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Falar sobre emprego perdido pode provocar desgaste sentimental  
 
Águas passadas não movem moinhos, mas podem derrubar pontes. É nisso que um 
candidato deve pensar ao ser perguntado, em uma entrevista de emprego, sobre 
quais as razões do desligamento de uma empresa que já faz parte do passado em 
sua trajetória profissional. E o cuidado deve ser redobrado quando a permanência 
no cargo foi curta e/ou o desligamento foi traumático. 
 
Falar sobre ex-empregos pode demandar uma carga sentimental da parte do 
profissional. Traumas, frustrações e ressentimentos causados por eventuais 
injustiças são emoções que freqüentemente estão em jogo quando o assunto é 
abordado em entrevistas de recrutamento. E o fator sentimental, que muitas vezes 
acomete de surpresa o entrevistado, pode minar de maneira determinante as 
chances de colocação em uma nova oportunidade. Por mais banal que possa 
parecer, é muito comum candidatos comprometerem seus resultados em um 
processo de seleção quando submetidos a uma simples pergunta: “Por que você 
saiu de determinada empresa?”  
 
A resposta para esta questão também deveria ser simples, mas a experiência em 
recrutamento de executivos permite afirmar que a reação do entrevistado, com 
alguma freqüência, está bem longe da simplicidade e da naturalidade. 
 
Muitos candidatos ficam nervosos com a pergunta e “apelam”, passando a falar mal 
de ex-chefes e ex-colegas de empresa. Outros respondem de forma dúbia e vaga, 
alegando que o desligamento foi motivado por um processo interno de 
“reestruturação” — resposta genérica, que pode facilmente ser desmascarada por 
um recrutador bem informado sobre o ramo de atuação do entrevistado. 
  
Existem profissionais que se sentem culpados pela própria demissão e expressam 
suas angústias durante a entrevista.  
 
Também não é raro o candidato que, adotando uma postura totalmente defensiva, 
critica a cultura de sua ex-empresa e acaba por relatar detalhes organizacionais 
para o entrevistador. Aos olhos do recrutador, as duas posturas citadas acima são, 
no mínimo, delicadas.  
 
No primeiro caso — em que o candidato tenta transformar a entrevista de emprego 
em um “divã” —, o tom confessional pode fazer transparecer características como 
insegurança, instabilidade emocional e inabilidade em lidar com situações difíceis 
do dia-a-dia corporativo.  
 
Já no segundo caso, em que o profissional faz juízos de valor sobre sua ex-
empresa, o erro consiste em tentar transferir para o antigo empregador o foco de 
análise da entrevista — ferramenta que tem o objetivo primordial de analisar o 
candidato, e não a companhia em que ele trabalhava.  
 
Comprometedor, também, é tentar lançar mão de respostas do tipo: “Eu saí da 
empresa porque é uma multinacional alemã, e na Alemanha eles têm uma cultura 
muito rígida, séria e de muita cobrança.” Para o entrevistador, essa justificativa 
pode explicitar que o candidato não gosta de ser cobrado por resultados e não se 
adapta a empresas de nacionalidade alemã ou de cultura semelhante à daquele 
país. 
 
 



Como lidar 
 
Diante de tantas “armadilhas”, qual é o caminho correto para o candidato proceder 
diante dessa questão, afinal? Dois conceitos básicos devem guiar a resposta à tão 
“perigosa” pergunta — aliás, eles devem guiar toda a vida do profissional: 
sinceridade e maturidade. 
 
Se você foi desligado de uma empresa, provavelmente sabe o real motivo da 
demissão (ou, pelo menos, deveria ter tentado se informar no ato da dispensa, até 
para tentar uma auto-avaliação). Se não souber, procure agir com equilíbrio e jogo 
de cintura, desarmado de rancor e qualquer atitude revanchista. Até porque, o 
maior prejudicado com uma atitude intempestiva em uma entrevista de seleção 
tende a ser você mesmo.  
 
É óbvio que empregos não são eternos. É natural que, um dia, por algum 
determinado motivo, você saia da empresa em que está agora para buscar um 
novo e melhor posicionamento no mercado.  
 
Então, encare isso de forma mais natural. E tenha certeza: respostas maduras 
sobre o processo de transição de sua carreira serão pontuadas de forma positiva na 
entrevista.  
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