíduos que dão conta de lidar com as novas 

tecnologias e aqueles que ficam à margem destas (BASTOS, 1997). 

 

As mudanças de estratégias citadas nas entrevistas também estavam relacionadas à 

globalização, pois as empresas passaram a produzir em locais que proporcionassem a melhor 

relação custo-benefício (ADLER, 2002). É nesse contexto que um dos entrevistados se refere 

ao fechamento de uma fábrica de adubos no Brasil pela empresa multinacional. As crises de 

mercado e financeiras citadas pelos entrevistados como causa de downsizing também foram 

relacionadas à globalização, já que tais crises não estão circunscritas a países específicos e 

têm alcance global. O caso mais gritante foi do atentado terrorista em Nova York, causador de 

crise mundial. 

 

É possível perceber que os entrevistados abordam a competitividade, a produtividade, as 

evoluções tecnológicas, as crises financeiras e econômicas como se a globalização e seus 

frutos não fossem obras dos homens. A globalização é percebida por eles como um fenômeno 

natural e, no mundo globalizado de competição acirrada, as empresas lidam com este 

fenômeno com iniciativas lógicas e racionais, como, por exemplo, a realização de downsizing. 

Não há escapatória nem alternativas possíveis. 

 

Downsizing analisado como mudança organizacional 

 

Segundo uma abordagem organizacional, podemos também analisar as causas de downsizing 

como mudanças organizacionais que podem ter causas racionais ou irracionais por um lado e 

serem devidas a questões de dentro da organização ou serem atribuídas a questões extra-

organizacionais (BUDROS, 1999). Observamos que os entrevistados atribuem os processos 

de downsizing a razões racionais organizacionais: na busca de produtividade, as empresas 

demitiram por conta de fusões de empresas, por modificações tecnológicas e para substituir 

funcionários de salários mais altos por outros de menores salários. Aqui estão os casos 

vivenciados pelos entrevistados como das instituições financeiras em suas múltiplas fusões, 
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da indústria metalúrgica e de uma das indústrias petroquímicas que, na busca de 

produtividade, realizaram o processo de downsizing. 

 

Diante de crises no ambiente, as empresas podem responder com a realização de processos de 

downsizing. Essas são as causas racionais extra-organizacionais de downsizing (BUDROS, 

1999) como no caso da demissão de 1.800 pessoas da indústria de alta tecnologia que perdeu 

mercado devido à crise que sucedeu os atentados terroristas nos Estados Unidos. Outros 

entrevistados citaram também como causas dos processos de downsizing vivenciados por eles 

a tentativa de reduzir custos, que haviam se tornado muito altos diante de suas receitas. Esse 

foi o caso da consultoria de recursos humanos, das indústrias farmacêuticas e da indústria de 

papéis, narrado pelos entrevistados. Como analisam CASCIO (1993, 2002) e CALDAS 

(2000), diante de crises, as empresas analisam seus custos históricos e realizam downsizing 

para diminuir os custos relacionados a pessoas. Outra causa racional não organizacional 

abordada por BUDROS (1999) diz respeito ao capitalismo do investidor: na ânsia de que a 

empresa seja bem avaliada pelos analistas financeiros, seus dirigentes vêem-se compelidos a 

tomar atitudes vistas como benéficas para a lucratividade da organização. Foi o caso citado 

pelo entrevistado que vivenciou um downsizing de 18% das pessoas na indústria de produtos 

de consumo, compelido pela pressão da matriz para que as taxas de retorno fossem atingidas 

de qualquer maneira. 

 

As causas de downsizing podem também estar relacionadas à cultura organizacional da 

empresa e aos anseios de seus dirigentes. Avaliamos que a única causa apontada por um dos 

entrevistados como não racional foi o caso da empresa de telecomunicações. O entrevistado 

atribui a decisão de encerrar a empresa no Brasil à mudança do poder de decisão na matriz da 

multinacional. Dessa maneira, uma decisão estratégica que havia sido tomada alguns anos 

antes foi modificada e a empresa iniciou e encerrou suas atividades em menos de um ano. 

 

A discussão sobre causas de downsizing foi realizada aqui em dois níveis: o primeiro retratou 

como todos os entrevistados repetiram as causas de downsizing, todas relacionadas à 

globalização que foi percebida como um fenômeno quase que natural. Já na segunda seção, a 

o downsizing foi analisado segundo uma abordagem organizacional, na qual os processos de 

downsizing são comparados a processos de mudança organizacional. Observa-se, entretanto, 

que as causas de downsizing analisadas na perspectiva organizacional são justificadas dentro 
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do contexto da globalização, estando as duas perspectivas intimamente relacionadas. A 

próxima seção analisa como os entrevistados descreveram os processos de downsizing. 

 

6.3. Descrição do processo de downsizing 

 

Passamos agora à discussão de como os entrevistados descrevem os processos downsizing. 

Iniciamos a análise com as tomadas de decisão iniciais abordadas pelos entrevistados: quantas 

pessoas demitir e quem deve permanecer na organização. A discussão prossegue com a 

análise do que é oferecido aos demitidos, com ênfase nos programas de apoio à recolocação 

profissional. A comunicação é abordada em seguida, com a perspectiva de que a comunicação 

exerce uma função legitimadora do downsizing. A análise prossegue com o tratamento dos 

papéis discriminados nas entrevistas, de gestores e profissionais de recursos humanos. A 

discussão sobre percepção de justiça permeia todas as partes dessa seção e acompanha as 

etapas do processo de downsizing aos quais está relacionada. 

 

Decisões: quantos e quais demitir 

 

Alguns demissores relataram que a primeira decisão tomada nos processos de downsizing por 

eles vivenciados dizia respeito ao número de pessoas que seriam demitidas. Um dos 

entrevistados explicou que, para que essa decisão fosse tomada, era útil apresentar uma 

ameaça externa bastante forte, como a possibilidade de fechamento da empresa. Podemos 

analisar a abordagem desse entrevistado com a tomada de decisão de quantas pessoas demitir 

frente a uma ameaça externa como uma demonstração de tough love, como abordado por 

KEENOY (1991) e LEGGE (1995). Diante de uma ameaça externa de fechamento da 

empresa, realizar o downsizing é uma tentativa de salvar o negócio, um ato que pode, 

inclusive, ser considerado virtuoso, em que alguns devem ser sacrificados pelo bem da 

maioria. A caracterização do entrevistado de que apresentar uma ameaça externa é útil é 

bastante apropriada, pois, de fato, a ameaça externa elimina as tensões entre a adaptação da 

empresa ao ambiente externo e o tratamento dado às pessoas. A resposta da empresa diante de 

uma ameaça pode ser interpretada como uma expressão da abordagem hard de administração 

de recursos humanos. Já a perspectiva soft da administração de recursos humanos é 

caracterizada pela valorização das pessoas como recursos diferenciados e responsáveis pelo 

sucesso das organizações. Nesse aspecto, são as pessoas que ficam na organização que devem 

dar continuidade a novas conquistas da empresa e, por isso, precisam ser valorizadas. Ao 
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apresentar a útil ameaça externa, o entrevistado pode conciliar as duas versões, hard e soft em 

um exemplo de tough love: o processo de downsizing é realizado em consideração às pessoas 

que ficam.  

 

A ordem cronológica que as entrevistas mostraram prossegue com a decisão de quais pessoas 

devem ser demitidas e quem deve permanecer na empresa. Como a explicação dos processos 

de downsizing segue a lógica de que a estratégia determina a estrutura e são as pessoas 

adequadas que devem preencher as vagas da nova estrutura, podemos, mais uma vez, observar 

que os entrevistados conciliam as abordagens hard e soft de recursos humanos propostas por 

LEGGE (1995). A abordagem é hard no sentido de que a organização alinha sua estratégia às 

condições de mercado. Definida a estratégia, parte-se para a estrutura e são definidos os 

recursos humanos aptos a preencherem adequadamente os requisitos da nova estrutura. Por 

outro lado, a abordagem é soft na perspectiva de que a organização deve valorizar e 

recompensar as pessoas que tragam resultados para a empresa. Nesse sentido, as pessoas são 

reconhecidas como recursos diferenciados dos demais recursos da organização. À medida que 

há mudanças no mercado e, conseqüentemente, na estratégia e na estrutura da empresa, as 

pessoas aptas a preencher os requisitos da nova estrutura mudam. Assim como no holograma 

sugerido por KEENOY (1999), a cada mudança de estratégia, mudam os recursos humanos 

capazes de agregar valor à nova estratégia da empresa. A linguagem soft da gestão de pessoas 

é dirigida ao núcleo essencial de pessoas dentro da organização, mas esse núcleo muda 

constantemente, como as imagens holográficas. As pessoas valorizadas em determinado 

momento dependem do ponto de vista do observador ou da estratégia do momento.  

