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Como saber se você 
deve demitir um 

colaborador
Você já fi cou na dúvida 

se deveria demitir um 

colaborador ou não 

sabia quando seria o 

momento “certo” para 

que isso acontecesse? 

Será que existe uma res-
posta genérica que possa 
responder sobre todos os 

casos? Provavelmente, se você 
perguntar para um consultor 
em gestão de pessoas, ele dirá: 
“depende”. Tudo depende do 
contexto, da pessoa, das res-
ponsabilidades, deveres, entre 
uma série de outros fatores. 
Mas lidar com a demissão é 
algo muito mais sério para 
tratarmos como uma dúvida.

A maioria dos gestores come-
çam a pensar no desligamento 
de um colaborador quando 
alguns questionamentos vêm 
à tona como, por exemplo, a 
perda de confi ança e a falta de 
resultados. Neste momento, 
eles dizem que “fi zeram de 
tudo” antes de demitir. Mas, 
como você sabe que fez de 
tudo? Como saber que perdeu 
a confi ança? Essas são pergun-
tas que a maioria dos gestores 
não sabem responder e isso é 
uma refl exão que deve ser feita 
antes de mais nada.

Se tem uma resposta clara 
para dizer qual é a “hora cer-
ta”, eu diria que é o momento 
em que essa ideia passar pela 
primeira vez na sua cabeça. 
Isso não quer dizer agir por 
impulsividade e demitir o cola-
borador no primeiro problema 
que ele lhe trouxer. Quer dizer 
entender que os desafi os no 
relacionamento entre gestores 
e colaboradores são diários 
e que devem ser tratados e 
resolvidos. 

Porém, a partir do momento 

que a situação ultrapassa essa 
esfera e surge a primeira ideia 
de desliga-lo, talvez essa seja 
a hora certa. 

Mas, antes de tudo, é pre-
ciso voltar e entender o que 
está acontecendo na base da 
sua empresa antes de algum 
desligamento. Ter um papel 
de líder é fundamental para 
que a equipe se consolide. Dar 
feedbacks para melhorar per-
formance, motivar, auxiliar no 
alinhamento de tarefas e trei-
namentos é o que vai manter 
um trabalho sólido que reduza 
a turnover da sua equipe. 

Mas, se a liderança está no 
caminho certo e, ainda assim, 
há vontade de demitir um 
colaborador, faça! Cada dia a 
mais que você esperar será 
prejudicial para sua empresa, 
para você como líder, para sua 
equipe e principalmente para 
o funcionário em questão. 
Muitos executivos bem suce-
didos agradecem grande parte 
do seu sucesso profi ssional a 
uma demissão que vivenciaram 
em algum momento de suas 
carreiras. 

Por isso, o que proponho é 
repensar sobre a demissão de 
colaboradores. Não podemos 
tratar comao algo cruel, mas 
sim como decisões necessárias 
para um cargo de gestor, que 
precisa pensar no desenvolvi-
mento de sua empresa.

Como dizia Viet Nguyen, 
vencedor do Prêmio Pullitzer, 
“A única coisa mais difícil do 
que saber a coisa certa a se 
fazer… é fazer a coisa certa”.

(*) - Especialista em liderança e 
gestão de empresas, tendo passagem 

por Sony Pictures e Warner Bros, 
é diretor da BTS que trabalha 

com empresas e start-ups de alto 
potencial. Autor de diversos livros, 

como: ‘A estratégia do olho de tigre’ 
e ‘A excelência do Olho de Tigre’ 

(editora Gente).

Renato Grinberg (*)

A - Ingressos Usados
Até o próximo dia 31, a Livraria Cultura  e a Fnac Brasil promovem a 
campanha ‘Salvem os Ingressos’! Qualquer ingresso usado em programas 
culturais, como cinema, teatro, museus e shows, pode ser trocado nas 
lojas da Livraria Cultura e da Fnac por descontos de 10% na compra CDs 
e DVDs. Para obter o desconto, basta apresentar um ingresso usado no 
caixa, na hora da compra. Esta campanha de promoção dos espetáculos 
e programas culturais é válida em todas as lojas da Livraria Cultura e da 
Fnac. Criada em 1947 por Eva Herz, em São Paulo, a Livraria Cultura está 
celebrando 70 anos de atividades. Em julho último adquiriu a Fnac no 
Brasil, passando a ter uma rede de 29 lojas físicas em diferentes regiões 
do país e cerca de 2 mil funcionários. 

