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eedback". Quando essa palavra é citada pode provocar muito medo
e agitação. Por isso, ela é fortemente evitada. Mas por que isso
acontece? Vivemos num mundo que utiliza o feedback para avaliar

o desempenho individual, organizacional e de equipes, o que leva as pessoas
a uma situação de estresse. O uso do feedback positivo e negativo poder ser

mais efetivo quando algumas práticas são seguidas, principalmente quando
estas estão alinhadas aos princípios SMART - Specific = específico, Measurable
= mensurável, Achievable = factível, Realistic = realista, Time-Bound = sujeito a
prazo. Neste artigo algumas sugestões são apresentadas para você ter sucesso
ao aplicar essa técnica. ©
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"Feedbaek". Quando essa palavra é citada, ela pode provocar muito medo e agitação. Por isso, ela é forte-
mente evitada. Mas por que isso acontece? Vivemos num mundo que utiliza ofeedback para melhorar a avalia-
ção do desempenho individual, visando à melhoria das organizações e das pessoas, para corrigir erros e dar início
às mudanças. Então, por que algo que é tão poderoso é sempre mal entendido, mal utilizado e, muito freqüente-
mente, sequer é empregado? Talvez isso se dê porque quando é utilizado incorretamente, ofeedback pode causar o
oposto — esmaga a moralidade., reduz o desempenho e mantém o status quo.

Existe uma frase bem conhecida - "Feedback ruim não existe", mas dificilmente alguém acredita nesta
afirmação porque o termo "feedback" desenvolveu uma conotação negativa associada a "crítica". Para que se possa
evitar esta percepção, ofeedback precisa ser dado deforma e estilo diferentes do que acontece atualmente.

O feedback é empregado na
vida cotidiana. Empregamos o
feedback, particularmente o feed-
back negativo, como ferramenta de
comunicação para corrigir ou para
incentivar. As pessoas empregam o
feedback diariamente ao conversar
com os amigos e com familiares,
com crianças e com seus bichinhos
de estimação. De fato, quando
você lê as definições da engenharia
elétrica sobre feedback positivo e
negativo, você pode constatar como
elas são aplicadas às pessoas:

Mas as pessoas tornam-se de-
fensivas quando o feedback ocorre
num ambiente de trabalho e esta
conotação é a grande causa do
feedback negativo.

Aqui está um exemplo extremo
de ausência absoluta de feedback.
Em um curso de treinamento, o
instrutor de uma turma orientou
os participantes a ignorar com-
pletamente um dos gerentes no
dia seguinte, sem que o mesmo
soubesse disso. O tal gerente
chegou no dia seguinte à sala de
aula. Ninguém olhou para ele,
falou com ele ou sequer tomou
conhecimento de que ele estava ali.
Quando ele falou, ninguém res-
pondeu, como se ele não estivesse
lá. Primeiro ele pensou que fosse

uma brincadeira, mas na medida
em que a manhã foi passando, ele
foi ficando perturbado e zangado.
Finalmente, ao término da manhã,
ele se acomodou em sua cadeira
e pensou "Ninguém se importa
comigo, portanto não vou fazer
mais nada!". Depois do almoço, o
instrutor finalmente dirigiu-se a
ele e informou-lhe sobre a instru-
ção que dera a todos os demais.
Antes deste curso, este gerente
pensava que sua equipe era pregui-
çosa, desmotivada e simplesmen-
te não conseguia executar seus
trabalhos. Depois de ser informado
sobre este exercício, ele percebeu
que nunca tinha conversado com
seu pessoal e, assim, eles passa-
ram a sentir-se desvalorizados e
ressentidos. Este gerente atingiu
seu "ponto de ebulição" somente
após algumas horas nesta situação
• imagine o que acontece quando
se trata de dias ou semanas.

Erros comuns
Os erros mais comuns ao se

dar feedback hoje em dia são:

• Não dar feedback - quando
nenhum feedback é dado, isso per-
petua e até mesmo propicia um
mau desempenho! E também um
bom desempenho pode ser afetado
se ele não for reconhecido.

• Retardar o feedback - ape-
sar de ser um pouco melhor do
que não dar nenhum feedback,
esperar até ocasiões pré-progra-
madas, como avaliações anuais,
não é uma boa prática. Cobrar o

profissional a respeito de um mal
desempenho depois de 7 meses
apenas irá contribuir para reduzir
a sua moral.