 

A análise das entrevistas revelou que, na maioria dos processos de downsizing descritos pelos 

entrevistados, não são escolhidos os demitidos, mas sim as pessoas que devem continuar na 

empresa. Os escolhidos serão o núcleo de pessoas com as características adequadas para levar 

a organização ao sucesso. Daí a percepção dos entrevistados de que o critério de desempenho 

na escolha de quem permanece na organização é superior a outros critérios utilizados em 

processos de downsizing. O discurso dos entrevistados também revela que ao lado do critério 

de desempenho está o critério de competências, que, da mesma maneira que a performance, 

trata da aptidão dos funcionários em levar a estratégia da empresa adiante. Essa percepção dos 

funcionários é consoante com a literatura sobre downsizing e percepção de justiça. A justiça 

de procedimento diz respeito aos critérios utilizados para a decisão de quem fica e quem sai 

da organização (BROCKNER, 1992; MISHRA e SPREITZER, 1998). Para os profissionais 
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de recursos humanos e para os demissores, quando há escolhas das pessoas para 

permanecerem na empresa fundamentadas em relacionamentos políticos, há 

descontentamento na organização, pois os critérios são tidos como injustos pelos funcionários. 

Essa percepção dos entrevistados é congruente com a literatura, que aponta o critério de 

desempenho como o mais justo segundo a justiça de procedimento (BROCKNER, 1992; 

NOER, 1993; MISHRA e SPREITZER, 1998).  

 

Vale ressaltar, entretanto, que um dos entrevistados relatou que, em sucessivos processos de 

downsizing, a utilização do critério desempenho perdeu seu sentido de justiça. Para esse 

entrevistado, racionalizar diante dos funcionários remanescentes que “os melhores, dos 

melhores, dos melhores” haviam sido escolhidos, não se justificava no terceiro ano de 

downsizing. Nesse caso, o demissor relatou a informação dada aos remanescentes que, diante 

da demanda da matriz em realizar um corte de despesas, os diretores haviam escolhido 

aqueles com quem gostariam de trabalhar. Observamos que, nessa situação, os diretores, na 

terceira repetição de processos de downsizing, descartaram o discurso soft da administração de 

recursos humanos diante dos funcionários. 

 

Os entrevistados também abordaram outros critérios para a escolha de quem seria demitido. 

Dois critérios foram revelados como plausíveis para os entrevistados: a polivalência ou 

flexibilidade dos funcionários e o custo associado às pessoas. Esses dois critérios estão 

intimamente ligados e estão relacionados à produtividade da empresa. Como os entrevistados 

justificavam a realização de processos de downsizing para melhorar a produtividade, para eles 

era plausível escolher funcionários capazes de realizar mais coisas a um custo menor. Da 

mesma maneira que na utilização do critério desempenho ou competência, os critérios de 

polivalência e custo dos funcionários foram considerados justos do ponto de vista dos 

entrevistados.  

 

Vimos que as tomadas de decisões sobre quantas pessoas demitir e quais pessoas devem 

continuar na organização nos processos de downsizing podem ser analisadas como 

demonstrações de tough love e de conciliação entre as perspectivas hard e soft como proposto 

pela abordagem crítica de LEGGE (1995). Passamos à análise do próximo passo revelado nas 

entrevistas: o que é oferecido aos entrevistados. 
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O que é dado ao demitido 

 

O conteúdo das entrevistas revelou que tanto os demissores como os profissionais de recursos 

humanos citaram três categorias de elementos oferecidos aos demitidos: indenização 

financeira, extensão de benefícios e apoio de recolocação, sendo o último bastante enfatizado 

pelos entrevistados. 

 

Entendemos que, da maneira que foi apresentado, o apoio à recolocação oferecido aos 

demitidos trouxe para os entrevistados uma característica redentora de que seria esse serviço 

que possibilitaria ao demitido encontrar novamente alguma atividade remunerada. Embora 

algumas empresas citadas pelos entrevistados não oferecessem qualquer tipo de apoio de 

recolocação profissional institucional, os próprios entrevistados relataram, nesses casos, que 

tomaram algumas providências para a recolocação dos demitidos. Houve o caso do demissor 

que procurou e conseguiu um novo emprego para o demitido, um senhor que, segundo o 

entrevistado, não havia conseguido acompanhar o desenvolvimento tecnológico da indústria. 

O demissor revelou que se sentiu bem em poder encontrar um novo emprego para o demitido 

e deu a entender o caráter redentor de sua ação. Outros entrevistados falaram em suas 

entrevistas que levaram os currículos dos demitidos pessoalmente a outras empresas. Quando 

interrogados sobre quantos demitidos haviam conseguido novos empregos, os entrevistados 

responderam que esses dados eram difíceis de controlar e que não sabiam do sucesso de suas 

iniciativas. É interessante notar que foi o próprio entrevistado que se mobilizou na tentativa de 

resolução do problema do demitido, já que a empresa foi institucionalmente falha. Um caso 

bem-sucedido ou a iniciativa de enviar os currículos deu o sentido de como o entrevistado 

passou a se explicar diante de seu próprio ato de demitir. 

 

Esse mesmo sentido redentor pode ser observado em empresas com programas de recolocação 

profissional institucionais. Em alguns dos processos de downsizing trazidos pelos 

entrevistados, estes relataram a criação de centros de apoio para os demitidos. É interessante 

observar que, ao relatar os serviços prestados por esses centros de apoio, os entrevistados 

falaram de elaboração de currículo, de qual o melhor comportamento em entrevistas e como 

abrir seu próprio negócio, mas não mencionaram uma das questões que, segundo a literatura, 

é uma das mais importantes entre os elementos tratados por empresas de recolocação: ajudar o 

indivíduo a lidar com os sentimentos que surgem quando alguém é demitido (CROFTS, 

1992). Pode-se pensar que a negação dos sentimentos dos demitidos seja uma maneira que os 
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entrevistados tenham encontrado para lidar com os processos de downsizing. Mesmo quando 

o apoio foi oferecido, foi visto da perspectiva de lidar com as questões práticas do demitido e 

não com os seus sentimentos, que foram negados. 

 

Mais uma questão a ser analisada quanto à abordagem que os entrevistados fazem dos 

programas de recolocação profissional oferecidos é a ênfase que os entrevistados colocaram 

na orientação oferecida por tais programas para a abertura de novos negócios. Com o 

conhecimento dos altos índices de desemprego e com a própria experiência de oferta de 

pessoas no mercado de trabalho, os demissores e profissionais de recursos humanos poderiam 

estar conscientes dos fatores de contexto do downsizing (LEANA e FELDMAN, 1992; 

FELDMAN 1996), tais como as dificuldades que as pessoas demitidas de sua empresa 

enfrentariam para conseguir um novo emprego. Essa situação foi resolvida pelas empresas de 

recolocação profissional, que adotaram um novo nome para seus programas: os programas de 

reorientação de carreira são mais abrangentes, já que apresentam outras possibilidades que 

possam garantir a subsistência das pessoas. Dessa maneira, cientes das dificuldades que os 

demitidos teriam para encontrar um novo emprego, muitos dos entrevistados enfatizaram os 

programas de reorientação de carreira, que ajudam o demitido a encontrar novas 

possibilidades. Assim, para os profissionais de recursos humanos e para os demissores, o 

problema das conseqüências da demissão para o demitido fica resolvido.  

 

Os outros dois elementos oferecidos aos demitidos, extensão de benefícios e indenização 

financeira, completam, segundo a perspectiva dos entrevistados, a equação de solução de 

problemas do demitido. Alguns dos entrevistados relataram que, nos cálculos de indenização, 

a situação de desemprego e a idade dos funcionários foram levadas em conta. O que é 

oferecido aos demitidos tem uma importância grande para os remanescentes, já que estes se 

identificam com os demitidos (BROCKNER, 1992). Além disso, o que é oferecido aos 

demitidos tem forte influência sobre a percepção que as diversas pessoas envolvidas têm do 

processo de downsizing. Esse fator se refere à justiça de distribuição (BROCKNER, 1992; 

MISHRA e SPREITZER, 1998): se há percepção de que os demitidos foram bem tratados, o 

downsizing é avaliado pelos remanescentes como menos ameaçador. 

 

Analisamos aqui as entrevistas no que diz respeito ao que é oferecido aos demitidos nos 

processos de downsizing, principalmente em como e porque os entrevistados valorizam um 

dos elementos do que é oferecido aos demitidos: os programas de apoio à recolocação 
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profissional. Nossa análise continua com a abordagem da questão da comunicação nos 

processos de downsizing. 

 

Comunicação nos processos de downsizing 

 

Como visto nos Capítulos 3 e 4, a linguagem é um instrumento fundamental para a 

legitimação de instituições e construção da realidade (BERGER e LUCKMANN, 2002). 

Nessa perspectiva, a linguagem deve explicar e justificar porque as coisas são como são. A 

análise dos relatos dos entrevistados quanto à comunicação deixa clara sua função 

legitimadora dos processos de downsizing. Os entrevistados revelaram que o conteúdo da 

comunicação sobre o downsizing deveria conter as razões do downsizing, ou seja, as 

premissas da mudança, sempre relacionadas à globalização, busca de competitividade e 

produtividade. Dessa maneira, a comunicação do downsizing daria a justificativa do motivo 

pelo qual as demissões eram necessárias e inevitáveis. Além disso, alguns entrevistados 

lembraram que a comunicação do processo de downsizing deveria ser a mesma, pronunciada 

por todos os gestores frente a seus subordinados. Essa preocupação dos entrevistados com a 

comunicação uníssona também revelou a função legitimadora da comunicação. Não deveria 

haver lugar para opiniões dissonantes. Foi com o uso da linguagem, da comunicação, que a 

retórica do downsizing se estabeleceu nas organizações citadas pelos entrevistados. É 

interessante notar a iniciativa de uma instituição financeira que reuniu os funcionários que o 

entrevistado nomeou de “formadores de opinião” para que o processo de downsizing fosse 

bem esclarecido. De fato, a retórica da globalização, da competitividade e produtividade pode 

ser bastante convincente, ainda mais quando aliada ao discurso do tough love e com a garantia 

de que o núcleo de pessoas essenciais à organização seria preservado. A partir do momento 

que a racionalidade do downsizing e sua retórica passaram a ser logicamente entendidas e 

absorvidas pelos chamados formadores de opinião, a organização poderia estar mais segura e 

o downsizing seria legitimado pelos demais funcionários. 

