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Para crescer na vida, é preciso melhorar tanto os pontos fracos quanto as qualidades. O 
melhor caminho para isso é estar atento às informações que nos chegam.  
 
Do radical feed, alimentar, e do radical back, voltar, o termo feedback pode ser considerado 
como uma resposta a algo feito, executado. É uma troca de informações, de pontos de vista, 
que podem ser interpretadas de uma forma positiva ou negativa.   
 
Ninguém é completo ao ponto de não necessitar de aperfeiçoamento. Uma das características 
encontradas em grandes realizadores é a capacidade de visualizar suas fraquezas, na intenção 
de extingui-las. Ao reconhecer a própria vulnerabilidade, um realizador não se sente rebaixado 
ou incompetente. Pelo contrário: o profissional contribui decisivamente para a obtenção de um 
resultado melhor, tanto para ele quanto para o meio em que vive, refletindo também em seu 
ambiente de trabalho.  
 
Saber receber feedbacks é essencial. É um exercício de humildade que vale a pena. Para quem 
consegue aproveitá-los, eles se tornam um grande meio de aprendizado, além de uma ótima 
fonte de correção de rumo. Ver a mesma situação por um ponto de vista novo faz uma grande 
diferença.  
 
Da mesma forma, saber transmitir a opinião sobre o desempenho alheio é um ponto-chave 
para qualquer profissional que possui a incumbência de liderar equipes. Para que o feedback 
não seja interpretado como uma crítica, mas sim como um apoio eficaz na conquista para 
melhores habilidades,  alguns pontos devem ser considerados, como: ser descritivo, e não 
avaliativo; ser específico, e não generalizado; ser compatível com as necessidades de ambas 
as partes, sem exaltar a importância do comunicador, e diminuir o receptor; ser solicitado, e 
não imposto; além de transmitir as informações com clareza e no menor tempo possível.  
 
Para quebrar a resistência natural de quem está sendo analisado, é aconselhável começar 
sempre por aspectos positivos para depois dizer em que a pessoa pode melhorar. Além disso, 
é fundamental criar uma atmosfera apropriada, dedicando atenção total àquele momento, sem 
interrupções por telefone ou por pessoas que entrem na sala. 
 
Qualquer profissional precisa receber feedbacks para aprender constantemente e, com isso, 
expandir a zona de conhecimento. Eles também podem ser considerados um alarme: quando 
recebidos de modo negativo, aliados a resultados menos expressivos, é sinal de que algo 
precisa ser feito.  
 
À medida que alguém expande sua visão do mundo, passa a esperar das pessoas o que elas 
podem oferecer e leva os outros a agir da mesma forma. Por isso, é importante para 
executivos, empresários, empreendedores e profissionais de qualquer área criar um ambiente 
de reflexão, para que consigam absorver opiniões e pontos de vista enriquecedores. Em um 
ambiente assim as respostas para as mais importantes perguntas estarão sempre no ar: basta 
captá-las. Não por acaso, feedback é um termo emprestado da eletrônica que significa 
“retroalimentação” – ou seja, manter algo funcionando por suas próprias forças. 
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