• Dar somente feedback
negativo - esta é a maior
contribuição para a conotação
negativa sobre feedback. Muito
freqüentemente os supervisores,
em particular os gerentes de
projetos, enxergam somente os
pontos negativos e acreditam que
os positivos são somente aqueles
que as pessoas "estão cumprindo
sua obrigação".

• Não ser específico no
feedback -fazer comentários
genéricos resultará numa fraca
compreensão e isso será esquecido
em pouco tempo. Forneça deta-
lhes específicos ao dar feedback de
modo que os membros da equipe
saibam sobre o instante e o im-
pacto de seu desempenho positivo
ou negativo.

• Não praticar o feedback
- muitos gerentes de projetos
somente improvisam e fazem isso
de modo leviano e ainda esperam
ter bons resultados. Em parte
por medo e em parte por falta
de tempo. Mas se o feedback for
dado deforma "pobre", ele pode
potencialmente tornar as coisas
piores do que estavam. Este é,
provavelmente, um dos maiores
fatores de repressão para se dar
feedback - o risco das coisas
ficarem pior do que antes. E é o
porquê de a prática ser essencial.
Do mesmo modo que, ao fazer
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uma apresentação, é necessário entender quem são os
expectadores e como se espera que eles reajam. Eles
aceitarão ou rejeitarão umfeedback negativo? Eles irão
apresentar desculpas? Eles gostam de aceitar feedback
positivo defronte de outras pessoas ou reservadamente?

• Não avaliar os resultados - parece que em muitas
ocasiões, após uma conversa bem-sucedida, depois de
algumas semanas o integrante da equipe continua
apresentando o mesmo desempenho de antes! E, ao
invés de trazer o tema para discussões de novo, ambas
as partes preferem deixar "o barco correr".
Muitas vezes os gerentes de projetos irão retardar

discussões referentes a desempenho com um membro
da equipe. O amanhã vai se tomar a semana que vem,
que acaba virando o próximo marco do projeto (milesto-
ne), que se transforma em depois do projeto e finalmen-
te se torna em nunca, porque o projeto foi concluído!

Já que é fácil reclamar sobre o fraco desempenho
de um membro da equipe, o gerente do projeto deve
ser responsabilizado pela tomada de ações corretivas.
Permitir que o fraco desempenho e mau comporta-
mentos continuem é culpa do gerente de projetos!

Dando feedback efetivo
Para dar feedback de forma mais efetiva, ele precisa

ser importante e específico. Muitas organizações e ge-
renciamentos utilizam os objetivos "SMART" (Specific
= específico, Measurable = mensurável, Achievable =
factível, Realistic = realista, Time-Bound = sujeito a
prazo) para seus funcionários. Exemplos de objetivos
SMART são:

• Fornecer estimativas precisas sobre as suas entregas
com margem de erro de 10% em relação ao resultado
atual, durante os próximos 6 meses e com margem de
erro de 5% em relação ao resultado atual dentro dos 6
meses subseqüentes.

• Reduzir erros e retrabalhos em entregas pessoais a nível
de tolerância mínima - zero erro, e manter abaixo da
tolerância nível 2 com 5 erros, através do uso de audi-
torias internas e roteirização automatizada de testes,
de janeiro a dezembro de 2008, em todos os projetos.

• Aumentar as vendas da divisão no mínimo em 75%
aofnal do anofscal e reduzir os custos da divisão em
pelo menos 5%.

• Melhorar a retenção dos membros pela redução dos
atritos de 20% para 15% para o próximo ano.

Portanto, gerentes de projetos deveriam empregar
o feedback "SMART":

• Específico - Identifique um evento em particular ou
desempenho que dispare o feedback, bom ou mau.
Quanto mais específico, melhor.

• Mensurável - Utilize alguns valores quantitativos
sendo concomitante m ente específico. Por exemplo,
se um membro da equipe se atrasa constantemente,
apure a duração disso. Também empregue números,
como reais ou porcentagens.

• Factível - Da mesma forma que um objetivo é cogi-
tado como factível, o mesmo se dá com feedback. Pode
ser que não seja possível corrigir o desempenho de um
membro da equipe de imediato, e isso demande uma
melhoria gradual durante um período de tempo

• Realista - Isso está intimamente ligado àfactibili-
dade. O feedback deve se encaixar à habilidade da
pessoa. Você não espera que um recém-graduado seja
capaz de fazer apresentações à alta gerência.

