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OPINIÃO
Feedback consistente: 

por que ele é
tão raro no Brasil?

Recrutamento e seleção 

são palavras que devem 

andar juntas com a 

expressão “relações 

humanas”. 

Não pode haver rotinas 
mecânicas nesses pro-
cessos tão necessários 

em nossa sociedade, em que 
a força de trabalho é fator 
preponderante para o sucesso 
de qualquer negócio, empresa, 
sejam eles vínculos extensos 
ou mesmo pequenos contratos 
temporários. Infelizmente, po-
rém, os profi ssionais de RH – na 
sua esmagadora maioria – não 
se deram conta de que dar re-
torno, apresentar feedback aos 
candidatos, principalmente 
aqueles que não foram esco-
lhidos, é minimamente uma 
questão de respeito.

É uma triste verdade. A 
maioria das empresas – e isso 
inclui as grandes – não tem 
uma política clara e efi ciente 
de feedback, o que é extrema-
mente danoso para o profi ssio-
nal que se candidata, porque 
afeta a sua autoestima, o seu 
amor próprio e até a própria 
confi ança em suas habilidades 
e competências. 

Negar feedback, lamento 
dizer, é uma questão muito 
particular brasileira. Tenho 
viajado o mundo, participando 
de congressos e encontros de 
especialistas em RH, e tenho 
visto que o retorno ao candida-
to é um ponto nevrálgico das 
políticas de pessoal, em quase 
todos os países. No Brasil, no 
máximo, a resposta é um apa-
nhado de duas ou três linhas de 
texto padrão, informando que 
“infelizmente o seu currículo 
não foi selecionado”.

“Mas por quê?”, pergunta-se 
o candidato. Errou algumas 
respostas no teste ou o teste 
identifi cou que ele não tem 
um comportamento profis-
sional adequado? Foi mal na 
entrevista ou foi bem demais 
e causou inveja no entrevis-
tador? Gaguejou quando não 
devia? Demonstrou soberba ou 
empáfi a? Nada disso é revelado 
pelas empresas. Parece uma 
demonstração da Síndrome do 
Pequeno Poder, de que falava 
Foucault. Reter informações 
para se sentir superior, dono 
da situação? O resultado disso 
apenas ajudar a manter mais 
um desempregado nesse oce-
ano de quase 14 milhões de 
desesperados.

Penso que, na maioria das 
vezes, se o recrutador oferecer 
um feedback consistente, que 
aponte pontos positivos e indi-
que pontos negativos, ele será 
capaz de contribuir para apri-
morar o candidato que, numa 
próxima oportunidade, corri-
girá o que foi alertado e será 
mais um trabalhador a ajudar 
o país a crescer e a progredir. 
Vamos ponderar alguns exem-
plos daquilo que especialistas 
indicam como sendo feedbacks 
consistentes – e, portanto – 
úteis para que o candidato saia 
fortalecido da experiência, em 
vez de derrotado.

. Saber perder. O candidato 
que recebe uma informação 
que aponta seus pontos fortes, 
mas que explica que foi identi-
fi cado um outro candidato com 
este ou aquele traço mais inte-
ressante para a função, pode 
perceber em que habilidades 
ou competências ele precisa 
aprimorar. Ele, com certeza, 
será um melhor candidato em 
nova seleção, seja na mesma 
ou em outra empresa. 

. Manter portas abertas. 

O candidato que recebe reco-
nhecimento do recrutador e 
se sente cumprimentado pela 
empresa pelas suas qualida-
des, poderá ser um excelente 
colaborador, em uma futura 
oportunidade. O recrutador 
não estará fechando portas, 
por falta de sensibilidade, a 
alguém que ele seguramente 
contrataria em outra situação.

. Ser informado sobre o 

andamento. Uma delicadeza 
que pode cativar o candidato é 
a empresa enviar informações 
para todos os participantes 
de uma seleção, explicando o 
processo da contratação e as 
razões de a vaga ainda não ter 
sido preenchida. É indicado 
dar retornos periódicos até 
o momento de informar que 
depois de cuidadosa seleção 
foi escolhido um profi ssional 
que a empresa considerou ser 
o mais adequado. Com isso, a 
empresa demonstra respeito. 
E não custa tanto trabalho 
assim dar esse feedback.

