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T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .

POR SARAH E. NEEDLEMAN
THE WALL STREET JOURNAL

Para os candidatos que que-
rem sair na frente na disputa por
um emprego, mandar uma carta
de agradecimento às pessoas que
o entrevistaram é fundamental. 

“Você ajuda a lembrá-los de
você”, diz Heather Hamilton,

diretora do
programa de
cont ratação
nas divisões de

marketing e financeira da
Microsoft Corp., de Redmond, no
Estado americano de
Washington. Quem está contra-
tando costuma entrevistar vários
candidatos para um emprego,
explica, observando que numa
semana ela pode conversar com
dez candidatos. 

Só enviar uma nota de agra-
decimento não é suficiente para
se destacar da concorrência,
acrescenta Frank Heller, geren-
te de contratação da Martha
Stewart Living Omnimedia Inc.
em Nova York. Ele calcula que
90% dos candidatos que entre-
vista enviam a nota e apenas
metade disso faz uma carta per-
sonalizada. 

Aqui vão cinco dicas para
ajudá-lo a escrever uma carta de
agradecimento personalizada. 

1. Revise o texto não apenas
em termos de gramática e orto-
grafia.

Se você está fazendo entrevis-
tas com vários empregadores,
verifique se cada carta de agra-
decimento está endereçada à
empresa e às pessoa certas.
Theresa Lenczewski, uma espe-
cialista em recursos humanos da
JWT, agência de propaganda da
WPP Group PLC., diz que às
vezes recebe cartas endereçadas
aos concorrentes, uma gafe que,
segundo ela, elimina qualquer
possibilidade de uma segunda
entrevista. “Os cargos para os
quais contrato envolvem muita
troca de correspondência com
clientes por email, então prestar
atenção aos detalhes é muito
importante”, explica. 

2. Reitere suas maiores qua-
lidades.

“Já me esqueci de candidatos
dos quais só me lembrava quan-
do recebia uma nota de agrade-
cimento que reiterava seus pon-
tos fortes”, diz Kevin A. Mercuri,
diretor associado da 5W Public
Relations, uma agência de rela-
ções públicas de Nova York.
“Uma nota de agradecimento é
literalmente a última chance que
os candidatos têm de vender seu
peixe aos empregadores.” Uma
candidata a um cargo de gerente
de contas certa vez lhe enviou
uma carta de agradecimento
relembrando os contatos que
tinha com editores de publica-
ções setoriais para as quais
Mercuri costuma sugerir maté-
rias. “Eu tinha esquecido disso, e
(a carta) imediatamente a colo-
cou no topo da lista novamente.”

3. Mostre sua capacidade de
ouvir.

Em 2003, um candidato a um
emprego na ADT Security
Services, da Tyco International
Inc., incluiu uma cópia de um
artigo numa revista setorial em
sua nota de agradecimento a
Michael Esposito, então diretor
de recursos humanos da empre-
sa de serviços de segurança.
“Era exatamente sobre o que
estávamos conversando na
entrevista”, diz ele. “Aquilo me
mostrou que essa pessoa estava
realmente concentrada no que
estava sendo conversado.”

4. Explore a cultura da

empresa — mas faça tudo de
maneira bem profissional.

Scott Barnum, presidente da
Cocoa Pete’s Chocolate
Adventures, diz que dá preferên-
cia a candidatos que fazem refe-
rências ao senso de humor da
fabricante de alimentos em suas
notas de agradecimentos. Ele diz
já ter recebido notas que
incluíam “Sweet 300” (em vez de
Suíte 300) no endereço da empre-
sa. “É definitivamente uma van-
tagem quando o candidato
demonstra que conhece a cultura
da empresa”, diz ele.

Mas, não importa o quanto
uma empresa pareça relaxada,
mantenha um tom profissional
na sua nota de agradecimento,
aconselha Bernt Ullman, presi-
dente da Phat Fashion LLC,
uma fabricante de roupas para
jovens de Nova York.

