
Oferta de emprego pode ser recusada? 
Expansión 
 
Uma das situações básicas na vida profissional de um executivo é a que ocorre quando, depois 
de um período de concentração e esforço na busca de um novo emprego, ele acaba se 
tornando o candidato final em um processo de recrutamento. Entretanto, é possível que a 
oferta não corresponda às suas expectativas, que existam incongruências entre o cargo, sua 
posição no organograma e as responsabilidades que terá de assumir ou, simplesmente, que 
não considere satisfeitas suas expectativas econômicas.  
 
A situação poderá tornar-se mais complexa se no processo intervier um terceiro, que forneceu 
sua rede, ajuda ou assessoria para facilitar o contato com o descobridor de talentos, com o 
departamento de seleção ou com a empresa contratante.  
 
Nesses casos, há um congelamento do entusiasmo inicial. O executivo passa da sensação de 
ter asas e da vontade de voar para a necessidade de aterrissar brutalmente e ficar com a 
pergunta à qual não sabe como responder: Posso recusar esta oferta? Esta questão vem 
acompanhada, em geral e de forma imediata, por outras perguntas, como: Se a recusar, 
continuarão me chamando? E como dizer isto ao caçador de talentos ou à empresa?  
 
O primeiro passo é manter a calma. É preciso deixar de lado a inquietação e enviar 
agradecimentos pela oferta recebida. Por outro lado, todo mundo precisa de 24 a 48 horas 
para analisar a proposta e dar seu consentimento. É preciso manter a situação sob controle.  
 
Em seguida, é importante analisar com calma se a oferta recebida corresponde ao novo passo 
que se pretende dar na trajetória profissional.  
 
Provavelmente, agora o objetivo ou intenção não esteja tão claro como no momento de aceitar 
a incorporação ao processo. Talvez as condições de mercado sejam diferentes, talvez ele tenha 
superestimado suas próprias capacidades. Embora seja muito difícil, é melhor dizer não - sem 
fechar as portas - do que meter-se em um problema do qual será complicado sair.  
 
Diante disso, existem alternativas, mas, se não estiver realmente convencido, recuse a oferta.  
 
Passado o prazo solicitado para refletir, o executivo pode tentar melhorar as condições da 
oferta, ou simplesmente informar o interlocutor de que, depois de analisar a proposta, concluiu 
que não pode aceitá-la. Neste caso, terá de objetivar e racionalizar os seus motivos. Ao 
mesmo tempo, convém aproveitar da oportunidade para voltar a definir com clareza o objetivo 
perseguido e manifestar interesse em continuar mantendo o contato para novas 
oportunidades.  
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