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Resumo 

Esta pesquisa buscou compreender o processo de feedback no programa Super 
Estágio em agências de publicidade e propaganda, em Porto Alegre/RS e, 
especificamente, identificar o local e o timing do feedback no Super Estágio, e 
descrever a execução do feedback no programa. Trata-se de uma pesquisa do tipo 
exploratório e de vertente qualitativa. O programa Super Estágio se preocupa com 
o profissional do futuro e o feedback aos estagiários mostra-se uma ferramenta 
importante voltada ao desenvolvimento profissional. O processo de feedback 
ocorre de acordo com a cultura empresarial das agências, porém, devido ao intenso 
ritmo de trabalho, muitos gestores das agências de publicidade ainda não estão 
suficientemente preparados para emitirem feedbacks relevantes aos estagiários. 
 
Palavras-chave: Feedback; Super Estágio; Publicidade e Propaganda; Cultura 
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Introdução 

A comunicação pressupõe um processo de troca em que uma mensagem 

é elaborada por um emissor (a partir de uma intenção) e partilhada a um receptor. 

Um dos integrantes da comunicação é o feedback, ou resposta, que ocorre a partir 

do retorno do receptor ao emissor – um determinado diálogo que emite opiniões e 

impressões acerca de assuntos vinculados às informações envolvidas em seu 

convívio (THAYER, 1979). 
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Para as organizações, a comunicação é fundamental e corresponde ao 

processo em que os indivíduos reúnem informações importantes frente a fatos 

relacionados à atuação da organização nos âmbitos – interno, de mercado e 

institucional (KUNSCH, 2009). Por isso, a comunicação organizacional pode ser 

dirigida aos diversos stakeholders (indivíduos ou grupos estratégicos que têm 

envolvimento na organização – direta ou indiretamente) com os quais a empresa 

mantém relações, sendo uma das mais relevantes formas de comunicação, a 

interna, que consiste na comunicação dirigida aos colaboradores da empresa. 

A comunicação interna também constitui um processo e uma das etapas 

é o feedback, que decorre do fornecimento de análise crítica orientada à correção 

de desempenhos e comportamentos de um colaborador em uma empresa. Nesse 

cenário, a comunicação interna é imprescindível para garantir a qualidade do 

relacionamento entre os profissionais da empresa e bons resultados para o 

negócio em qualquer segmento de atuação, principalmente nas empresas que 

prestam serviços, como é o caso das agências de publicidade, cujo objeto de 

trabalho é o fornecimento de assessoria a outras empresas em suas estratégias de 

comunicação com o mercado. Por outro lado, fornecer o feedback adequado aos 

colaboradores contribui para a qualificação do profissional e, consequentemente, 

confere uma vantagem competitiva à organização à qual esses sujeitos estão 

vinculados. 

Com base nessas considerações, este artigo tem como objetivo geral 

analisar como ocorre o processo de feedback entre os participantes do Programa 

Super Estágio em agências de publicidade e propaganda de Porto Alegre - RS. 

Assim, foram definidos os seguintes objetivos específicos: identificar o local e o 

timing (momento mais adequado para a realização da sessão de retorno/crítica) do 

feedback no Super Estágio e descrever como se realiza o feedback, a partir da 

experiência desses jovens e dos seus gestores. 

Este estudo pode ser relevante para acadêmicos e profissionais das 

áreas de Administração, RH, Publicidade e Propaganda, dado que se torna mais 

uma fonte de estudos sobre feedback, tema que no Brasil ainda carece de 

informações e pesquisas por ser uma ferramenta pouco explorada e/ou de difícil 

identificação nas organizações. Além disso, o programa Super Estágio, lançado no 

início de 2016 na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Estado do Rio 
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Grande do Sul (ESPM-SUL), como cenário de estudo é, pela primeira vez, 

contemplado em uma pesquisa. 

