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1. RESUMO 

Este artigo vem apresentar os efeitos que a demissão causa em uma organização, 

desde os funcionários remanescentes até o mercado como um todo. Em seu 

desenvolvimento serão apresentados os principais efeitos, características, 

perspectivas e circunstâncias que refletem no ambiente de trabalho. 
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2. INTRODUÇÃO 

A demissão, amplamente dizendo, é a rescisão ou interrupção do contrato de 

trabalho entre uma empresa e um indivíduo, seja por vontade da empresa ou do 

próprio trabalhador. Certas perdas no quadro colaborativo de uma organização 

podem impactar drasticamente o seu funcionamento porém, também podem não 

ocasionar aparentemente nenhuma mudança. 

O desenvolvimento de todas as perspectivas e abrangências, com relação 

aos possíveis efeitos de uma demissão, visa responder a seguinte problemática: As 

demissões, de fato, trazem impactos para uma empresa? A partir de tal 

questionamento buscar-se-á através da metodologia de pesquisa sua resposta, seja 

ela positiva ou negativa. 

Os impactos causados por demissões em uma empresa são variados e 

podem atingir todos os âmbitos do quadro empresarial. Sabendo que uma 

organização é composta por pessoas, os efeitos podem ser tanto organizacionais: 

no ambiente de trabalho, na produtividade, na imagem externa e até mesmo com a 

geração de conflitos internos.  

Com isso, a constituição do artigo procura esclarecer certos mitos, colher 

informações e com embasamento teórico, entender e expor os reais impactos 

causados por demissões em uma empresa. 

 

3. OBJETIVOS 

O artigo procura identificar e indicar os efeitos causados a uma empresa 

decorrentes da demissão de colaboradores. Estes efeitos serão avaliados tanto na 

percepção dos empregadores quanto na percepção dos colaboradores 

remanescentes, visando concluir o quanto a demissão os influência. 

 



4. METODOLOGIA 

Como forma de metodologia de pesquisa o trabalho se apresenta com base 

em pesquisas bibliográficas, extraindo suas teorias através de livros, artigos, teses, 

e dissertações sobre o assunto abordado, seja por meio físico ou eletrônico. Esta 

metodologia é caracterizada como um método de excelência para o 

desenvolvimento de monografias, e por sua vez, está presente em toda pesquisa 

científica (CERVO,BERVIAN e SILVA, 2007). 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

A demissão em massa e/ou o corte de pessoal, até certo tempo, eram 

assuntos não muito abordados, pois eram vistos como um processo pelo qual as 

empresas em recessão passavam no intuito de se manterem no mercado, contudo, 

alguns estudiosos afirmam que essas ações nem sempre estão relacionadas a um 

sinal de declínio (CALDAS, 2000).  

Seja qual for o motivo que, aparentemente, leve a demissões em uma 

empresa, o seu reflexo pode ser tanto negativo quanto positivo, isso dependerá de 

como a organização, como um todo, lidará com o ocorrido. Contudo, é preciso 

analisar o quão impactante isso foi para os funcionários remanescentes. 

Cada vez mais, verificam-se efeitos severos nos funcionários que 

sobreviveram a programas de demissões. Está claro que esses sobreviventes, 

apresentam sentimentos similares aos demitidos, como ansiedade, frustração e 

perda. Porém, aqueles que foram demitidos, conseguem mais facilmente retomarem 

suas carreiras, o que não ocorre com os funcionários remanescentes, que poderão 

desencadear o que chamam de “síndrome” dos sobreviventes. (ROBBINS, 2003) 

O fato dos remanescentes ainda estarem sob um ambiente em conflito, faz 

com que esses funcionários se sintam em constante pressão, e desenvolvam 

sentimentos negativos. Por isso, o impacto nos remanescentes, como afirma Caldas 

(1998), refletem nos seguintes aspectos: psicológico e emocional, atitudinal, 

comportamental, e consequentemente, organizacional, no exercício de suas funções 

profissionais. 

 Segundo Caldas (2000) o enxugamento no quadro de funcionários tem 

grandes efeitos dentro da organização, entre eles perda de liderança e aumento de 

estresse, trazendo um aspecto negativo para a empresa, refletindo na sua imagem 

junto ao mercado empresarial.  



 As demissões provocam queda na qualidade de produtos e serviços, 

diminuição geral da produtividade, vendas e lucros, erros nos processos, retrabalhos 

e perda de perspectiva de crescimento dentro da organização. 

 Logo, percebe-se o reflexo das demissões em uma empresa, que além de ter 

agora um quadro menor de colaboradores para exercer o mesmo nível de 

produtividade, sofre com um baixo comprometimento de seus funcionários, conflitos 

internos, perda de sua eficácia, e impactos negativos sua imagem externa. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Este item está em andamento e futuramente pretende-se realizar uma 

pesquisa quantitativa para verificar se a demissão provoca impactos perceptíveis 

aos indivíduos e a organização. O estudo estabelecerá parâmetros a serem 

respondidos pelos participantes com o objetivo de identificar os reais efeitos 

ocasionados nos remanescentes e consequentemente na empresa como um todo. 
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