 

Ao se referirem ao processo de comunicação, os entrevistados falaram da seqüência dos 

grupos que foram comunicados nos processos de downsizing: primeiro uma comunicação 

geral sobre o processo de downsizing, seguida das demissões individuais propriamente ditas e, 

finalmente, uma comunicação com os remanescentes. Mudaram os públicos com os quais os 

gestores se comunicaram, mas o conteúdo foi em regra igual nos três momentos. É 

interessante notar que os entrevistados ressaltaram a importância da comunicação constante 
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nos processos de downsizing: houve, por exemplo, um entrevistado que chamou a atenção 

para a importância de que fosse comunicado tudo o que era fornecido ao demitido, 

provavelmente ciente da importância da justiça de distribuição para os remanescentes.  

 

Ainda sobre o tema de percepção de justiça, o conteúdo das entrevistas revelou que a justiça 

de interação, que diz respeito à maneira que o downsizing é comunicado, também estava 

presente na mensagem dos gestores, representada pelo elemento de casualidade, que 

contextualiza o downsizing em relação à globalização.  

 

Papéis exercidos nos processos de downsizing 

 

A descrição dos processos de downsizing realizada pelos entrevistados discrimina também 

papéis exercidos durante tais processos. Eles abordaram os papéis dos gestores e dos 

profissionais de recursos humanos. 

 

A análise das entrevistas revelou que entre os demissores e profissionais de recursos humanos 

não havia dúvidas de que quem deveria realizar as demissões eram os gestores. Além disso, o 

conteúdo das entrevistas permitiu identificarmos uma responsabilidade considerada 

fundamental nos processos de downsizing: a comunicação. Os gestores foram percebidos 

como os agentes de comunicação sobre os processos de downsizing, tanto no que diz respeito 

à comunicação geral como individual. A comunicação geral no downsizing é fornecida para 

todos os funcionários e, eventualmente, para instituições do ambiente no qual a empresa 

estava inserida. O gestor também comunicou cada indivíduo pessoalmente, ou seja, exerceu o 

papel de demissor. E, finalmente, os entrevistados revelaram que era também papel do gestor 

fornecer a contextualização das demissões frente aos remanescentes. Essa questão nos remete 

à discussão da comunicação realizada anteriormente nesta mesma seção, em que a 

comunicação foi caracterizada como legitimadora dos processos de downsizing. Pode-se 

assim perceber que, para os entrevistados, os gestores têm o papel de legitimar os processos 

de downsizing nas organizações. É interessante notar como um dos entrevistados percebeu seu 

papel legitimador ao deixar transparecer na entrevista que, no downsizing, não bastaria ao 

gestor apenas fornecer as informações, mas que o gestor deveria acreditar nas causas que 

levariam ao downsizing. O papel legitimador de downsizing exercido pelos gestores também 

passa pela necessidade de que todos os gestores repitam a mesma mensagem, diante de todos 

os fóruns: funcionários, demitidos e remanescentes. 
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Alguns demissores revelaram que o papel dos gestores também compreendia atingir as metas 

de redução de pessoal que haviam sido determinadas ou por eles mesmos ou por níveis 

hierárquicos mais altos. É interessante notar que os gestores mostraram um certo orgulho na 

realização de seu trabalho, ao atingirem as metas que haviam sido estabelecidas para o 

processo de downsizing. Tal demonstração de orgulho foi possível porque, como visto 

também na Seção 1 deste capítulo, houve a despersonalização dos demitidos que foram 

substituídos por metas de redução. Dessa maneira, o gestor pode ter orgulho em atingir as 

metas, pois seria constrangedor mostrar orgulho por ter demitido várias pessoas. 

 

Quanto ao papel dos profissionais de recursos humanos, a análise das entrevistas dos 

profissionais de recursos humanos revelou que, para eles, existem dois papéis distintos 

exercidos por eles nos processos de downsizing: gerenciar o processo de downsizing e 

fornecer informações sobre os funcionários. 

 

Chama a atenção que a literatura sobre a área de recursos humanos não contemple as 

atividades de gerenciamento de downsizing ou até de demissões de maneira mais genérica. No 

conceito de Michigan, fala-se de quatro grandes pilares da área de recursos humanos: 

recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, desenvolvimento e remuneração 

(FOMBRUN, TICHY e DEVANNA, 1984). O conceito de Harvard menciona demissão como 

parte de movimentações de pessoas nas organizações (STAEHLE, 1990). Por outro lado, as 

entrevistas revelaram uma série de atividades exercidas e coordenadas pela área de recursos 

humanos nos processos de downsizing, que vão desde o suporte à determinação da estrutura 

segundo a estratégia da empresa, até a orientação do que deve ser oferecido aos demitidos, 

como deve ser a comunicação, quais os critérios que serão utilizados para as demissões, 

passando também pela observação e cumprimento da lei no que diz respeito à demissão de 

funcionários. Uma das hipóteses que se pode levantar a respeito da ausência das atividades 

exercidas pela área de recursos humanos durante demissões é que os processos de downsizing 

e as constantes demissões passaram a ser mais e mais comuns a partir da década de 80 e, 

portanto, pode-se aventar que tais atividades serão incorporadas à literatura sobre as 

atividades de recursos humanos, sendo esta apenas uma questão de tempo.  

 

Já de uma perspectiva crítica, outra hipótese sobre a ausência das atividades que envolvem os 

processos de downsizing dentre as responsabilidades de recursos humanos pode ser o próprio 
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papel que a área de recursos humanos tem desempenhado, a partir da década de 80, em 

fornecer às organizações a retórica necessária para a sustentação das práticas congruentes com 

a economia de livre mercado e globalização (LEGGE, 1995). Dessa maneira, não se falam das 

atividades da área de recursos humanos que envolvem demissões porque essa face das 

organizações deve permanecer obscura. Os processos valorizados da ARH devem ser outros: 

recrutamento e seleção, qualidade de vida e desenvolvimento, que ressaltam a preocupação 

das organizações com seus funcionários. 

 

O segundo papel identificado nas entrevistas dos profissionais de recursos humanos diz 

respeito à provisão de informações sobre os funcionários para que seja decidido quem deve 

permanecer na empresa e quem deve ser demitido. Esse papel exercido pelos profissionais de 

recursos humanos nos processos de downsizing evidencia a ambigüidade da área de recursos 

humanos identificada na literatura (GUEST, 1990; KEENOY, 1991, LEGGE, 1995, 

LACOMBE e TONELLI, 2001). Pode-se tomar, por exemplo, os processos de avaliação de 

desempenho nas organizações, que comumente têm tanto objetivos de fornecimento de dados 

para decisões sobre remuneração, como para desenvolvimento dos funcionários. Se o objetivo 

da avaliação de desempenho é voltado para o desenvolvimento do funcionário, nada mais 

natural que o próprio funcionário evidencie suas necessidades de aprimoramento na avaliação 

de desempenho. Agora, em um processo de downsizing, essas mesmas avaliações de 

desempenho, que foram implementadas e elaboradas com objetivos de desenvolvimento, 

podem ser utilizadas como ferramentas que fornecem impute sobre os funcionários. Sob a 

ótica do downsizing, as necessidades de aprimoramento podem ser facilmente interpretadas 

como fraquezas na formação do funcionário, que tem assim a probabilidade de ser demitido 

aumentada. Dessa maneira, também a ferramenta de recursos humanos evidencia a 

ambigüidade: de um lado deve auxiliar o funcionário em seu desenvolvimento e, de outro, 

acaba servindo à demissão do próprio funcionário. 

 

Nesta seção discutimos a descrição dos processos de downsizing segundo os entrevistados 

profissionais de recursos humanos e demissores. Interpretamos as tomadas de decisão iniciais 

abordadas pelos entrevistados: quantas pessoas demitir e quem deve permanecer na 

organização, como demonstrações de tough love e de conciliação entre as perspectivas hard e 

soft de recursos humanos, como proposto pela abordagem crítica de LEGGE (1995). Em 

seguida, passamos para a análise do que é oferecido aos demitidos, com ênfase nos programas 

de apoio à recolocação profissional e do motivo pelo qual tais programas são revelados como 
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importantes para os entrevistados. A comunicação e sua função legitimadora do downsizing é 

discutida em seguida. A análise termina com a abordagem dos papéis discriminados nas 

entrevistas: gestores e profissionais de recursos humanos. A discussão sobre percepção de 

justiça, de distribuição, de interação e de procedimento permeou a análise desta seção nas 

etapas do processo aos quais cada tipo de justiça estava relacionada. Passamos agora à 

discussão da relação entre demitido e demissor. 