 
 
 
Jovens e Programas de Estágio 

A juventude de acordo com a categoria sociocultural enfatiza que as 

atitudes e comportamentos dos jovens pode variar de acordo com a classe social, 

nacionalidade, gênero, religião, grupo étnico e contexto histórico (regional, 

nacional, cultural e/ou social), fazendo, assim, com que cada sociedade possa, à 

sua maneira, tratar de interpretar o que é juventude e “o que é ser jovem” 

(GROPPO, 2000). No entanto, a segmentação dos jovens por faixa etária é um 

critério utilizado nas pesquisas em geral e neste artigo adota-se o critério 

estabelecido pela Assembleia-Geral das Nações Unidas que define como jovens os 

sujeitos entre 13 e 24 anos de idade.  

A educação influencia na integração da juventude, não apenas no 

quesito sociedade, mas, igualmente, no mercado de trabalho (BARBOSA FILHO, 

2004). De acordo com Oliveira e Piccinini (2012), o estágio não se associa 

diretamente ao trabalho, visto que não tem como finalidade um efeito produtivo e 

de renda, mas um vínculo em que predominam ensino e educação. Contudo, muitos 

estudantes consideram o estágio uma forma de obter renda e em função disso 

algumas empresas consideram os estágios um meio de conseguir mão de obra 

barata. Isso resulta em atividades com baixa exigência e, consequentemente, 

desempenho inadequado.  

Em relação a esses fatos, Pochmann (2004) destaca: “[...] mais 

recentemente, as ações voltadas para a formação tendem a incorporar 

múltiplos programas e redes de cooperação e aprendizagem” (POCHMANN, 2004, 

p. 225).  Pensando nisso e nas informações obtidas pelo Sindicato das Agências de 

Propaganda do estado Rio Grande do Sul (SINAPRO-RS) e a Escola Superior de 

Propaganda e Marketing do Rio Grande do Sul (ESPM-Sul) desenvolveram o 

programa Super Estágio. De acordo Pimentel (2010), mencionado por Souza, 

Zambalde e Oliveira (2013), os programas de estágio são elaborados entre 

instituições e empresas para integrar os estudantes à jornada do estágio, tendo em 

vista a ampliação dos conhecimentos e melhoria do desempenho à medida que 
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facilitam a troca de experiências. Com base nesse raciocínio, o programa Super 

Estágio é uma atividade pioneira para o aprimoramento de desempenhos e 

competências dos estudantes de publicidade e propaganda da instituição ESPM-Sul 

(LUCA, 2015).  

O projeto foi divulgado em 11 de novembro de 2015 e implantado no 

primeiro semestre de 2016. Essa iniciativa garante benefícios mútuos a todos os 

envolvidos e tem como objetivo a aproximação dos estudantes de publicidade e 

propaganda com o mercado de trabalho – agências de propaganda e publicidade da 

cidade de Porto Alegre (LUCA, 2015; ESPM-SUL, 2016).  

Mercado Publicitário, Comunicação e Feedback 

O processo de comunicação caracteriza o homem em sociedade, pois, 

independentemente do ambiente, o ato e a necessidade de comunicar-se são 

identificados (THAYER, 1979). Para Duterme (2008) a comunicação é um processo 

de troca, em que a compreensão do que é compartilhado garante a proximidade 

entre indivíduos. Para que o processo de troca ocorra, primeiramente o emissor 

deve elaborar e partilhar, por meio de uma intenção, necessidade ou propósito, 

uma mensagem. Em código, essa mensagem é dirigida por meio de um canal (meio) 

a quem está no outro extremo: o receptor/destinatário, que possui como papel 

final realizar a decodificação do conteúdo que lhe foi direcionado (THAYER, 1979). 

A conjunção do termo comunicação com o termo organizacional ou 

institucional é conceituada por Kreps (1990) como um processo em que indivíduos 

de determinada organização convergem informações relevantes, envolvendo fatos 

de acordo com o interior da empresa, isso possibilita o aprimoramento de 

cooperação e organização dos indivíduos. Isso reforça o fato de que “[...] a 

comunicação de duas vias só é possível através do feedback” (PERLES, 2007), 

portanto, além de ser uma ferramenta que visa alcançar melhorias por meio das 

pessoas e apresentar-se como instrumento empresarial no mercado (MISSEL, 2012). 