B - Voos no Nordeste
A Condor Airlines, tradicional empresa aérea alemã, passa a operar 
mais uma frequência de voos para o mercado nordestino. A partir de 
22 de junho, o novo voo sairá todas às sextas-feiras de Fortaleza para 
Frankfurt. No total serão duas frequências semanais em Fortaleza, já que 
a Condor já opera aos domingos no destino. A nova frequência oferece 
várias possibilidades de conexões para diversos pontos da Europa através 
das companhias aéreas que têm parceria com a Condor. Atualmente, o 
mercado de Fortaleza é o segundo melhor em vendas no Brasil. E certa-
mente o voo vindo de Frankfurt atrairá ainda mais turistas para o Estado 
do Ceará. A Condor opera com os modernos B767-300, oferecendo três 
classes de serviços a bordo: Busines, Premium e Economy. A companhia 
foi eleita como a preferida pelos alemães (www.condor.com).

C - Feira de Pneus
Único evento da América do Sul direcionado ao mercado específi co de 
pneus, a PneuShow chega à 13ª edição para oferecer o que há de mais 
inovador em pneus novos e reformados, máquinas, equipamentos e 
soluções. O evento, que acontece de 26 a 28 de junho, no Expo Center 
Norte, conta com 70 expositores de marcas nacionais e internacionais. 
A edição de 2018 trará grandes novidades no formato e na participação 
de novas empresas, oferecendo uma ampla diversidade de produtos. O 
evento é uma oportunidade para transportadoras, empresas de logística, 
agroempresas, usinas, borracharias, truck centers, centros de serviços, 
distribuidores, revendedores, indústrias automotivas e mineradoras se 
tornem ainda mais competitivas para enfrentar as difi culdades e apro-
veitar tudo o que o mercado reserva. Mais informações no site: (www.
pneushow.com.br).

D - Embraer na Europa
Na última quinta-feira (22), a KLM Cityhopper (KLC), subsidiária regional 
do Grupo KLM na Europa, recebeu duas aeronaves da geração atual de jatos 
Embraer, o modelo E175+, com registro PH-EXU, e o modelo E190, com re-
gistro PH-EXV. A KLC opera na Europa exclusivamente com as aeronaves da 
fabricante brasileira, tendo 45 aviões em sua frota. A entrega da 14º Embraer 
E175+ e o 31º Embraer E190 marca um passo importante no processo inovador 
e contínuo de renovação da frota da KLM. Depois de eliminar o Fokker, e com 
base nas suas características tecnológicas avançadas dos jatos da Embraer, 
a KLC opera de maneira mais sustentável, utilizando menos combustível e, 
assim, reduzindo as emissões de CO2. Em comparação com o Fokker 70, a 
aeronave E175+ mais recente usa até 22% menos combustível.

E - Innovation Week 
O maior evento internacional de open innovation chega à sua 10a edição 
com números recordes. Realizada de 18 a 20 de março, no Golden Hall 
WTC, a Oiweek X reunirá startups, cientistas, investidores e executivos 
de grandes empresas com o objetivo de compartilhar conhecimento, gerar 
negócios entre os envolvidos e cocriar soluções para os mais importantes 
desafi os do mercado e da sociedade. Com a expectativa de receber um 
público diário de 3.000 pessoas, o ambiente projetado para o evento 
prevê um espaço de 4.000m2, organizado para facilitar novas conexões 
e suportado pelas tecnologias mais avançadas de matchmaking. Saiba 
mais em: (http://www.oiweek.com/).

F - Dê Aula nos EUA
A World Study, rede de intercâmbio, agora conta com um intercâmbio 
para professores. O programa permite que professores de fora dos 
Estados Unidos deem aula no país, conhecendo os métodos de ensino 
americano. Os salários podem chegar a 60 mil dólares por ano. A ideia 
é que, enquanto levam uma nova perspectiva e diversidade cultural 
para a escola que o recebe, os professores possam ensinar o currículo 
básico para os estudantes. Os profi ssionais devem ter, pelo menos, dois 
anos de experiência e precisam estar ministrando aulas atualmente. 
Além disso, outros pré-requisitos são: inglês avançado e graduação na 
área relacionada à vaga. A duração do programa é de um ano, mas pode 
ser estendido para 3 anos. Mais informações: (www.mgapress.com.br).

G - Atendimento Pré-hospitalar
O Congresso de Desenvolvimento Profi ssional em Enfermagem, Condepe 
2018, reunirá renomados profi ssionais enfermeiros, técnicos e auxilia-

res, além de gestores e instituições de saúde, no Transamerica Expo 
Center, nos dias 3 e 4 de abril. Será palco de aprofundada discussão 
sobre questões essenciais e inovadoras à prática diária da enfermagem 
e à qualifi cação contínua da assistência aos cidadãos. Em um cenário 
de “desmedicalização” do serviço de atendimento pré-hospitalar, em 
virtude da difi culdade cada vez maior de ter profi ssionais de medicina 
no atendimento de urgência e emergência, o Condepe 2018 propiciará 
debate de relevância social, sob o tema Novos Desafi os para Gestão em 
Atendimento Pré-hospitalar. Mais informações no site:
(www.condepe2018.com.br). 