 

6.4. Relação entre demissor e demitido 

 

Nesta seção, discutimos a quebra de vínculo emocional entre o gestor e o funcionário nas 

situações de demissão. Tratamos do período que antecede as demissões, quando, segundo o 

relato dos entrevistados, ocorreu a negociação entre distintos níveis hierárquicos das pessoas 

que seriam demitidas. Discutimos aqui também o relato dos demissores quanto à antecipação 

de como os demitidos reagiriam quando fossem demitidos. A seção segue com a análise do 

encontro da demissão propriamente dita e termina com a elaboração de sentidos dos 

demissores frente ao ato de demitir. 

 

Como foi abordado no capítulo anterior, durante o convívio profissional entre gestor e 

funcionário, é estabelecido um vínculo emocional, que remete à apreciação do trabalho bem 

feito pelos funcionários, à coesão do time, ao esforço e dedicação das pessoas. A demissão 

significa a quebra desse vínculo emocional entre o gestor e o funcionário. KETS DE VRIES e 

BALAZS (1997) ponderam que demitir um funcionário de ótimo desempenho significa para o 

gestor descartar seus valores e crenças. Isso explica porque o critério desempenho é 

considerado o mais justo segundo a justiça de procedimento abordada na seção anterior. Ao 

demitir os funcionários de pior desempenho, o gestor não entraria em conflito com suas 

crenças e valores. Porém, a própria natureza do downsizing, de busca de produtividade, coloca 

o gestor na situação de demitir pessoas com bom desempenho, que não seriam demitidas em 

outras circunstâncias. Dessa maneira, por mais que o critério desempenho possa ser 

considerado o mais justo nos processos de downsizing, há a quebra do vínculo emocional. 

Essa quebra de vínculo emocional nas demissões se mostrou ainda mais pronunciada para os 

entrevistados quando estes relataram a presença de laços pessoais com os demitidos. Nessas 

situações, o descarte de valores como amizade teve impacto mais pronunciado para os 

demissores. 
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A quebra desse vínculo emocional foi carregada de dor, explicitada no discurso dos 

entrevistados. Porém, para estes, deveria haver uma cisão entre a ação de demitir e as 

emoções que o ato de demitir provocaram. Alguns entrevistados chegaram a prescrever que as 

demissões deveriam ocorrer sem qualquer sentimento. Aqui observamos a tentativa dos 

demissores em negar sentimentos que estavam presentes nas situações de downsizing e, como 

vimos na Seção 1 deste capítulo, são carregadas de dor. Essa negação dos sentimentos pode 

estar relacionada à percepção de que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza (FOLGER e 

SKARLICKI, 1989). Podemos também aventar que, em sucessivos processos de downsizing, 

a negação dos sentimentos relacionados ao ato de demitir possa levar a conseqüências mais 

drásticas para os demissores, como descrito no estudo realizado por KETS DE VRIES e 

BALAZS (1997), em que alguns demissores tornaram-se dissociados, alexitímicos e 

deprimidos. 

 

Os demissores revelaram que, no processo de negociação entre os diversos níveis 

hierárquicos, não havia tanta dificuldade que as pessoas aceitassem as metas de redução de 

custos, porém, relataram que era difícil que as pessoas indicassem os nomes de funcionários 

que seriam demitidos. Como já discutido na Seção 1 deste capítulo, as metas foram aceitas 

com maior facilidade pelos entrevistados porque ocorreu a despersonalização neste fenômeno: 

eram números que deveriam ser atingidos. Já quando havia a necessidade dizer quem eram as 

pessoas que seriam demitidas, ocorria o processo inverso: os demissores teriam agora que 

colocar os nomes das pessoas para que fossem demitidas e, dessa forma, atingidas as metas. 

Foi a personificação que tornou o processo mais difícil de ser realizado pelos demissores. 

 

Ainda sobre o período que antecedeu as demissões, essa época foi caracterizada pelos 

entrevistados como carregada de estresse e ansiedade. Alguns entrevistados relataram a culpa 

que sentiram em saber das decisões e não poder compartilhá-las com seus subordinados. 

Relataram também o estresse experimentado por eles ao ter que escolher quais seriam 

demitidos. Nessas situações, alguns demissores revelaram que buscaram apoio espiritual. O 

conteúdo das entrevistas dos demissores revelou que estes anteciparam as possíveis reações 

dos funcionários que seriam demitidos, como raiva, rancor ou pranto. Essa preocupação dos 

entrevistados pode ser analisada como o medo de retaliação que os demissores sentiriam, 

como sugerido por KETS DE VRIES e BALAZS (1997). De maneira inconsciente, os 

demissores acreditavam que, uma vez que estavam afetando a vida das pessoas e causando-

lhes problemas ao demiti-las, estas se voltariam contra os demissores ou lhes desejariam mal. 
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O conteúdo da entrevistas revelou que, de fato, os demissores pensaram nas conseqüências 

das demissões para os que seriam demitidos e, em alguns casos, estavam certos de que, 

mesmo com as indenizações e serviços de apoio oferecidos, as conseqüências da demissão 

para algumas pessoas seriam muito drásticas. 

 

Já quanto ao encontro da demissão propriamente dito, os entrevistados descreveram que havia 

dois momentos distintos no encontro, o primeiro momento no qual a notícia era dada e um 

segundo momento no qual o demissor tinha uma postura empática em relação ao demitido. 

Durante a demissão, percebemos, mais uma vez, a ambigüidade da administração de recursos 

humanos, já descrita por vários autores (GUEST, 1990; KEENOY, 1991; LEGGE, 1995; 

LACOMBE e TONELLI, 2001), sendo experimentada pelo próprio gestor. A ambigüidade da 

administração de recursos humanos trata da relação de mediação entre os interesses dos 

funcionários e da empresa. Assim, ao demitir, o gestor representa a empresa, porém, para 

poder apoiar o demitido, o demissor se aproxima dele e percebe o mal que está lhe causando. 

Nesse segundo momento descrito pelos entrevistados, os demissores ouviam o que o demitido 

tinha a dizer, respondiam suas perguntas e informavam qual apoio a empresa lhes oferecia 

nesse momento. Trata-se de experimentar a ambigüidade da administração de recursos 

humanos em uma única situação: a demissão, na qual o demissor se afasta do funcionário para 

poder demitir e se aproxima dele sendo solidário. Vale ressaltar que, nas empresas que não 

davam qualquer tipo de apoio, os próprios demissores contaram que prometeram algum tipo 

de ajuda, como enviar o currículo do demitido a seus conhecidos e dar referências.  

 

Ainda sobre os encontros durante os quais as pessoas foram demitidas, é interessante notar 

que um entrevistado relatou que realizava suas demissões em apenas cinco ou dez minutos. 

Nesse caso, pode-se pensar que houve apenas tempo para que o funcionário fosse informado 

de sua demissão, o segundo momento no qual o demissor poderia se aproximar do demitido 

não aconteceu nas demissões realizadas por esse entrevistado. 

 

Vimos nesta seção que a demissão representa uma quebra nas crenças e nos valores dos 

gestores. Vimos também que há negação por parte de alguns demissores dos sentimentos 

associados à demissão e que a dificuldade que os demissores relatam para determinar quem 

serão os demitidos nos processos de downsizing está relacionada à personificação das metas 

de diminuição de custos. Tratamos ainda da ansiedade que os demissores expressaram ao 

anteciparem as possíveis reações dos demitidos. Finalmente, analisamos o encontro da 
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demissão, com a distinção de dois momentos: da informação e da empatia. Este capítulo 

prossegue com a discussão das conseqüências, descritas pelos entrevistados, que os processos 

de downsizing têm para os indivíduos. 

 

6.5. Conseqüências do downsizing para os indivíduos 

 

Na última seção deste capítulo, discute-se como os demissores e profissionais de recursos 

humanos relatam as conseqüências dos processos de downsizing para aqueles que foram 

demitidos e para os que continuam na organização. A discussão do tema conseqüências das 

demissões para os profissionais de recursos humanos é restrita a este grupo, já que este tema 

não foi identificado nas entrevistas dos demissores.  

 

Alguns entrevistados revelaram que, muitas vezes, o funcionário perdia o chão ao ser 

demitido, principalmente quando a demissão era realizada de maneira abrupta, sem qualquer 

aviso anterior. Umas das perdas identificadas pelos entrevistados nesse caso era o fato de o 

demitido não ter mais sua rotina, de não ter para onde ir no dia seguinte da demissão. Essa 

percepção dos entrevistados pode ser explicada pela abordagem da privação de JAHODA 

(1982), segundo a qual, ao ser demitido, o indivíduo é privado de participar de atividades 

planejadas, que constituíam sua rotina antes da demissão. Essa privação causa grande estresse 

psicológico às pessoas. Para esses entrevistados, o aviso prévio era de fundamental 

importância, porque permitiria uma adaptação gradual do indivíduo. Nesse sentido, MISHRA 

e SPREITZER (1998) e BROCKNER (1992) ressaltam que avisar as pessoas com dias ou 

meses de antecedência pode fazer com que a percepção de justiça de procedimento seja mais 

favorável em relação ao downsizing.  