Nessa linha tem-se a visão de Roland (2000), que concebe o feedback 

como crítica, resultado da junção entre a ação e a fala, diretamente vinculada à 

educação – quando bem-feita, colabora para o aprendizado, pois tem como 

finalidade construir e desenvolver um bom comportamento sobre aquilo que é 

planejado para crescimento futuro. Conforme Williams (2005), para que o feedback 

se realize, é preciso compreensão em relação as outras pessoas e em parte, a 
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maioria dos feedbacks nas organizações ocorre de forma decrescente na escala 

hierárquica: dos gestores para os funcionários. Contudo, segundo Missel (2012), o 

feedback corporativo é um instrumento capaz de proporcionar harmonia entre 

tantas diferenças entre as diversas gerações. 

A evolução do conceito de competência, para Dutra (2002), ultrapassou 

os conhecimentos, habilidades e atitudes para focar no resultado da ação: de nada 

adianta avaliar os conhecimentos e habilidades senão pela efetiva execução da 

ação, ou seja, devem-se transformar os conhecimentos, habilidades e atitudes em 

resultados. Para Missel (2012) a qualidade de qualquer relação depende da 

quantidade e da qualidade do adequado feedback que cada indivíduo recebe do 

outro.  

Uma das competências consiste na elaboração de um plano que deve ser 

delineado a partir da cultura e dos princípios da organização e aplicado como 

estratégia (MISSEL, 2012). Não obstante, a escolha do local e do timing (momento 

mais adequado para a realização da sessão do retorno/crítica) também é uma 

competência que o emissor deve ter e idealmente deve ocorrer quando as duas 

partes (emissor e receptor) tiverem tempo e não estiverem submetidas a 

tensão/pressão (MISSEL, 2012). Porém, o feedback deve ser feito “[...] no primeiro 

momento possível depois do fato [...]: dessa forma, mantém-se vivo o 

acontecimento, tanto na memória da pessoa que faz a crítica, como na pessoa que 

é criticada” (ROLAND, 2000, 12). Não se pode esquecer que o “[...] o feedback 

deve ser dado com relativa frequência” (TRACY, 1994, p. 98). Para Roland (2000), 

no que diz respeito à questão do lugar mais apropriado destaca-se o local de 

trabalho: “o mais conveniente seria procurar uma sala em que não houvesse o risco 

de ser ouvido nem tampouco interrompido” (ROLAND, 2000, p. 13). 

Concomitantemente, para Missel (2012), o ambiente deve ser neutro e estabelecer 

um clima de respeito mútuo e tranquilidade. Por fim, outra instrução para a 

aplicação correta do feedback é a capacidade de ouvir, pois, conforme Missel 

(2012), o emissor deve ouvir com atenção o receptor e aguardar para que a 

pronúncia ocorra em momento adequado e estimule o receptor a falar e fazer 

perguntas. Embora a prática de dar e receber feedbacks apresente obstáculos e 

dificuldades, os líderes e gestores devem buscar desenvolver tais práticas (SOUZA; 

TADEUCCI, 2007). 
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Por sua vez, paralelamente a essas questões, a gestão estratégica 

em agências de publicidade e propaganda se torna necessária diante do acirrado 

ambiente competitivo das últimas décadas, que tem marcado intensamente o jeito 

de administrar, obrigando as organizações a implementar processos de gestão 

(GONÇALVES, 2010). Os serviços prestados pelas agências cumprem funções de 

consultoria em comunicação (determinação de estratégias e concepções de 

campanhas), de produção (confecção e criação de anúncios) e de intermediação ou 

negociação (compra de espaço midiático, produção, etc.) (TOALDO; SILVA, 2010), 

por isso as agências “(...) têm em seus talentos humanos o pilar principal para o 

sucesso” (SCHARF, 2007, p. 6). Diante dessas considerações entende-se que o 

processo de gestão de pessoas em agências de publicidade é complexo.   