5. Escreva a todos os executi-
vos com quem se encontrar.

Se for entrevistado por mais
de uma pessoa numa empresa,
mande uma carta de agradeci-
mento personalizada a cada
um, recomenda Dean Fechner,
gerente de contratação da Booz
Allen Hamilton Inc. “Os sócios
às vezes me reenviam emails de
agradecimento de candidatos
que são idênticos aos que eu
recebi”, diz ele. Para ter idéias
do que escrever, relembre os
tópicos que foram discutidos em
cada entrevista.

Após uma entrevista de trabalho,
o agradecimento faz diferença
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POR MICHAEL R. SESIT
THE WALL STREET JOURNAL

PARIS — Um misto de orna-
mento, commodity, moeda e pro-
teção contra incertezas geopolíti-
cas e financeiras, o ouro é prova-
velmente o ativo financeiro mais
peculiar, e o mais romântico. 

Ele também está disparando,
e os contratos futuros já passam
dos US$ 510 por onça troy na
Bolsa Mercantil de Nova York. E
já faz cinco anos que ele
está em alta.

Mas outros avisam que
a alta já parece exagera-
da — e que, de qualquer
maneira, investidores
típicos não deveriam se
comprometer demais com
o ouro em suas carteiras. 

Na semana passada, o
UBS aumentou sua esti-
mativa do preço médio do
ouro em 2006 de US$ 455
para US$ 520 por onça. O
grande banco suíço citou o
aumento dos riscos de que
ações, títulos de renda fixa e
outros ativos sensíveis a aumen-
tos nas taxas de juros, como
imóveis, sofram com o aumento
da inflação e a desaceleração do
crescimento econômico nos
Estados Unidos. O UBS também
chamou a atenção para o lento
aumento da produção de ouro e a
possibilidade de bancos centrais
asiáticos aumentarem a parcela
de ouro em suas reservas. 

Michael Lewis, diretor de
análise de commodities do
Deutsche Bank prevê que o ouro
terá um valor médio de US$ 491
por onça no ano que vem e de
US$ 523 em 2007, comparado
com uma estimativa de US$ 441

para 2005. Como outros, ele cita
a forte demanda por jóias de
ouro das crescentes classes
médias da Índia e da China e a
necessidade do metal por fabri-
cantes de eletrônicos asiáticas. 

Emanuel Balarie, estategista
sênior de mercado da Wisdom
Financial, uma corretora de
commodities e firma de admi-
nistração de recursos, prevê que
antes do fim de 2006, o ouro esta-

rá acima de US$ 600 por onça. 
Mas alguns gestores de recur-

sos começam a perder o entu-
siasmo com o metal. No longo
prazo, o aumento da produção
deve limitar a altura a que pode
subir o ouro, adverte Gavin
Rankin, diretor de análise de
investimentos na Europa do
Citigroup Private Bank. E Adam
Tejpaul, chefe de commodities
do J.P. Morgan Private Bank,
prevê que o ouro aumentará só
5% nos próximos doze meses. 

Ambos dizem que o ouro
deveria ser uma parte pequena
— uma porcentagem de um dígi-
to apenas — de uma carteira de
investimentos diversificada.

SUAS FINANÇAS

Pense duas vezes antes
de pôr ouro na carteira
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POR TARA PARKER-POPE
THE WALL STREET JOURNAL

Quando Wazhma Samizay e
suas amigas têm um dia ruim,
elas vão às compras, um ritual
que apelidaram de “terapia de
varejo”.

“Quando se está comprando
um presente ou algo para si, de
qualquer modo é uma espécie
de recompensa”, diz Samizay,
que há três anos abriu uma
butique em Seattle com o nome
de Retail Therapy (terapia de

varejo em
inglês). “O con-
ceito da loja era

o de encontrar coisas que façam
as pessoas se sentir bem.”