 

As entrevistas também revelaram a percepção que os demissores e profissionais de recursos 

humanos têm quanto aos efeitos emocionais e psicológicos do downsizing sobre os demitidos: 

raiva e mágoa. É interessante notar a associação realizada pelos entrevistados entre 

desempenho e as reações dos demitidos. Para alguns profissionais de recursos humanos e 

demissores, o funcionário de alto desempenho que é demitido sente-se traído pela 

organização. Essa afirmação é condizente com a literatura de contrato psicológico 

(SELIGMANN-SILVA, 2001; BROCKNER et al, 1992b): o funcionário cumpriu a sua parte, 

realizou um bom trabalho e sua demissão é percebida como traição. A negação da própria 

demissão também foi citada por um dos entrevistados, que relatou o caso do funcionário que 
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foi demitido e voltou a trabalhar como se nada houvesse ocorrido. A negação da demissão 

pode ser explicada pelas abordagens de fases pelas quais passam alguns demitidos. A negação 

é a primeira das fases descritas por MORGENROTH (2003), tal como relatado por KÜBLER-

ROSS (1998) em seus estudos, no qual os pacientes terminais negavam, ao serem informados 

de que estavam doentes, a própria enfermidade. 

 

Tanto os profissionais de recursos humanos como os demissores abordaram o contexto das 

demissões, ou seja, citaram as difíceis condições de mercado com altas taxas de desemprego. 

As situações de contexto são citadas pela literatura sobre os efeitos do downsizing para os 

demitidos, e a taxa de desemprego no momento da demissão faz com que o impacto da 

demissão sobre os demitidos seja maior ou menor (LEANA e FELDMAN, 1988, 1992). Os 

entrevistados também citaram a situação social dos demitidos. Um dos entrevistados externou 

sua maior preocupação com os demitidos de camadas sociais mais baixas da população. De 

fato, SELIGMANN-SILVA (2001) em seus estudos identificou a dificuldade dos 

desempregados de camadas de mais baixas rendas em arcar até mesmo com recursos mínimos 

para a busca de um novo emprego. 

 

Um dos demissores descreveu o contexto de uma pessoa demitida que, por haver trabalhado 

18 anos na área de vendas da empresa, não se sentia capaz de buscar emprego em empresas 

similares, porque havia aprendido a “odiar a concorrência”. Essa situação de contexto também 

foi estudada por LEANA e FELDMAN (1988, 1992), que explicam que o número de anos 

trabalhados e a ligação com a ex-empresa têm influência nas conseqüências do downsizing 

para os indivíduos. 

 

As estratégias que os demitidos utilizam para lidar com a demissão foram descritas por 

LEANA e FELDMAN (1988, 1992) e divididas em estratégias com objetivos de solucionar o 

problema e estratégias com objetivo de diminuir os sintomas. Um dos entrevistados também 

mencionou esse tipo de classificação ao relatar a categorização que um consultor fez dos 

demitidos que chegavam à consultoria de recolocação profissional. Segundo esse consultor, as 

pessoas demitidas podiam ser classificadas em pacientes, aqueles que utilizariam estratégias 

para lidar com demissões com o objetivo de diminuir os sintomas, e clientes e 

empreendedores, os demitidos que utilizariam estratégias para lidar com a demissão com o 

objetivo de resolver o problema.  
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Os entrevistados mencionaram apenas brevemente as conseqüências das demissões 

relacionadas ao desemprego, tais como depressão, perda da identidade social, baixa auto-

estima e isolamento social, descritas pelos estudiosos de conseqüências das demissões para os 

demitidos. Por outro lado, o conteúdo das entrevistas revelou uma série de exemplos com 

conotação bastante positiva em relação às conseqüências das demissões para os demitidos. 

Esse tema será abordado em seguida. 

 

Na análise das entrevistas, um aspecto que pode ser destacado é o próprio nome dado aos 

programas de apoio à recolocação profissional mencionados pelos entrevistados. Esses 

programas foram batizados pelas consultorias de recolocação por programas de transição de 

carreira, nome que carrega um certo otimismo significando que a situação do demitido vai se 

resolver. De fato, um dos entrevistados apresentou o programa de recolocação profissional 

implementado em sua empresa como a grande oportunidade para que os demitidos pudessem 

concretizar projetos pessoais. Na perspectiva do entrevistado, o antigo emprego foi 

apresentado como uma barreira para a concretização do sonho empreendedor dos indivíduos. 

Da maneira como o entrevistado aborda esse tema, a demissão é percebida como um benefício 

para o demitido, quase um favor, pois liberta o funcionário de seu trabalho frustrante e oferece 

indenização em dinheiro e orientação para a abertura de pequenos negócios. O entrevistado 

ilustra seu argumento com o exemplo de um operário que, depois de ser demitido, compra um 

táxi e incrementa os serviços com bancos mais atraentes, oferta de balas aos passageiros e 

serviço de transporte de animais domésticos. É interessante notar que o entrevistado não 

apresentou em qualquer momento da entrevista as possíveis dificuldades do taxista 

empreendedor nem de qualquer outra pessoa demitida. Esse entrevistado mostra o programa 

de recolocação profissional aliado à indenização financeira, como uma genuína solução para 

os demitidos. 

 

Pode-se analisar a perspectiva da demissão como benefício como uma manifestação extrema 

da cultura empreendedora. Como abordado por KEENOY (1990, 1999) e LEGGE (1995), a 

cultura empreendedora traz a idéia de que o profissional controla sua carreira e que a 

prosperidade é conquistada pela iniciativa, pela determinação e pelo exercício do talento das 

pessoas. De fato, um dos entrevistados chegou a mencionar o “demitido empreendedor”: 

aquele que toma para si a responsabilidade de encontrar alguma forma de subsistência. Aqui, 

a perspectiva é que depende do esforço e empenho do demitido quão bem-sucedido será o 

período pós-demissão.  
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Os demais entrevistados, embora não tenham demonstrado entusiasmo com relação às 

demissões, também mostraram o lado menos obscuro destas. Houve a menção de que, quando 

alguém é demitido, ocorre uma mudança forçada que obriga o indivíduo a realizar uma 

reflexão e avaliar sua vida. Um dos entrevistados citou que, ao ser demitido, o indivíduo 

estaria mais propenso a aceitar críticas e mudar alguns de seus comportamentos, que 

possivelmente evitariam novas demissões no futuro. Outro entrevistado citou a situação de 

uma mulher com filhos pequenos que havia sido demitida e poderia desfrutar do tempo com 

os filhos enquanto buscava uma nova colocação. Outros entrevistados citaram situações de 

pessoas que eles haviam demitido e que hoje estavam bem, segundo sua avaliação: haviam 

conseguido um novo emprego, aberto pequenos negócios ou estavam trabalhando como 

autônomos. Pode-se explicar a apresentação dos aspectos positivos das demissões e a 

lembrança de que aqueles que foram demitidos não estão em situação precária como uma 

forma de auto-indulto encontrada pelos demissores. Os entrevistados buscaram mostrar que as 

conseqüências da atuação dos indivíduos como demissores não foram tão danosas para os 

demitidos que, de alguma maneira, estão bem. Podemos antecipar que essa foi uma 

justificativa que os demissores encontraram para a realização de downsizing. 

 

Quanto aos remanescentes, os profissionais de recursos humanos e demissores relataram um 

dos efeitos de downsizing mais citados na literatura sobre remanescentes: o medo de perder o 

próprio emprego (GREENHALGH, 1982; GREENHALGH e ROSENBLATT, 1984; 

BROKNER et al, 1992a; NOER, 1993). Esse foi um dos primeiros efeitos descritos pelos 

estudiosos sobre o tema. Segundo esses autores, o medo dos remanescentes de perder o 

próprio emprego pode levar as pessoas a arriscar menos e, com isso, levar a empresa a perder 

a tão desejada produtividade. Além disso, como apontado por SELIGMANN-SILVA (2001), 

após o downsizing, os funcionários percebem que as relações de trabalho mudaram e 

passaram a ser mais tênues. Essa situação leva as pessoas a uma inquietante perspectiva de 

descontinuidade, bastante danosa à saúde mental. 

 

Por outro lado, alguns entrevistados relataram que houve aumento de produtividade em suas 

organizações. Um desses entrevistados atestou o aumento de produtividade na indústria 

metalúrgica. Segundo ele, os operários se esforçaram mais logo após as demissões, porém 

esse efeito foi descrito como passageiro. Os estudos sobre remanescentes também descrevem 

e explicam esse fenômeno pelo medo que os remanescentes demonstram de perder o próprio 
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emprego. O maior esforço e produtividade seria uma tentativa de justificar a sua permanência 

na empresa enquanto outros foram demitidos (NOER, 1993).  

 

Uma outra conseqüência das demissões para os remanescentes citada por um profissional de 

recursos humanos diz respeito ao aumento de trabalho para aqueles que ficam na organização. 

Isto indica que não deve ter ocorrido o redesenho do trabalho nessa empresa. Segundo 

MISHRA e SPREITZER (1998), nesses casos, não há apenas o acúmulo de trabalho, mas 

também a percepção por parte dos remanescentes de pouca autonomia diante das mudanças da 

organização, levando a maior ansiedade e frustração. SELIGMANN-SILVA (2001) alerta 

para a questão do acúmulo de trabalho aliada ao medo de perder o emprego, que podem levar 

a situações de esgotamento profissional. 