H - Direito Digital 
O advogado especialista em Direito Digital, dr. Maurício Antonio Ta-
mer, palestrará nesta sexta-feira (2), às 9h30, na OAB SP. O mestre 
em Direito e professor universitário abordará os aspectos legais do 
novo Código Civil e o Direito Digital Aplicado. As inscrições podem ser 
realizadas no site (www.oabsp.org.br), mediante a doação de uma lata 
ou pacote de leite integral em pó - 400g, a ser entregue na recepção 
do evento. O encontro será no salão nobre da OAB SP (Praça da Sé, 
385 - 1. andar).

I - Automação para o Comércio 
Entre os dias de 3 à 5 de abril, no Expo Center Norte, acontece a  Au-
tocom - Feira Internacional de Automação para o Comércio. Realizada 
pela Associação Brasileira de Automação para o Comércio, reúne fa-
bricantes, canais e consumidores que além de visitar o espaço podem 
gerar novas conexões e negócios. Além da área da expo, onde mais de 
50 expositores como RPInfo, Totvs, PagSeguro e Cielo demonstrarão 
seus lançamentos, quem estiver presente poderá visitar o espaço Retail 
Experience, uma loja modelo, com o que há de mais atual em soluções 
de automação para o comércio, permitindo que o público viva na prática 
o que considera como ponto de venda ideal, que preze pelo seu tempo, 
pela boa experiência de compra e pelas suas preferências. Mais infor-
mações: (www.feiraautocom.com.br).

J - Literatura na Infância
Entre os próximos dias 13 e 15, no Sesc Pinheiros, acontece o Seminário 
Arte, Palavra e Leitura na 1ª Infância. Em discussão a importância da 
arte para a formação das crianças durante a primeira infância (0 a 6 
anos) e como os adultos (educadores e responsáveis) devem se preparar 
para apoiar essa trajetória.  Realizado pelo Itaú Social e Sesc São Paulo, 
reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir e refl etir 
sobre a importância da arte, da palavra e da leitura na primeira infância. 
Entre os participantes, Lara Meana (Espanha), Sara Bertrand (Chile), 
Yolanda Reyes (Columbia), Marina Colassanti (Brasil), Rodrigo Lacerda 
(Brasil), Laura Teixeira (Brasil), Paloma Valdivia (Chile); a ilustradora 
Issa Watanabe (Peru). A programação completa pode ser consultado 
no site: (www.seminarioprimeirainfancia.com.br).
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A compra e a fusão de insti-
tuições fi nanceiras vão depen-
der de aprovação do Banco 
Central (BC) e do Conselho 
Administrativo de Direito Eco-
nômico (Cade). Ontem (28), 
as duas autarquias assinaram 
um memorando de entendi-
mentos para “harmonizar e 
conferir maior previsibilida-
de” aos processos de análise 
de atos de concentração. SO 
Cade e o BC continuarão se 
manifestando sobre atos de 
concentração, sendo necessá-
ria a anuência dos dois órgãos 
para aprovação. 

Nos casos em que os atos 
envolvam riscos à solidez e 
à estabilidade do Sistema 
Financeiro Nacional, o BC po-
derá aprovar unilateralmente. 
A autoridade monetária co-
municará a decisão ao Cade, 
“indicando os fundamentos 
de sua decisão e informando 
se os aspectos de natureza 
prudencial abrangem toda a 
operação ou apenas merca-
dos relevantes específi cos”. 
O conselho, então, aprovará 
a operação, sem restrições, 

Contribuintes têm até 
70% de desconto para 
regularizar débitos

O Estado de São Paulo vem 
aperfeiçoando o relacionamento 
com os contribuintes por meio de 
um programa de conformidade 
fi scal. É possível que os contri-
buintes obtenham redução de 
até 70% nos valores dos Autos 
de Infração e Imposição de Mul-
tas que estão em discussão nas 
várias esferas do contencioso 
administrativo da Secretaria da 
Fazenda, inclusive no Tribunal 
de Impostos e Taxas.

Os benefícios valem para os 
autos lavrados até 4 de agosto 
de 2017 e que ainda não foram 
inscritos na Dívida Ativa. Basta 
solicitar um pedido de revisão dos 
débitos para que sejam calculados 
os percentuais aplicáveis a cada 
situação e, dependendo da fase 
em que se encontra o processo, 
o desconto poderá chegar ao total 
de 83,5% -- acumulados a outros 
descontos previstos em lei. 

Após o recálculo, o contri-
buinte terá acesso ao valor do 
débito atualizado e às opções 
de descontos. Para seguir com 
o pagamento será necessário 
realizar a confi ssão do débito, 
abrindo mão da defesa ou re-
curso no contencioso tributário. 
Realizando o pagamento em até 
15 dias do recebimento do novo 
valor, terá o desconto adicional 
de 70%. Liquidando em até 30 
dias, o desconto será de 60%.