• Sujeito a prazo - Há duas variáveis relacionadas a
tempo: a primeira é a quantidade de tempo que passou
desde que o feedback ocorreu; a segunda é o tempo de
follow-up (acompanhamento) para verificar o efeito que
o feedback exerceu. O feedback é muito mais impactan-
te quando dado próximo à ocorrência do evento. E não
gaste muito tempo no follow-up, inicie o seu plano de
ação afim de corrigir um desempenho fraco.

Utilizando os princípios SMART, você contará
com uma estrutura excelente para gerar melhorias de
desempenho na hora de dar o feedback.

Ajustar expectativas desde o início
O desempenho humano freqüentemente é

negligenciado no processo de planejamento. Como
gerentes de projeto, nós somos sempre orientados
a ser mais proativos e menos reativos. Nós vamos
utilizar métodos sofisticados para fazer orçamentos e
cronogramas a fim de determinar planos altamente
precisos, realizar análises de riscos, definir métricas
para controle e assim por diante e, ainda assim, nós
habitualmente deixamos de planejar o desempe-
nho dos membros da equipe. Na maioria das vezes,
assume-se simplesmente que os membros da equipe
sabem o quê deve ser feito. E premissas não escritas
sempre acarretam em falta de compromisso, como os
gerentes de projetos sabem muito bem.

Diversas técnicas extraídas do PMBOK podem ser
empregadas para auxiliar a alinhar e a ajustar a linha
de base (baseline):

• Papéis e responsabilidades de projeto & obje-
tivos - Especifique por escrito, nos formulários do pro-
jeto, as expectativas do gerente de projetos em relação
aos papéis e responsabilidades das pessoas perante o
projeto. Documente até mesmo aspectos de desempe-
nho tidos como simples, tais como prazos, relatórios
de acompanhamento, necessidades de comunicação,
horários de trabalho, etc. Mesmo algo como horas de
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trabalho deve ser definido, especialmente levando-se
em consideração a situação atual de projetos executa-
dos por equipes distribuídas em diferentes locais.

• Matriz de responsabilidade - Listar a WBS de um
projeto e associar as responsabilidades irá tomar claras
as expectativas dos membros da equipe e suas responsa-
bilidades. Fica melhor ainda se isso gerar perguntas, por
parte da equipe, deforma que interpretações incorretas
possam ser tratadas logo no início do projeto.

• Reunião inicial (kick off meeting) - Quantas vezes
em reuniões iniciais as pessoas simplesmente se apre-
sentam e então se sentam imediatamente? Metade
deles pode até mesmo não ser mais vista novamente!
Use a reunião inicial para fazer perguntas sobre as
responsabilidades das pessoas e explique a cada um
qual é seu envolvimento no projeto.

• Discussões individuais - O ideal é ter tudo docu-
mentado, mas sendo realista, nem sempre é possível.
Até mesmo ter uma conversa verbal de 10 minutos é
melhor do que nada.

Numa ocasião utilizei uma escrituraria técnica
por um prazo curto de 4 semanas a fim de atualizar
a documentação de um projeto, uma vez que nossa
equipe estava muito ocupada. Eu não tive tempo para
escrever um documento sobre seus papéis e responsa-
bilidades e, ao invés disso, eu me reuni com a escri-
turaria durante 30 minutos quando ela chegou. Ela
copiou as expectativas que eu havia listado, de modo
que havia um registro das entregas. Eu também ex-
pliquei que eu esperava que ela iniciasse uma revisão
de prazos comigo, conhecendo meu próprio crono-
grama e minha filosofia de trabalho. Ela fez muito
bem isso, enviando e-mails e telefonando-me na hora
certa para que eu pudesse concentrar meu foco de
prazo em documentos específicos. Ao término de seu
papel no projeto, ela comentou que se eu não tivesse
exposto minhas expectativas, ela teria simplesmente me
enviado documentos pelo e-mail e esperado por uma
resposta, que jamais teria chegado. E isso teria afetado
minha opinião e meu feedback para seu gerente.

O poder do feedback positivo
Dar feedback positivo é a técnica mais subutilizada

de todas. Ao deixar de dar feedback positivo, os gerentes
de projeto não reconhecem o bom desempenho; e isso
pode resultar em moral baixo e desempenho futuro
"pobre" ou médio. Até mesmo uma observação rápida
para reconhecer um bom resultado pode causar au-
mento do desempenho para o restante do projeto. Isso
mostra quão poderoso pode ser o feedback positivo.