 

Um de nossos entrevistados descreveu o que ocorreu em sua empresa na qual níveis 

hierárquicos foram eliminados e os supervisores assumiram maiores responsabilidades. 

Quanto a essa situação, MISHRA e SPREITZER (1998) ponderam que a percepção de 

autonomia dos remanescentes pode aumentar depois de processos de downsizing em que há 

atribuição de maior poder para camadas hierárquicas que antes do processo não tinham 

responsabilidade de tomada de decisão. As autoras sugerem que, nesses casos, as pessoas 

tendem a se sentir mais em controle da situação e em melhores condições de lidar com o 

downsizing.  

 

Não encontramos na literatura a descrição das conseqüências de downsizing especificamente 

para os profissionais de recursos humanos. Podemos, entretanto, analisar o depoimento dos 

entrevistados segundos os dois papéis, descritos pelos próprios entrevistados, exercidos por 

esses profissionais durante as demissões. Como abordado na Seção três deste capítulo, os 

profissionais de recursos humanos em geral atuaram de duas maneiras nos processos de 

downsizing: forneceram dados sobre os funcionários e cuidaram da implementação do 

processo. 

 

Em seu papel de fornecer dados sobre os funcionários, os profissionais de recursos humanos 

relataram angústia por se sentirem parcialmente responsáveis pelas decisões de quem 

permaneceria na organização e quem seria demitido. Por mais que utilizassem instrumentos 

de avaliação, os profissionais de recursos humanos julgaram que a decisão de quem deve 

permanecer na empresa e quem deve ser demitido tem um componente subjetivo grande e 
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que, como disse a diretora de recursos humanos de uma instituição financeira, não havia uma 

maneira científica para saber quem deveria ser demitido. A angústia dos profissionais era 

proveniente, segundo eles, porque, de um lado, sua decisão afetaria a vida dos profissionais, 

dos que ficariam e muito mais dos que sairiam. Ademais, havia a preocupação de escolher o 

funcionário mais apto para a empresa, os que ajudariam a tornar a empresa mais produtiva.  

 

Em seu segundo papel, o de implementar o downsizing, houve uma situação ambígua: de um 

lado observamos um certo orgulho dos profissionais de recursos humanos quanto à condução 

do downsizing. Eles mencionaram a comunicação em todas as etapas, os cuidados com os 

demitidos, as orientações dadas aos demissores e os cuidados com os remanescentes. Tratava-

se do orgulho do trabalho bem feito, do dever cumprido. Havia a preocupação em acolher os 

demitidos, responder a suas perguntas e inquietações. Um diretor de recursos humanos 

orgulhou-se em dizer que fez questão de olhar os olhos de todos os demitidos. Nesse caso, 

transpareceu a virilidade de fazer o trabalho duro e difícil. Do outro lado, os profissionais 

relataram extremo cansaço ao coordenar o downsizing, devido ao desgaste emocional e ao 

fato de, como diz a diretora de recursos humanos da empresa de telecomunicações, lidar com 

a dor e com a vida das pessoas. 

 

Entre os relatos dos profissionais de recursos humanos houve ainda o fator culpa. Seja porque 

forneciam dados para a escolha de quem seria demitido, seja porque coordenavam o processo, 

algumas pessoas responsabilizam os profissionais de recursos humanos por demissões 

específicas. Um dos entrevistados disse que foi acusado de ter estragado a vida do demitido, 

outra relata que uma de suas ex-funcionárias ficou muito magoada, ainda outro entrevistado 

contou que o funcionário quase esfregou a política corporativa em seu nariz. Quando tratam 

de tais episódios, os entrevistados dizem que lidaram com essas situações fazendo uma cisão 

entre seu papel profissional e sua verdadeira personalidade. Explicaram que estavam apenas 

cumprindo sua obrigação profissional e que, na verdade, continuavam sendo pessoas boas. 

Essa é uma questão que se torna mais relevante para aqueles profissionais que declaram que 

foram trabalhar em recursos humanos por gostarem de pessoas. Há um entrevistado que 

declara que, sendo engenheiro, procurou uma oportunidade em recursos humanos para poder 

fazer o bem às pessoas. Esse mesmo profissional, ao participar ativamente de processos de 

downsizing, encontrou-se em uma situação de extrema cisão. 
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Discutimos neste capítulo os resultados de nossa pesquisa sobre como demissores e 

profissionais de recursos humanos dão sentidos às práticas de downsizing e demissão. 

Abordamos aqui as palavras utilizadas pelos entrevistados, que ora carregam significados de 

racionalidade e melhoria da organização e ora trazem significados de dor e sofrimento. 

Discutimos em seguida as causas de downsizing tanto em uma perspectiva macro como na 

perspectiva organizacional. Avaliamos que, para os entrevistados, a globalização é percebida 

como um fenômeno objetivo e não mutável e que, diante desta, na busca de produtividade e 

competitividade, as empresas se vêem quase que compelidas a realizar processos de 

downsizing. Abordamos também a maneira pela qual os entrevistados descrevem os processos 

de downsizing, em que percebemos que a retórica da administração de recursos humanos 

concilia as abordagens hard e soft de recursos humanos. Diante da globalização, as empresas 

mudam suas estratégias e, portanto, mudam as pessoas capacitadas a levar à organização ao 

sucesso. Dessa maneira, no que tange a adaptação da estrutura à estratégia, a abordagem é 

hard, já, no que diz respeito ao tratamento dado aos escolhidos para permanecer na empresa, a 

perspectiva é soft. Discutimos aqui também a ambigüidade explicitada na hora da demissão 

propriamente dita, quando o gestor se afasta do funcionário para poder demiti-lo e, em 

seguida, aproxima-se deste, sendo solidário. A última seção do capítulo tratou das 

conseqüências das demissões para os indivíduos, chamando a atenção para os relatos dos 

entrevistados de que as demissões podem ter um efeito bastante positivo para os demitidos. 

De fato, apresentar o lado benéfico das demissões foi uma das maneiras pelas quais os 

entrevistados deram sentido aos processos de downsizing e às práticas de demitir. No capítulo 

a seguir apresentamos nossas considerações finais sobre nossa pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As entrevistas com demissores e profissionais de recursos humanos revelaram que os aspectos 

de mudanças organizacionais são valorizados e percebidos como vantajosos para as empresas. 

Foram as palavras utilizadas pelos entrevistados ao se referirem aos processos de downsizing 

por eles vivenciados que forneceram tal conotação, tais como “fazer o ajuste”, “racionalizar” 

e “reestruturar”. Porém, ao lado do brilho da mudança organizacional, encontra-se a face 

ofuscada dos processos de downsizing, repleta de dor e sofrimento. Quando se referem a este 

outro aspecto dos processos de downsizing, os entrevistados usam termos como “morte”, 

“abate” e “fila de extermínio”. Entendemos que, para que pudessem lidar com essas emoções 

e demitir as pessoas, os entrevistados despersonalizaram os funcionários, referindo-se a estes 

como peças que seriam ajustadas ou metas de redução de custos que precisavam ser atingidas. 

A conquista das metas de redução de custos foi relatada como motivo de celebração e orgulho 

para os entrevistados, a versão iluminada dos processos de downsizing. Talvez como defesa, 

os entrevistados procuraram destacar o lado positivo, deixando à sombra as possíveis dores e 

dificuldades enfrentadas nos processos de downsizing. Porém mesmo que não fosse posto em 

evidência, o aspecto sombrio dos processos de downsizing também estava presente e foi 

revelado à medida que as metas deixaram de ser números para se concretizarem nos nomes e 

nas faces dos demitidos.  

 

A realização de processos de downsizing foi percebida pelos entrevistados como uma 

necessidade decorrente da economia de livre mercado e da globalização e foi apresentada por 

eles como o único caminho a seguir. A globalização foi revelada nas entrevistas como um 

fenômeno objetivado de tal maneira que os entrevistados não a perceberam como um 

fenômeno criado por pessoas. A partir dessa percepção da globalização, os entrevistados 

repetiram as regras de sobrevivência no mundo globalizado quase que como um slogan: 

“competitividade, produtividade e busca da excelência”. Daí decorre uma das justificativas 

apresentadas pelos entrevistados sobre os processos de downsizing: a retórica do tough love. 