Para solicitar o benefício é 
possível agendar a data e horário 
por meio do site (portal.fazenda.
sp.gov.br), na aba “Agendamento 
Eletrônico” (AC/SF).

Para a OCDE, é preciso diminuir as políticas de apoio industrial 

voltadas a setores e localidades específi cas.

A conclusão é da Organi-
zação para a Coopera-
ção e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que fez 
uma série de recomendações 
ao governo brasileiro. A OCDE 
avalia que “os resultados or-
çamentais deterioraram-se 
substancialmente desde 2014, 
refl etindo principalmente os 
aumentos nos gastos”. 

Para resolver o problema, a 
organização calcula que seria 
necessário “um excedente 
primário de cerca de 2% do 
PIB” para estabilizar a dívida 
pública no médio prazo. A 
OCDE recomenda a imple-
mentação de um ajuste fiscal 
planejado por meio de cortes 
permanentes nos gastos, além 
de aumentar gradualmente 
a idade de aposentadoria 
e indexar os benefícios da 
Previdência aos preços ao 

A taxa de desemprego fi cou em 
12,2% no trimestre encerrado em 
janeiro, o que representa 12,7 milhões 
de pessoas desocupadas. O índice 
é estável na comparação com o tri-
mestre anterior, de agosto a outubro 
de 2017. De acordo com o IBGE, na 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior, entre novembro de 2016 
e janeiro de 2017, a taxa apresentou 
queda de 0,4 ponto percentual. A 
população desempregada fi cou em 
12,7 milhões de pessoas e o nível de 
ocupação no país é de 54,2%, num 

total de 91,7 milhões de pessoas. Na 
comparação com o mesmo período 
do ano anterior, houve aumento de 
2,1% no nível de ocupação, com 1,8 
milhão a mais de pessoas. Também 
na comparação com o trimestre mó-
vel de novembro de 2016 a janeiro 
de 2017, o IBGE mostra que houve 
queda de 1,7% no número de tra-
balhadores com carteira assinada, o 
que corresponde a 562 mil pessoas. 
Os empregados sem carteira assinada 
subiram no período 5,6%, abrangendo 
581 mil pessoas (ABr).
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OCDE recomenda: cortar gastos 
para economizar até 7,9% do PIB
O aumento da efi ciência dos gastos públicos pode levar a uma economia fi scal anual de até 7,9% do PIB

da autarquia a casos de grave 
improbidade, e preservar a 
autonomia orçamentária.

Para a organização, é preciso 
também diminuir as políticas 
de apoio industrial voltadas 
a setores e localidades espe-
cíficas, inclusive incentivos 
fi scais e  restringir as indicações 
políticas, reforçar incentivos 
ao desempenho nas empresas 
públicas e fazer auditorias 
mais sistemáticas em todas as 
despesas, inclusive as emendas 
parlamentares. Para melhorar 
o ambiente de negócios, a su-
gestão é consolidar os impostos 
estaduais e federais sobre o 
consumo em um único imposto 
sobre valor agregado com uma 
base ampla, com reembolsos 
completos para o Imposto sobre 
Valor Agregado (IVA) pago nos 
insumos e taxa zero para as 
exportações (ABr).

consumidor e não ao salário 
mínimo.

Outra recomendação é des-
locar mais recursos para as 
transferências que chegam 
aos pobres – incluindo o Bolsa 

Família – e desvincular o piso 
de benefícios do salário míni-
mo. A OCDE também sugere a 
formalização da autonomia do 
Banco Central, com restrição 
da exoneração do presidente 

Compra e fusão de bancos 
precisarão de aval do Cade e do BC
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As duas autarquias assinaram um memorando de entendimentos 

para “harmonizar e conferir maior previsibilidade”

aos processos de análise de atos de concentração. 

utilizando os os fundamentos 
da decisão do BC.

No controle de infração 
concorrencial envolvendo ins-
tituições fi nanceiras, a análise 
competirá ao Cade, que uti-
lizará, inclusive, informações 
prestadas pelo BC mediante 
intercâmbio de informações, de 
modo a ampliar a consistência 
técnica e a articulação de suas 
decisões. Na cerimônia de assi-
natura do memorando, os pre-

sidentes do Cade, Alexandre 
Barreto, e do BC, Ilan Goldfajn, 
enfatizaram que o documento 
coloca fi m a anos de divergên-
cias jurídicas entre as duas 
autarquias. Barreto destacou 
que o memorando é resultado 
da atuação de um grupo de 
trabalho do BC e Cade, criado 
em agosto de 2017. Goldfajn 
disse que o memorando trará 
benefícios à sociedade a ao 
sistema fi nanceiro (ABr). 

Pesquisa revela que Brasil tem 
12,7 milhões de desempregados