. Entender as conjuntu-

ras. Quando a empresa explica 
as razões de mercado pelas 
quais foi obrigada ao cance-
lamento ou congelamento da 
vaga, ganha a simpatia do can-
didato, que percebe que não 
apenas ele tem difi culdades 
de mercado, mas a empresa 
também sofre. É uma atitude 
simpática, que certamente vai 
gerar uma resposta amistosa.

. Aceitar que há candi-

datos melhores. Há casos 
em que a empresa optou por 
um candidato, mas ainda não 
fechou contrato porque de-
pende de uma resposta desse 
candidato. Dirigir-se ao can-
didato que fi cou em segundo 
lugar, explicando que ele é uma 
opção de candidatura, mas que 
ainda não pode confi rmar por 
causa das negociações que 
envolvem o candidato que 
está à frente dele, não só é 
uma atitude respeitosa como 
fará um bem muito grande ao 
candidato rejeitado, porque 
obteve uma quase vitória. E 
isso não é pouco. 

Como se vê, este artigo é 
dirigido aos profi ssionais de 
Recursos Humanos. Trate bem 
seus candidatos. Eles são a sua 
matéria-prima de trabalho. E, 
quem sabe se um candidato 
feliz com a sua resposta não 
será a sua “mosca branca” do 
futuro?
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O bom desempenho das vendas já começa a surtir efeitos no 

mercado de trabalho.

As vendas do varejo na capi-
tal paulista cresceram 4% em 
junho, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Con-
siderando a série histórica a 
partir de 2008, foi a quarta 
maior cifra registrada para um 
mês de junho. O comércio va-
rejista faturou R$ 15,6 bilhões 
no mês, R$ 600 milhões a mais 
do que o apurado em junho 
de 2016. O bom desempenho 
das vendas já começa a surtir 
efeitos no mercado de traba-
lho. Enquanto no primeiro 
trimestre o varejo paulistano 
fechou quase 7 mil postos de 
trabalho, em abril, maio e ju-
nho o setor abriu 1.087 novas 
vagas com carteira assinada.

Com esses resultados, a 
taxa acumulada no primeiro 
semestre do ano foi de 4,8%, 
que, em termos reais, repre-
senta um crescimento de R$ 
4,2 bilhões em comparação ao 
apurado entre janeiro e junho 
do ano passado. Os dados 
são da Pesquisa Conjuntu-
ral do Comércio Varejista, 
realizada mensalmente pela 
FecomercioSP, com base em 
informações da Secretaria da 

Destas gravidezes, duas de cada três  foram indesejadas. De 

todas as mulheres grávidas, 19% não fi caram satisfeitas

com a notícia da chegada de um fi lho.

A pesquisa revelou tam-
bém o drama da experi-
ência de estar grávida e 

parir em uma prisão brasileira. 
Uma em cada três mulheres foi 
algemada após ser internada 
para o parto, apurou a pesquisa. 
A situação é acompanhada pela 
presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do STF, 
ministra Cármen Lúcia, a partir 
de informações dos presidentes 
de tribunais de Justiça. 

Entre agosto de 2012 e janeiro 
de 2014, os pesquisadores res-
ponsáveis pelo estudo “Saúde 
materno-infantil nas prisões” 
visitaram 24 estados brasileiros. 
Ouviram pessoalmente 495 
mulheres presas, no ambiente 
prisional. Apenas 241 presas 
que deram à luz na cadeia e 
que tinham fi lhos menores de 
um ano foram consideradas 
como amostra do estudo. Desse 
grupo, 67% tinham entre 20 e 
29 anos. A maioria das mulheres 

O Museu Nacional, da UFRJ, 

que vai completar 200 anos

no ano que vem.