Como as empresas precisam ser competitivas e produtivas, algumas decisões duras têm que 

ser tomadas, ou seja, as empresas devem demitir alguns de seus funcionários para o bem da 

empresa e dos próprios funcionários que nela permanecerão. Na demonstração do tough love, 

“você sacrifica dois, mas sobraram 20 famílias sustentadas” e o próprio ato de demitir passa a 

ser percebido como ação virtuosa e de coragem frente aos desafios das organizações. 
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Uma outra questão também relacionada à globalização e à economia de livre mercado diz 

respeito à ambigüidade das organizações quanto às práticas de gestão de pessoas, ou seja, 

como as empresas podem valorizar seus funcionários, alardeando que as pessoas são os 

recursos responsáveis pelo sucesso das organizações e, ao mesmo tempo, realizar demissões 

em massa? À primeira vista, tal incongruência poderia levar à descrença dos funcionários em 

relação à organização. A perspectiva crítica de LEGGE (1995) e KEENOY (1999) propõe, 

entretanto, que antes de ser inaceitável, é esta incongruência que fornece às organizações a 

retórica de gestão de pessoas frente à globalização e seus efeitos. As empresas, em busca de 

competitividade no mundo globalizado, determinam o melhor caminho a seguir e estabelecem 

sua estratégia. Como “a estrutura sai da estratégia”, a partir daí a estrutura das organizações é 

desenhada e os funcionários mais adequados para o preenchimento das vagas da nova 

estrutura são escolhidos. Até essa decisão, a retórica é da perspectiva hard de gestão de 

pessoas, na qual as pessoas são percebidas como recursos, “peças”, que devem ser alocadas 

corretamente. Determinadas as pessoas corretas, a perspectiva muda para soft, já que são estes 

profissionais que levarão a empresa ao sucesso. Esses funcionários são então percebidos e 

tratados como recursos diferenciados. Vemos assim que a incongruência entre o discurso de 

valorização dos funcionários e as práticas de demissão em massa se dissolve: são demitidos os 

que não estão adequados à nova estrutura e valorizados os que ficam. Como no mundo 

globalizado as empresas mudam de estratégia com freqüência, as estruturas são 

constantemente redesenhadas, mais decisões duras, em sucessivas demonstrações de tough 

love, devem ser tomadas para o bem da organização e dos que nela permanecem. 

 

A análise das entrevistas revelou que, na maioria dos processos de downsizing descritos pelos 

entrevistados, não são escolhidos os demitidos, mas sim as pessoas que devem continuar na 

empresa. Os escolhidos serão o núcleo de pessoas com as características adequadas para levar 

a organização ao sucesso. Daí a percepção dos entrevistados de que o critério de desempenho 

na escolha de quem permanece na organização é superior a outros critérios utilizados em 

processos de downsizing. 

 

Além da objetivação da globalização e repetição das regras de sobrevivência na economia de 

livre mercado e do uso da retórica do tough love, os entrevistados também deram sentido às 

práticas de downsizing de suas empresas, valorizando os programas de recolocação 

profissional. Nossa pesquisa revelou que o tratamento dado aos demitidos incluía, em muitas 

empresas, indenizações e extensão de benefícios. Porém o aspecto mais valorizado pelas 
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pessoas entrevistadas era a ajuda para que o demitido encontrasse uma nova oportunidade de 

trabalho. Isso ocorreu tanto nas empresas que estruturaram seus centros de apoio à “transição 

de carreira” como com demissores que, por iniciativa própria, buscaram novos empregos para 

os funcionários que haviam demitido. Vemos assim que uma outra maneira encontrada pelos 

demissores na busca de sentidos das práticas de downsizing são os programas de recolocação 

profissional, que servem como redentores dos demissores. 

 

Uma outra forma que os entrevistados encontraram para dar sentido aos processos de 

downsizing diz respeito à minimização das conseqüências da demissão para os demitidos: 

“novos empregos”, “o estabelecimento de pequenos negócios”, “a mulher que passa a ter mais 

tempo para ficar com os filhos”, são maneiras que os entrevistados encontraram para justificar 

que os problemas da demissão haviam sido, ao menos parcialmente, superados. No caso de 

um dos entrevistados, as demissões foram percebidas como libertação de trabalhos frustrantes 

e grandes oportunidades de mudança de vida e implementação de projetos pessoais, sem a 

menção de que as pessoas foram demitidas de forma involuntária e que seus novos projetos 

também acarretavam riscos e poderiam ser frustrantes. 

 

Nosso estudo revelou que a comunicação ocupa um papel central nos processos de 

downsizing, isso porque é com o uso da linguagem que a legitimação de tais processos ocorre. 

É a linguagem que explica porque as coisas são como são, na legitimação das instituições e na 

construção da realidade (BERGER e LUCKMANN, 2002). Vale notar que a explicação é a 

mesma entre todos os gestores, seguindo a racionalidade da globalização e sua conseqüente 

retórica. A mesma mensagem é repetida por todos e para todos, demitidos, remanescentes, 

gestores, não havendo lugar para opiniões dissonantes. A mesma retórica é utilizada tanto 

pelos gestores, que devem decidir quantos e quem demitir, como pelos profissionais de 

recursos humanos, que provêem os tomadores de decisão com informações sobre os 

funcionários. De fato, a retórica da globalização, da competitividade e produtividade pode ser 

bastante convincente, ainda mais quando aliada ao discurso do tough love, e com a garantia de 

que o núcleo de pessoas essenciais à organização seria preservado. A partir do momento que a 

racionalidade do downsizing e sua retórica passam a ser logicamente entendidos e 

constantemente repetidos por distintos grupos nas empresas, estas poderiam estar mais 

seguras de que o downsizing seria legitimado pelos demais funcionários. 
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Porém a repetição e a aceitação da racionalidade dos processos de downsizing não diminuem 

o impacto que o fato de ser demitido exerce nos indivíduos. Para os demissores, há a quebra 

de seus valores e crenças quando se vêem diante da demissão de um funcionário de bom 

desempenho ou de alguém que lhes ajudou em suas próprias carreiras. Para darem conta dessa 

situação ambígua, muitos demissores realizaram a cisão de seus papéis pessoais e 

profissionais e justificam a demissão como um ato administrativo, um papel a ser cumprido, 

negando seus sentimentos diante da situação. Durante o encontro da demissão propriamente 

dito, revelou-se a ambigüidade da mediação entre os interesses do funcionário e da empresa. 

Assim, ao demitir, o gestor representa a empresa, porém para poder apoiar o demitido, o 

demissor se aproxima deste e percebe o mal que lhe está causando. Em um primeiro 

momento, o demissor se afasta do funcionário para poder demitir para, em seguida, se 

aproximar dele, sendo solidário com o fato de haver sido demitido. 

 

Vimos neste trabalho que as demissões trazem conseqüências, em geral, muito dramáticas 

para as pessoas. Para lidar com as demissões, os demissores dão sentido às práticas de 

downsizing com a objetivação da globalização, a promessa de ajuda pessoal ou por programas 

de recolocação profissional e a percepção de que, de alguma maneira, os demitidos 

encontrarão novas oportunidades de trabalho. Nos processos de downsizing vivenciados pelos 

entrevistados, os demissores negaram suas emoções, cindindo seus papéis pessoais e 

profissionais. Essas são formas que os demissores encontraram para legitimar os processos de 

downsizing, pois à medida que são percebidos como inevitáveis, não há como responsabilizar 

o demissor, que está “apenas realizando o seu trabalho”. Além disso, essas são maneiras que 

os demissores encontraram para lidar com a ambigüidade de seu papel como demissores, 

podendo, assim, dar explicações para si próprios, para os demitidos e para os que permanecem 

nas empresas. 

 

Ainda que BERGER e LUCKMANN já tenham nos avisado de nossa responsabilidade na 

construção e legitimação de práticas sociais, os demissores entrevistados nessa pesquisa 

precisam responsabilizar a “globalização” talvez como uma fórmula que justifique suas 

práticas. Além disso, evidencia-se em nossa pesquisa a ambigüidade da função de recursos 

humanos, que fornece a retórica para as práticas de gestão de pessoas condizentes com as 

práticas da globalização e da economia de livre mercado. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
Roteiro de entrevista sobre práticas de RH para demissão 
 
1. Identificação:  

a. Nome, idade, formação 
b. Empresa, função, tempo na empresa, tempo na função 

 
2. Descreva os processos de redução de pessoal que ocorreram na sua empresa. Quando 

ocorreram, quantas pessoas foram demitidas, em quanto tempo, em que áreas. 
 
3. A que você atribui as causas das demissões ocorridas na sua empresa? 
 
4. Quais as pessoas, ou grupos de pessoas, envolvidos no processo de demissão da sua 

empresa? Qual o papel de cada um deles nas demissões?  
 
5. Como as demissões são processadas? Quais são as etapas e como essas etapas se 

desenrolam, desde a tomada de decisão até a saída das pessoas? 
 
6. Qual a atuação de RH nos processos de demissão?  
 
Roteiro de entrevista com demissores 
 
1. E você como demissor? Quantas demissões você já realizou?  
 
2. Você pode relatar um caso marcante, para você, que tenha ocorrido nestas demissões?  
 
3. O que aconteceu com as pessoas da sua área depois das demissões? 
 
4. Complete a frase: demitir é... 
 
5. O que é preciso para demitir bem? 
 
6. Você gostaria de falar mais alguma coisa? 
 
7. O que você faria se estivesse no meu lugar? 
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APÊNDICE B - RELATÓRIO DE FREE NODES, ELABORADO NO INÍCIO DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 
QSR N6 Student version, revision 6.0. 
Licensee: Ana Luisa Vieira Pliopas. 
 
PROJECT: Demissões - Demissores, User Ana Luísa Vieira Pliopas, 8:09 pm, Aug 28, 2004. 
 