Metodologia 

Este artigo ancora-se na pesquisa do tipo exploratória de vertente 

qualitativa, que é adequada quando se pretende diagnosticar um acontecimento 

e/ou encontrar resultados e ideias novas.  Essa abordagem permite a relação direta 

do pesquisador com aspectos descritivos acerca de lugares, pessoas ou 

eventos/fenômenos, nesse caso o Programa Super Estágio. Como técnicas para 

coleta dos dados a pesquisa bibliográfica (ou de fontes secundárias), a pesquisa 

documental e a de entrevista em profundidade. A pesquisa bibliográfica envolve a 

análise, leitura e interpretação de materiais já publicados (bibliografia pública) A 

pesquisa documental busca dados e informações pertinentes à resposta do objetivo 

geral, dentre os documentos usados destaca-se o regimento interno do Super 

Estágio, dados estatísticos e arquivos públicos e informações da internet.  E a 

entrevista em profundidade uma ferramenta que permite o contato entre 

entrevistado e pesquisador (entrevistador), revela circunstâncias comportamentos, 

aparências e percepções de indivíduos, sentimentos, valores, crenças, lembranças, 

pensamentos e intimidades dos sujeitos (LAKATOS E MARCONI, 2001).  

A unidade de estudo (ou amostra) foi segmentada intencionalmente de 

acordo com critérios e características pré-estabelecidas (GIL, 2010): quatro 

gestores e quatro estagiários participantes do programa Super Estágio de diferentes 

agências de publicidade e propaganda da capital do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre e o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing (um dos fundadores do Programa). 
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Os gestores foram indicados pelo coordenador do curso de Publicidade e 

Propaganda da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Sul), que por sua 

vez foi contatado pela autora por e-mail. Selecionados os participantes que 

correspondiam aos critérios mencionados, à autora do trabalho explicou os 

objetivos da pesquisa aos gestores por e-mail e estes também agendaram as 

entrevistas dos estagiários. 

As entrevistas foram realizadas pela autora, entre os dias os dias 13 de 

setembro e 28 de outubro de 2016, duraram entre 10 e 25 minutos, foram gravadas 

e transcritas. Realizaram-se na sede das agências de publicidade (gestores e 

estagiários), a entrevista com o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda 

da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Sul), ocorreu na própria 

instituição.  

 Para análise de dados, empregou-se a análise de conteúdo, com base 

em categorias e subcategorias definidas a priori, ou seja, aquelas provenientes do 

referencial teórico: feedback (local e timing, e execução) (GIL, 2010).   

 
Análise dos Resultados 

Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir os dados coletados 

em relação ao feedback no programa Super Estágio e suas respectivas 

subcategorias, local, timing e execução, que serão contemplados em duas 

subseções. 

 
Local e Timing 
 

Como apresentado por Missel (2012), o ambiente para a emissão do 

feedback deve transparecer neutralidade e tranquilidade. No programa Super 

Estágio, percebe- se que o feedback, em geral, ocorre em salas reservadas, o gestor 

G1 afirmou: “Então, às vezes, pode ser na sala de reuniões [...]” (G1). 

No programa Super Estágio, dentre outras responsabilidades, cabe à 

agência proporcionar um local de trabalho adequado para o estagiário, além de 

enviar à ESPM-Sul e ao SINAPRO um relatório formalizado de desempenho do aluno-

estagiário em caso de efetivação (ESPM- SUL, 2016). Nota-se que, na efetivação da 

estagiária E4, o relatório de desempenho foi considerado um feedback, tanto pela 

gestora G4 quanto por sua estagiária (E4). Por vezes, ele ocorreu em um momento 

e em local exclusivo: “[...] quando a gente renovou o contrato, a gente sentou, 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

8 

conversou, preencheu tudo junto, foi um momento para conversar na sala de 

reuniões, mas não tem um lugar marcado e nem hora” (E4). 