A ciência agora está desco-
brindo o que Samizay e muitos
consumidores sempre soube-
ram: comprar faz você se sentir
bem. Cada vez mais informa-
ções de pesquisas neurológicas
mostram que ir às compras ativa
áreas importantes do cérebro,
melhorando o humor e dando
uma sensação de bem-estar —
pelo menos por algum tempo.
Olhar para uma vitrine decora-
da ou encontrar um brinquedo
raro parece ativar o centro de
recompensas do cérebro, esti-
mulando a liberação de substân-
cias que dão uma sensação de
“embriaguez de compras”.
Entender o modo como seu cére-
bro responde à experiência de ir
às compras pode ajudar a com-
preender os altos e baixos do
humor na temporada de fim de
ano e evitar o remorso de com-
prar certas coisas, além de redu-
zir o risco de gastar demais. 

Boa parte da alegria de ir às
compras pode ser atribuída a
uma substância chamada dopa-
mina, que atua sobre o cérebro.
Ela tem um papel fundamental

na nossa saúde mental e física.
O cérebro de pessoas com mal de
Parkinson, por exemplo, pratica-
mente não contém dopamina. A
dopamina também tem um papel
importante no uso de drogas e
em outros comportamentos
viciosos. Ela é associada às sen-
sações de prazer e satisfação e é
liberada quando se faz algo
novo, excitante ou desafiante. 

Fazer compras pode causar
um aumento da dopamina.
“Você vê coisas que nunca viu;
prova roupas que nunca provou”,
diz Gregory Berns, neurocientis-
ta da Universidade Emory e
autor do novo livro Satisfaction:
the Science of Finding True
Fullfillment (Satisfação: a

Ciência de se Encontrar a
Verdadeira Realização, ainda
sem tradução em português).

Novas experiências também
geram aumentos na dopamina.
Pesquisadores da Universidade
de Kentucky estudaram ratos
que exploravam áreas desco-
nhecidas de suas jaulas — o
equivalente de se descobrir uma
nova loja. Quando um rato
explorava um lugar novo, havia
um aumento significativo de
dopamina no centro de recom-
pensas do cérebro. O estudo
sinaliza que é necessário ter
cuidado especial quando se
compra em lojas novas ou em
outras cidades. As pessoas ten-
dem a fazer mais aquisições

desnecessárias quando vão às
compras fora de suas comuni-
dades, diz Ruth Engs, professo-
ra da Universidade de Indiana
que estuda o vício das compras. 

Mas estudos com exames de
ressonância magnética sugerem
que os aumentos nos níveis de
dopamina estão ligados muito
mais à expectativa de uma
experiência do que à experiên-
cia em si — o que explica por
que algumas pessoas sentem
tanto prazer em ficar olhando
vitrines ou caçando pechinchas.

Saber que ir às compras gera
mudanças reais no cérebro
pode ajudar a tomar decisões
mais acertadas e não gastar
demais quando estiver sob os
efeitos da dopamina.

Engs, da Universidade de
Indiana, fez uma lista de dicas
para ajudar na hora de tomar
decisões de compras. Apesar de
terem sido criadas para pessoas
com distúrbios, elas podem ser
úteis para qualquer um que se
sinta contagiado pelo frenesi
das compras de fim de ano.
n Compre só o que está em

sua lista de compras. 
n Utilize dinheiro, cheque ou

cartões de débito. Limitações
financeiras podem ajudar a
controlar a empolgação e evitar
que você compre coisas mais
caras do que pode pagar.
n Olhe as vitrines depois que

as lojas estiverem fechadas ou
quando você tiver deixado sua
carteira em casa. Você terá o
prazer de ir às compras sem o
perigo de gastar demais. 
n Não vá às compras quando

estiver visitando parentes ou
amigos. A novidade de comprar
num lugar novo aumenta o risco
de você comprar algo de que
não precisa.

Estourou o especial? Culpa da dopamina
Substância do cérebro ajuda a explicar por que temos prazer ao fazer compras
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Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 9 dez. 2005. Economia, p. B13. 




