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A maior parte das companhias localizadas na América Latina não exercita adequadamente a 
tarefa de fazer críticas construtivas e prover feedback aos funcionários. A afirmação é de 
Osmar Roberto Stefanini, diretor de Recursos Humanos da Eaton, líder mundial no 
fornecimento de componentes e sistemas elétricos, hidráulicos, automotivos e aeronáuticos. 
 
“Fazer um bom feedback é um desafio para essas empresas porque, normalmente, os latino-
americanos têm medo de que a outra parte leve para o lado pessoal. Já o anglo-saxão é direto 
e, mesmo que tenha uma relação social com um colega fora da organização, não deixará de 
criticá-lo caso não esteja fazendo seu trabalho da melhor forma possível”, diz Stefanini, que 
participou do comitê de Gestão de Pessoas da Amcham-Campinas nesta sexta-feira (22/02).  
 
O diretor acredita que a postura profissional dos americanos e europeus deve servir de 
exemplo aos latinos. Segundo ele, não adianta fazer rodeios na hora de apontar erros dos 
subordinados, pois muitas vezes a mensagem pode não ser compreendida. 
 
Para que o feedback seja bem feito, Stefanini defende uma maior proximidade entre os 
profissionais de diferentes níveis hierárquicos das companhias. “O gerente tem que saber 
sentar com a pessoa e transmitir com clareza seus pontos fortes e fracos. Apenas assim 
poderá cobrar resultados”, observa.  
 
Em busca do sucesso 
 
Presente em mais de 120 países, a Eaton implementou um novo processo de gerenciamento 
de performance em 2004, o Achieving Performance Excelence (Apex), que em uma tradução 
livre significa construindo uma performance de sucesso. 
 
De acordo com o diretor da empresa, o processo busca metas arrojadas e tenta impulsionar 
melhorias contínuas através de uma ferramenta disponível na intranet, ao alcance de toda a 
equipe. “Não adianta afirmar que possuímos uma filosofia e ‘pendurará-la na parede’. Mais do 
que isso, precisamos ter um instrumento que seja prático e objetivo”, ressalta. 
 
Stefanini explica que a ferramenta, que se divide em três etapas, nada mais é do que 
orientação e feedback contínuos.  
 
Na primeira fase, a de planejamento, são definidas as metas e, na seguinte, a de execução, há 
acompanhamento e monitoramento do progresso. Por fim, na etapa de avaliação, a pessoa 
passa por auto-avaliação, análise do gerente, reunião de desempenho e avaliação final.  
 



“Não há nada de novo. O que muda é que temos uma ferramenta que ajuda o gestor a 
analisar tanto seu trabalho quanto o de seus subordinados”, afirma. 
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