Debates, projeção de fi lmes 
com audiodescrição, lançamen-
to de publicações e diversas 
exposições temporárias são 
algumas das atrações da 11ª 
Primavera dos Museus, que 
teve início ontem (18), em todo 
o país. Ao longo da semana, 
museus e instituições culturais 
abrirão as portas com uma 
programação especial, que tem 
como foco o tema Museus e suas 
Memórias. Serão realizadas 
2,5 mil atividades culturais em 
417 cidades. Para saber o que 
vai acontecer em cada cidade, 
basta acessar o guia online.

Neste ano, a Primavera dos 
Museus, que é coordenada pelo 
Instituto Brasileiro de Museus 
(Ibram), conta com a participa-
ção 932 instituições culturais. 
O número de participantes é 
o maior desde que foi criada 
a semana, em 2007. Segundo 

Protesto contra 
absolvição de 
agente deixa 80 
presos nos EUA

Mais de 80 pessoas foram 
detidas pelas autoridades norte-
-americanas após a terceira noite 
de protestos em Saint Louis, em 
Missouri, nos Estados Unidos, 
contra a absolvição de um ex-
-policial branco que matou um 
jovem negro em 2011. A onda 
de protesto teve início na sexta-
-feira (15) quando um juiz de St. 
Louis absolveu o ex-agente Jason 
Stockley das acusações do assas-
sinato de Anthony Lamar Smith, 
suposto trafi cante de drogas que 
morreu após uma perseguição 
policial em 2011.

Na ocasião, o ex-agente disse 
que viu Smith segurar uma 
arma. No entanto, o objeto não 
aparece nas imagens gravadas 
por testemunhas. Elas dizem 
que ele atirou apenas porque se 
sentiu ameaçado. Promotores 
afi rmaram que o agente colocou 
uma arma no carro da vítima. 
Stockley deixou o Departamento 
de Polícia Metropolitana de St. 
Louis em 2013. A família de Smith 
ganhou um processo de homicí-
dio culposo contra a cidade de 
US$ 900 mil no mesmo ano.

Para o juiz Timothy Wilson, a 
acusação apenas mostrou uma 
“dúvida razoável”. Após a deci-
são favorável ao réu, centenas 
de pessoas tomaram às ruas da 
cidade e foram até o tribunal.Os 
militantes gritaram palavras de 
ordem como “sem justiça, sem 
paz” e chamaram Stockley de 
assassino. Um grupo informal 
de ativistas, conhecido como 
Ferguson Frontline, organizou os 
protestos. Segundo os militantes, 
a absolvição do policial é racismo 
institucional, que permite que 
agentes sejam inocentados em 
vários casos de morte de homens 
negros desarmados.

Por conta dos confrontos na 
região, a banda irlandesa U2, que 
se apresentaria em St. Louis no 
último sábado (16), cancelou o 
evento. Já no domingo (17), foi 
a vez do cantor Ed Sheeran de-
sistir de seu show no Scottrade 
Center por motivos de seguran-
ça. Esta não é a primeira vez que 
os cidadãos norte-americanos 
fazem protestos por questões 
raciais. Recentemente, a cidade 
de Charlottesville, na Virgínia, 
foi palco de uma manifestação, 
que deixou três pessoas mortas 
(ANSA).

A revista “Rolling Stone”, um 
dos títulos mais importantes da 
imprensa dos Estados Unidos 
e com quase meio século de 
história, foi colocada à venda 
devido a problemas fi nanceiros e 
cenários incertos sobre o futuro 
da mídia impressa. A companhia 
Wenner Media, que detém os 
direitos do título, está disposta 
a ceder sua cota de controle, já 
que enfrenta difi culdades eco-
nômicas, informou ontem (18) 

o jornal “The New York Times”.
Jann e Gus Wenner, presiden-

te e chief operating offi cer da 
“Rolling Stone”, respectivamen-
te, devem permanecer à frente 
das decisões da revista, mas 
admitiram que a decisão fi nal 
cabe ao novo proprietário. Criada 
em 1967, no auge do rock’n’roll, 
a Rolling Stone participou das 
principais manchetes dos EUA, 
além de também ser referência 
no jornalismo político (ANSA).
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Jovem, negra e mãe solteira: 
a dramática situação

de quem dá à luz na prisão
A mulher que dá à luz na prisão é jovem, negra e mãe solteira. Inédito, o censo carcerário de 
mães presas feito pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde confi rmou um perfi l 
socioeconômico observável nas unidades prisionais femininas

uma em cada duas mulheres 
presas entrevistadas estudou 
sete anos ou menos.  