REPORT ON NODES FROM (F) 'Free Nodes' 
Depth: ALL 
Restriction on coding data: NONE 
 
(F)                     //Free Nodes 
(F 1)                   //Free Nodes/Identificação 
(F 2)                   //Free Nodes/Emoções 
(F 3)                   //Free Nodes/Causas 
(F 4)                   //Free Nodes/Quem demite 
(F 5)                   //Free Nodes/Metáforas 
(F 6)                   //Free Nodes/Como decide quem fica 
(F 7)                   //Free Nodes/Conseqüências 
(F 8)                   //Free Nodes/Número de pessoas e tempo 
(F 9)                   //Free Nodes/Comunicação 
(F 10)                  //Free Nodes/Cultura de empresa 
(F 11)                  //Free Nodes/Demissor 
(F 12)                  //Free Nodes/Demitido 
(F 13)                  //Free Nodes/Empresa 
(F 14)                  //Free Nodes/Contradições 
(F 15)                  //Free Nodes/O que é dito para demitido 
(F 16)                  //Free Nodes/Turn around 
(F 17)                  //Free Nodes/Demissão como oportunidade 
(F 18)                  //Free Nodes/Demitir é 
(F 19)                  //Free Nodes/Como demitir 
(F 20)                  //Free Nodes/Globalização 
(F 21)                  //Free Nodes/Como decide quantos vão 
(F 22)                  //Free Nodes/Processo 
(F 23)                  //Free Nodes/Gestor 
(F 24)                  //Free Nodes/Recursos Humanos 
(F 25)                  //Free Nodes/White collar e blue collar 
(F 26)                  //Free Nodes/Justiça 
(F 27)                  //Free Nodes/Remanescentes 
(F 28)                  //Free Nodes/Fazer só uma vez 
(F 29)                  //Free Nodes/Sindicato 
(F 30)                  //Free Nodes/O que é oferecido 
(F 31)                  //Free Nodes/Identificação com o demitido 
(F 32)                  //Free Nodes/Demitir o jovem 
(F 33)                  //Free Nodes/Tough love 
(F 34)                  //Free Nodes/Separar os de má performance 
(F 35)                  //Free Nodes/Quando demitir 
(F 36)                  //Free Nodes/Mudança 
(F 37)                  //Free Nodes/Trabalho bem feito 
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APÊNDICE C - RELATÓRIO DE TREE NODES, ELABORADO EM ETAPA INTERMEDIÁRIA DA ANÁLISE 

DE CONTEÚDO 
 
SR N6 Student version, revision 6.0. 
Licensee: Ana Luisa Vieira Pliopas. 
 
PROJECT: Demissões - Demissores, User Ana Luísa Vieira Pliopas, 1:44 pm, Oct 24, 2004. 
 
REPORT ON NODES FROM Tree Nodes '~/' 
Depth: ALL 
Restriction on coding data: NONE 
 
(1) /Características 
(1 1) /Características/Identificação 
(1 8) /Características/Número de pessoas e tempo 
(1 10) /Características/Cultura de empresa 
(2) /Por quê? 
(2 3) /Por quê?/Causas 
(2 3 20)/Por quê?/Causas/Globalização 
(3) /O quê? 
(3 2) /O quê?/Emoções 
(3 5) /O quê?/Outros nomes para demitir 
(3 18) /O quê?/Demitir é 
(4) /Como? 
(4 1) /Como?/Questões temporais 
(4 1 28)/Como?/Questões temporais/Fazer só uma vez 
(4 1 35)/Como?/Questões temporais/Quando demitir 
(4 2) /Como?/Decisões 
(4 2 6) /Como?/Decisões/Como decide quem fica 
(4 2 6 34)/Como?/Decisões/Como decide quem fica/Separar os de má performance 
(4 2 21)/Como?/Decisões/Como decide quantos vão 
(4 9) /Como?/Comunicação 
(4 19) /Como?/O mais importante no processo 
(4 22) /Como?/Processo 
(4 22 37)/Como?/Processo/Trabalho bem feito 
(4 25) /Como?/White collar e blue collar 
(4 26) /Como?/Justiça 
(4 26 33)/Como?/Justiça/Tough love 
(4 30) /Como?/O que é oferecido 
(5) /Demitido 
(5 12) /Demitido/Demitido 
(5 16) /Demitido/Turn around 
(5 17) /Demitido/Demissão como oportunidade 
(6) /Papéis 
(6 5) /Papéis/Demissor 
(6 5 1) /Papéis/Demissor/Antes do encontro 
(6 5 2) /Papéis/Demissor/Durante o encontro 
(6 5 2 15)/Papéis/Demissor/Durante o encontro/O que é dito para o demitido 
(6 5 3) /Papéis/Demissor/Depois da demissão 
(6 5 31)/Papéis/Demissor/Identificação com o demitido 
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(6 23) /Papéis/Gestor 
(6 23 27)/Papéis/Gestor/Gestor frente a remanescentes 
(6 24) /Papéis/Recursos Humanos 
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APÊNDICE D - RELATÓRIO DE UM DOS NODES CRIADOS 
 
QSR N6 Student version, revision 6.0. 
Licensee: Ana Luisa Vieira Pliopas. 
 
PROJECT: Demissões - Demissores, User Ana Luísa Vieira Pliopas, 1:17 pm, Oct 24, 2004. 
 
REPORT ON NODE (4 26 33) '~/Tough love' 
Restriction to document: NONE 
 
*************************************************************************** 
(4 26 33)               /Como?/Justiça/Tough love 
*** Description:  
Cut from node (6 5 33).  Cut from node (F 33).   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: Entrevistado 15 
+++ Retrieval for this document: 25 units out of 418, = 6.0% 
* Entrevistado 15                                                                                                                104 
++ Text units 120-126: 
pessoas; mostrar a gravidade da situação; mostrar que é preciso uma                                   120 
redução; dar elementos que justifiquem a magnitude da redução. Não me                         121 
lembro, exatamente quanto foi se 15 ou 20. Parece que algo desta                                     122 
ordem. Bom, nós precisamos reduzir, ao todo, em 20%, senão,                                          123 
nós vamos ter de fechar a unidade. Mas criar um senso de participação e                          124 
de objetivo comum mesmo, que as pessoas acreditem que, realmente, tem de                   125 
reduzir.                                                                                                                                  126 
* Entrevistado 15                                                                                                                  131 
++ Text units 132-143: 
Uma justificativa de negócio. Você tem de mostrar que o negócio não tem                       132 
perspectiva futura, porque ele está com isto e quais são as alternativas                              133 
que você teria. Por exemplo, tinha de mostrar o motivo pelo qual não podia crescer         134 
mais. Uma coisa sempre útil é você mostrar uma ameaça. A ameaça que eu                      135 
usei aí era de fechar totalmente o site. Se não conseguisse, a melhor                                  136 
solução para a empresa, e eu realmente acreditava nisso, era fechar e                                  137 
transferir todo o restante para outro lugar. Então, acabou se criando um                             138 
clima de [...], de também se convencer as pessoas e de dizer assim:                                    139 
“Pessoal: a chance que temos e temos um desafio de sobreviver, é a gente                         140 
conseguir em 20%, para conseguir sobreviver, senão, vamos ter                                         141 
de fechar e temos de “resolver isto o mais tecnicamente possível, se for                             142 
o caso disto”.                                                                                                                          143 
++ Text units 311-316: 
A redução foi decisão minha, porque, na verdade, eu estava convencido                              311 
disto. A alternativa, talvez até melhor, era fechar tudo e eu estava                                        312 
absolutamente convencido, que, talvez, este fosse o melhor caminho.                                  313 
Então, esta foi uma solução, que a redução uma decisão quase de                                         314 
compromisso, não, vamos preservar um pouco, que é quase tão boa quanto a                      315 
outra.                                                                                                                                       316 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: Entrevistado 18 
+++ Retrieval for this document: 9 units out of 329, = 2.7% 
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* Entrevistado 18                                                                                                                    288 
++ Text units 289-297: 
Não tinha jeito sabe o que é mais ou menos eu penso assim. Você tem um                           289 
barco e você está na maré, na praia, você está no mar. Vem a tempestade e                         290 
você só tem, você está com 20 pessoas e eu só tenho 20 salva-vidas. Você                          291 
joga os salva-vidas, nos seus dez segura na mão e nos outros dez vem todo                         292 
mundo. Só que o vento vai levar um ou outro. Mas você tem que deixar ir                           293 
para o barco sobreviver. Tem que sobreviver. Então você sacrifica dois, mas                       294 
tem sobraram 20 famílias aqui sustentadas. Então é assim, tudo bem, desta                         295 
vez eu não estava nas cinco, da próxima vez pode ser até eu, tudo bem. Cest                       296 
la vie. Mas então hoje vai bem mais tranqüilo.                                                                      297 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ ON-LINE DOCUMENT: Entrevistado 20 
+++ Retrieval for this document: 5 units out of 478, = 1.0% 
* Entrevistado 20                                                                                                                    129 
++ Text units 158-162: 
eu falo com eles. Gente, nós não podemos ter gente mais ou menos. Hoje,                           158 
do jeito que está a competitividade, a cobrança por produtividade ou você                           159 
é muito bom ou está fora. Olha, infelizmente, é cruel? É cruel. Mas é                                 160 
assim que funciona o mundo capitalista, é assim que funciona o mundo                               161 
empresarial. Então a gente tem que ter gente muito competente. Outro                                 162 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+++ Total number of text units retrieved = 39 
+++ Retrievals in 3 out of 12 documents, = 25%. 
+++ The documents with retrievals have a total of 1225 text units, 
    so text units retrieved in these documents = 3.2%. 
+++ All documents have a total of 5799 text units, 
    so text units found in these documents = 0.67%. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 


