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Saída pela porta da frente! 

Tão importante quanto o primeiro dia de trabalho é, também deve ser o seu 
último dia na empresa. Lembre-se sempre do dito popular: "o mundo dá 
voltas..." 
 
Um dos poucos momentos em que um funcionário sente sua auto -estima nas 
alturas é a hora de entrar na sala do chefe e pedir a sua demissão em 
decorrência de ter recebido e aceitado uma excelente proposta de trabalho de 
uma outra empresa. 
 
Uma prazerosa sensação de força, gerada pelo sentimento de que agora não 
há mais nada a perder pode levar o demissionário a cometer um dos erros 
mais comuns entre os profissionais nesta mesma situação: "Chutar o pau da 
barraca". E a partir de então, passar a falar o que pensa a quem quer que seja, 
começa a relembrar antigos casos mal resolvidos, aproveitar os últimos dias 
para tirar satisfa ções com aqueles que um dia o fizeram "engolir sapos", e 
simplesmente largar suas tarefas inacabadas como se estas agora, fossem 
problemas dos que ficam.  
 
É fato de que ninguém é de ferro, e que esse sentimento possa passar por 
nossos corações, mas é importante ter a consciência de que tão importante 
quanto o primeiro dia de trabalho num novo emprego, é tamb ém seu último 
dia no seu atual empregador. É dominar as emoções e agir com a razão e 
inteligência. 
 
Existem vários motivos para conquistar uma saída pela porta da frente, 
sendo o principal deles a demonstração de seu profissionalismo. Uma vez 
acordado com seu atual empregador a data do último dia de trabalho, é 
importante lembrar de que você será remunerado até esse dia e portanto 
deve cumprir suas obrigações até então. Não é uma questão de ser "Caxias" e 
sim, de ser correto. Outro motivo de muita importância é lembrar-se sempre 
do dito popular que diz: "o mundo dá voltas..."  
 
Nestes vários anos atuando no mundo corporativo presenciei várias situações 
que comprovam esses ditos populares. Numa ocasião, um funcionário, no 
momento de seu pedido de demissão, falou poucas e boas para seu chefe, sem 
o menor cuidado com o uso das palavras nem com o tom de voz, algumas 
vezes ofendendo-o pessoalmente, outras vezes criticando a empresa em que 
ele havia trabalho por tanto tempo, foi algo do tipo: "cuspir no prato que 
comeu". Passados pouco mais de 6 meses, por razões que desconheço, este 
funcionário foi demitido de seu novo emprego. A partir daí seu pesadelo 
iniciou, pois a cada processo de recrutamento que esse funcionário 
participava precisava de refer ências de antigos empregadores. E aí, 
adivinhem qual era a última imagem que ficou marcada em sua trajet ória 
profissional? 
 
Outra situação comum é reencontrar, passado algum tempo, seu antigo chefe 
atuando em uma empresa que é um cliente alvo e que você esteja batalhando 
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para incorporá-la em sua carteira. E por aí vai... 
 
Em resumo, adotar uma atitude profissional e cumprir com suas obrigações 
até o seu último dia de trabalho é como plantar uma "semente do bem" em 
sua trajetória. É cultivar uma poderosa rede de relacionamento que 
certamente trará bons frutos num futuro próximo.  
 
Afinal, ninguém sabe o como será o amanhã, e nessa dinâmica do mercado 
competitivo, empresas se transformam, são compradas, são vendidas ou 
incorporadas. E como conseqüência, a probabilidade de você reencontrar-se 
com antigos colegas de trabalho torna-se muito alta.  
 
Assim, deixar uma porta aberta para que você tenha trânsito livre para 
entrar, seja como um fornecedor, como um cliente ou simplesmente como 
um amigo respeitado e querido por todos que conviveram contigo, será 
sempre muito positivo e somente contribuir á para o seu crescimento 
profissional. 
 
Francisco Higa  é especialista em gestão e desenvolvimento organizacional 
da Turnpoint - Gestão e Inovação Empresarial, palestrante e professor de 
graduação e pós-graduação da FAAP. É autor do livro "Vai Dar M - soluções 
para seu projeto não afundar" - Ed. Gente 
 
Esta notícia foi atualizada em 19/1/2008 às 20:49 
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