Como citado, o feedback positivo raramente é
dado. Usualmente é assumido que o desempenho

positivo é simplesmente parte do trabalho e não
justifica reconhecimento específico. Por conseqüên-
cia, somente o feedback negativo é dado, o que gera a
conotação ruim sobre feedback. Para romper este ciclo
vicioso, os gerentes de projeto precisam começar a dar
o mesmo volume de feedback positivo, ou até mais
do que feedback negativo. Os resultados podem ser
impressionantes!

Uma vez eu atuei como co-instrutor num curso in-
terno de dois dias numa empresa. Eu não pude parti-
cipar no primeiro dia e compareci no segundo. Como
instrutor, uma de minhas obrigações era a de dar feed-
back para os estilos de apresentação dos participantes.
Mas já que eu não pude participar no primeiro dia, eu
estava incerto sobre o quê já havia sido abordado ou
discutido no curso e confiava pouco em meu próprio
convívio de modo a dar feedback positivo e de desen-
volvimento. Durante a pausa da manhã, não muito
depois do início dos trabalhos do dia, o instrutor líder
dirigiu-se a mim e disse que eu dava feedbacks exce-
lentes para o pessoal. Isso me deixou muito confiante
em minhas habilidades e experiência e eu continuei a
dar feedbacks durante todo o dia.

O que teria acontecido se o instrutor líder tivesse
esperado até o fim do dia? Eu teria me sentido insegu-
ro durante todo o dia, sem saber se eu tinha sido útil
ou não. Ao dar feedback imediatamente, o instrutor
líder foi capaz de maximizar o meu desempenho. Seu
comentário durou somente 10 segundos e turbinou
meu desempenho durante várias horas.

Não espere pela "hora certa" para dar feedback
positivo! É muito difícil dar feedback positivo de forma
inadequada. Assim sendo, vá em frente e faça isso. Não
leva muito tempo e ajuda a aumentar o desempenho,
eleva o moral e altera a opinião negativa sobre feedback.

O quê não fazer e o que fazer
Finalmente, uma série de dicas do tipo "faça" e

"não faça":

Você não deve...
• dar desculpas para deixar de dar feedback
• esperar muito tempo depois da situação para dar feed-

back, positivo ou negativo
• ser prolixo
• esperar por um momento preestabelecido, como as

avaliações anuais
• ser emotivo
• menosprezar o feedback
• somente dar feedback positivo quando tiver de dar feed-

back negativo - também conhecido como "sanduíche"
• comparar com outros

Mundo Project Management



Você deve...
• praticar seu fornecimento defeedback

• dar retorno após um determinado comportamento/de-
sempenho

• criar oportunidades para darfeedback bidirecional
• obter adesões/concordâncias em planos de ação
• ajustar as expectativas desde o início
• conduzir discussões individuais
• darfeedback positivo
• utilizar voz calma
• registrar as ocorrências para referências posteriores
• pensar a longo prazo - refletir sobre o desempenho em

projetos futuros e não somente no atual
• dar o feedback imediatamente
• ter resultados específicos em mente
• darfeedback mais cedo e freqüentemente no início de

um projeto ou no início de uma fase do projeto

Como último exemplo, uma vez eu contratei uma
pessoa para minha equipe de projetos. Corno eu o en-
trevistei pessoalmente, estava bem consciente de seus
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pontos fortes e fracos. Ao invés de esperar 3 meses
pelo fim do período de experiência inicial, eu tive uma
reunião individual de 15 minutos com ele já em seu
primeiro dia na empresa! Eu lhe disse sobre os pontos
fortes que vi nele no processo de entrevistas e aspectos
que eu julgava que ele poderia ser fraco. Então, pedi a
ele para mostrar-me, nas semanas seguintes, como ele
poderia superar isso. Ele não somente foi muito bem
nas semanas seguintes, mas durante todo o resto do
ano! Como resultado, ele foi reconhecido e promovido
muito mais rapidamente do que era normal na empre-
sa, o que o motivou ainda mais. Por um breve período
de 15 minutos este membro da equipe se tornou super-
turbinado durante mais de um ano!

Feedback em projetos é uma ferramenta incri-
velmente poderosa que deveria ser empregada
em benefício do gerente de projetos objetivando
alcançar sucesso no projeto. Aplicando-se estas
práticas, os gerentes de projeto podem fazer uso
de mais uma tática visando realizar projetos bem-
sucedidos. •
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