
Com esta poderosa
ferramenta você
pode melhorar
seu desempenho
e ainda contribuir
para a evolução
da sua equipe.
Para isso, basta
saber falar na
hora certa
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o termômetro no
seu trabalho

Quando um funcionário faz um bom trabalho, você elo-
gia o desempenho dele? Quando você não cumpre com
êxito a sua missão na empresa, consegue reconhecer?
Depois de refletir sobre as suas atitudes, pense se está
lidando as pessoas da maneira adequada. Agora,
avalie suas experiências de oferecer e receber feedback.

A sua conclusão será o ponto de partida para aprender
e aprimorar sua relação com este fluxo de comunicação
e aprendizado entre as pessoas. Sem uma avaliação clara
como ponto de referência, é impossível ser produtiva e
saber se você está no caminho certo.

Por feedback entende-se não apenas comentários
negativos, mas também o reconhecimento de perfor-
mances apropriadas. É a capacidade de dar e receber

opiniões, críticas e sugestões sobre
alguma coisa pessoal ou profissio-
nal. Mas é preciso estar segura e sa-
ber fazer isso de maneira correta se
quiser realmente mudar de forma
construtiva e ajudar a sua equipe.

Neste momento o feedback é o que
determina como as pessoas pensam,
como se sentem, como reagem e como
encaram suas responsabilidades no
dia-a-dia, afinal, sem orientações,
elogios ou críticas pelas coisas que
realiza não dá para avaliar o nosso
grau de importância, principalmen-
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te na empresa em que trabalhamos.
"Nenhum líder ou empreendedor
será um vencedor se não desenvolver
intensamente a capacidade de dar
e receber feedback", frisa a coorde-
nadora de merchandising e chefe de
RH, Cláudia Cerqueira.

APERFEIÇOANDO
COMPORTAMENTOS
Através desta preciosa ferramenta
podemos trabalhar com mais em-
penho e determinação na busca por
melhores resultados, modifican-
do significativamente o modo de
encarar e lidar com determinados
assuntos, sempre procurando o
aprimoramento. "Sem feedback fi-
camos repetindo comportamentos
improdutivos", acrescenta Cláudia,
lamentando que muitos executivos

ainda acham que fazer um trabalho
bem-feito é obrigação dos seus fun-
cionários, e por isso não precisam
reconhecer e elogiá-los.

Ledo engano, pois o feedback nada
mais é que um dever de quem lidera
e um direito ainda maior do liderado,
já que ele avalia o desempenho do
profissional em relação à sua equipe,
ao seu cargo e ao seu rendimento e
desenvolvimento no trabalho.

Expert no assunto, Cláudia alerta
para um dos grandes erros dos lí-
deres: deixar normalmente de dar
feedback positivo para seus colabo-
radores, isto é, mostrar à sua equipe
que está no caminho certo.

Outro detalhe: incentivar o grupo
para a conquista de resultados espe-
rados é fundamental para que não se
tenha prejuízos no futuro.



FEEDB ACK, O TERMÔMETRO NO SEU TRABALHO

EVITE USÁ-LA COMO CORRETIVO
No entanto, é preciso ficar atento, já
que esta ferramenta torna-se nega-
tiva se for encarada como uma ação
corretiva, um modo de melhorar o
atuação e não de apontar erros. Nes-
te caso, Cláudia ensina que para que
um desempenho eficaz não perca a
qualidade, é preciso sustentá-lo com
a crítica positiva.

Mas atenção: afirmar a importân-
cia do elogio não significa eliminar a
reclamação, pois todo feedback que
recebemos em relação àquilo que rea-
lizamos é essencial para nosso apren-
dizado e crescimento profissional.
Encoraje o outro a expressar seu pon-
to de vista e escute atentamente o que
ele tem a dizer. É importante refletir
sobre o que queremos tentando ser o
mais objetivo possível.

Saber ouvir e reconhecer as pró-
prias falhas faz parte do negócio:
profissionais bem-sucedidos sabem
valorizar as críticas que recebem e
aprendem com sabedoria a utilizá-
las no futuro para não repetir o erro.

Profissionais
bem-sucedidos
sabem valorizar

o feedback
que recebem e

aprendem a não
repetir os erros
CLAUDIA CERQUEIRA,COOR. DE RH

O feedback ajuda os profissionais
na busca por novas oportunidades.
Além disso, renova as perspectivas a
partir de mudanças de rumo, identi-
ficadas com as críticas e avaliações.

CRIE UMA CULTURA POSITIVA
Para o autor do livro Preciso Saber Se Es-
tou Indo Bem, Richard L. Williams, ao
interagirmos com os outros de forma
mais construtiva, podemos criar uma



cultura positiva, produtiva e dinâmica
que faz bem a todos. Ele garante que ao
descobrirmos os poderes do feedback,
não só nos tornamos mais felizes.e rea-
lizados como também ajudamos mui-
ta gente a alcançar o sucesso tanto na
vida pessoal quanto na carreira.

Por isso, considere um comentário
de um colega de trabalho, chefe, su-
bordinado, enfim, discuta, argumen-
te, dê sua opinião, pois seu retorno
referente a um determinado assunto
pode fazer a diferença. m
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