
Proposta de emprego. Qual é a boa? 
Expansión 
 
Antes de dizer "sim", deve-se analisar a companhia, seu mercado de atuação e o cargo.  
 
Todos os profissionais vivem situações de mudança que se materializam em oferta de 
emprego, mesmo que ao término, curiosamente, tenha significados distintos. Quantos 
profissionais e diretores dizem ter uma oferta de trabalho ou de tê-la recebido sem que a 
realidade corresponda às suas declarações. As causas para essa atitude podem ser várias: 
desde a vaidade, a necessidade de se justificarem ou a falta de conselho efetivo até a 
sensação de não ter seu trabalho reconhecido na empresa.  
 
Os profissionais devem "estar no mercado", não podem se permitir viver encerrados numa 
"bolha" e, em conseqüência, essa atitude comportará a presença de mensagens relativas a 
possíveis mudanças profissionais. As ofertas surgem muitas vezes em reuniões sociais durante 
conversas descompromissadas. Nesse âmbito, nossa primeira recomendação é a de identificar 
a existência real de uma oferta sem se deixar levar por motivos emocionais. É bom não cair na 
ilusão e não tentar enganar os outros.  
 
Como se pode reconhecer uma oferta de trabalho? Nenhuma empresa se lança a oferecer uma 
vaga sem revelar a necessidade de cobrir um posto, manter conversações de contato, iniciar 
um processo de entrevistas e falar das condições de contratação. Esses passos iniciais 
permitem reconhecer a probabilidade e/ou a proximidade de uma oferta. Além disso, pode 
existir um exame sobre o possível interesse do candidato, que a empresa realiza diretamente 
ou mediante um intermediário.  
 
Na continuidade procede avaliar a oferta. É necessário revisar o processo que conduziu a ela, 
sendo muito distinta a situação em função de sua origem. Não é o mesmo se a fonte é uma 
conversa informal, que por ter sido contatada especificamente pela mesma empresa ou por um 
intermediário, que tenha respondido a um anúncio publicado em algum meio de comunicação, 
identificado em algum site de ofertas de emprego ou como conseqüência de haver tomado a 
iniciativa de se apresentar espontaneamente. Também procede revisar os termos concretos: a 
empresa, as situações de mercado, posto (objetivos, responsabilidade, hierarquia, promoção, 
diversificação de experiência) e condições (tipo de contrato, remuneração, oportunidades, 
referencial com o mercado).  
 
Uma vez esclarecidos objetivamente esses pontos, o passo seguinte é a valorização que o 
diretor tem que fazer de si mesmo e de sua situação. Os elementos principais a considerar são 
sua experiência e qualificações, expectativas e motivações de mudança e necessidades 
econômicas e familiares. Também é importante considerar o grau de satisfação no posto em 
que trabalha, a oportunidade de uma mudança imediata, assim como o nível de emprego e as 
possibilidades de desenvolvimento que oferecerá à nova posição profissional.  
 
Essa análise se faz mais necessária quando a oferta propõe mudanças na área funcional na 
qual se desenrolava a trajetória ou supõe uma opção que, mesmo não sendo real, pode ser 
percebida pelo mercado como retrocesso profissional.  
 
Além da análise que o diretor quer e pode realizar por conta da "adequação" de sua 
candidatura, uma sugestão adicional é a de consultar algum especialista que pode oferecer 
novas interpretações dos elementos recolhidos. Numa decisão tão importante quanto a de 
aceitar ou não uma oferta de trabalho, sempre compensa consolidar os fundamentos, mesmo 
que no final ela tenha de ser tomada pelo próprio candidato.  
 
O processo completo é progressivo e requer, obviamente, seu tempo. Outra recomendação é a 
realização de toda a análise no mesmo compasso que as distintas etapas que conduzem à 
receptividade da oferta. Se bem que a decisão e a resposta a dar, de aceitação ou não da 
oferta, não pode ser imediata, tampouco pode eternizar-se sem o risco de afetar as relações 
futuras com a empresa que fez a oferta.  
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