De acordo com os resultados 
do estudo, a vulnerabilidade 
social delas foi agravada du-
rante a experiência da parição. 
Embora a maioria delas (60%) 
tenha sido atendida em até 
meia hora após o início do 
trabalho de parto, apenas 10% 
das famílias das presas foram 
avisadas. Uma em cada três 
mulheres foi levada ao hospital 
em viatura policial. A estadia 
na maternidade também foi 
problemática, uma vez que 
36% das mulheres ouvidas re-
lataram que foram algemadas 
em algum momento da inter-
nação. Maus tratos ou violência 
– verbal e psicológica –  foram 
praticadas por profi ssionais 
da saúde em 16% dos casos 
e por agentes penitenciários 
em 14% dos relatos (Ag.CNJ 
de Notícias).

era negra – 57% se declararam 
pardas e 13%, pretas – e mãe 
solteira (56% da amostra). 

A vulnerabilidade social do 
grupo das mulheres presas, 
especialmente as mães que ti-
veram fi lhos na cadeia, também 

foi constatada pelo  fato de 30% 
delas chefi arem suas famílias 
– 23% delas tinham famílias 
chefi adas pelas próprias mães. 
Praticamente metade delas 
(48%) não tinha concluído o 
ensino fundamental, ou seja, 

Cresceu o faturamento real do 
comércio varejista na capital

Fazenda do Estado.
Seis das nove atividades 

analisadas apresentaram cres-
cimento em junho, na compa-
ração com o mesmo mês de 
2016, com destaque para os 
segmentos de concessionárias 
de veículos (10,2%); farmácias 
e perfumarias (10,1%); e su-
permercados (1,7%), que em 
conjunto contribuíram com 3 
pontos porcentuais (p.p.) para 
o resultado geral. No sentido 
inverso, as quedas foram ob-
servadas nas atividades de lojas 
de móveis e decoração (-4,2%); 
lojas de vestuário, tecidos e 

calçados (-3%); e materiais 
de construção (-0,7%).

Todas as atividades varejis-
tas na cidade de São Paulo, à 
exceção de vestuário, encer-
raram o primeiro semestre 
de 2017 com taxas de vendas 
em crescimento, como ocorre 
no Estado, mas na capital a 
performance é muito superior: 
4,8% contra 3,6% no Estado. A 
taxa acumulada de 12 meses, o 
melhor indicador da trajetória 
cíclica das séries, mostra um 
crescimento de 4%, o seu 
maior patamar dos últimos 
três anos (AI/FecomercioSP).

Museus de todo o país têm 
programação especial nesta semana

o Ibram, de lá para cá houve 
crescimento de 15% no número 
de instituições participantes. 
A expectativa é que o número 

continue crescendo nas próxi-
mas edições, já que o instituto 
tem mais de 3,7 mil museus 
mapeados no Brasil.

Ao falar sobre Museus e 
suas Memórias, a organização 
do evento também pretende 
chamar atenção para o aniver-
sário de 200 anos da criação da 
primeira instituição do gênero 
brasileira, o Museu Nacional/
UFRJ no Rio de Janeiro, que 
será comemorado no ano que 
vem. Além disso, “um dos ob-
jetivos é que museus e demais 
instituições culturais parti-
cipantes possam ‘olhar para 
dentro’ e refl etir, junto com 
os grupos sociais presentes 
nos territórios nos quais estão 
inseridos, sobre os processos 
e resultados de sua própria 
constituição e produção”, diz 
o texto explicativo divulgado 
pelos organizadores (ABr).

Revista ‘Rolling Stone’ é 
colocada à venda