O timing (momento mais adequado para a realização da sessão do 

retorno/crítica) (MISSEL, 2012) ou a subcategoria periodicidade, é segmentado por 

gestores e estagiários em dois aspectos: um momento para os feedbacks informais 

(ou não estruturados) e outro para os feedbacks formais (ou estruturados). De 

acordo com Tracy (1994), o feedback deve ser emitido com frequência relativa e 

“[...] no primeiro momento possível depois do fato” (ROLAND, 2000, 12). Observa-se 

que, mesmo a estagiária E4 não identificando nenhuma regularidade nos feedbacks 

da sua gestora (G4), o gestor G1 e o gestor G2 reforçam as considerações de Tracy 

(1994) e de Roland (2000) quando afirmam que o feedback deve ocorrer 

imediatamente após o acontecimento: “Então, tu não pode esperar chegar o final 

do mês para dar esse feedbacks, entendeu?” (G2). 

Nessa conjuntura, em relação ao feedback estruturado/formalizado, 

nota-se uma disparidade entre as visões do gestor G2 e de sua estagiária (E2). 

Enquanto o gestor G2 definiu uma periodicidade bimestral, a estagiária E2 relatou 

o seguinte: “até agora eu tive um feedback, que a gente está com a pauta bem 

lotada [...]” (E2). O estagiário E3 afirmou periodicidade trimestral, ainda que o seu 

gestor (G3) não tenha considerado uma periodicidade certeira. Devido aos 

horários/compromissos do gestor G3 o feedback estruturado é agendado. Ainda em 

relação à demanda de tempo pelas demais atividades do mercado publicitário, 

reforça-se a posição de Missel (2012) ao afirmar que o feedback deve ocorrer 

quando o emissor e o receptor dispuserem de disponibilidade e não estiverem sob 

tensão ou pressão. De acordo com Missel (2012), é importante que o feedback se 

fundamente na cultura4 e nos princípios da organização e que o emissor estimule o 

receptor a falar e fazer perguntas. Nessa linha, vale mencionar a posição do gestor 

G1. Contudo, observou-se que o gestor G2 discorda do G1, pois, para ele, avisar 

com antecedência o receptor pode gerar estresse: “[...] eu vejo que tem uma 

manhã tranquila, eu sempre escolho a primeira hora da manhã, a pessoa recém 

                                         
4 Cultura Organizacional – conjunto de valores, crenças, tipo de gestão e princípios partilhados pelos 
membros de uma organização e que marcam seus comportamentos e atitudes.  É a junção de 
características que diferenciam uma empresa ou instituição da outra. Sendo fundamental para 
qualquer organização que busca alcançar resultados assertivos e rentáveis para o seu negócio.  
Por meio dela, é possível contribuir com o desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, 
reduzir conflitos, controlar demandas, gerir processos internos e definir uma imagem positiva da 
empresa, entre outras ações (LUPETTI, 2006). 
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chegou e daí o feedback, vamos para a sala [...] eu não aviso porque, para quê 

criar esse estresse, criar esse suspense ali?” (G2). Igualmente, a gestora G4 não 

adota um agendamento prévio. O fato de os gestores G2 e G4 não possuírem um 

sistema de agendamento converge para o que propõem Souza e Tadeucci (2007) ao 

afirmarem que é relevante desenvolver práticas facilitadoras para o aprimoramento 

da comunicação entre os líderes e os colaboradores. No entanto, observa-se que, 

dependendo da cultura e dos princípios da empresa, as ferramentas tornam-se 

distintas, sendo responsabilidade dos gestores identificar quais são as apropriadas a 

cada situação. 

 

Execução 

Referente à execução do feedback no programa Super Estágio, percebe-

se que o processo do feedback realizado pelo gestor G2 se inicia com a solicitação 

de seu próprio feedback: “O feedback é sempre bilateral [...]” (G2). A 

verbalização do gestor G2 mostra-se afinada com as concepções de Duterme 

(2008), quando considera que a comunicação é um processo de troca e que o 

emissor possui o poder de conceder proximidade para o(s) receptor(es). Por outro 

lado, a estagiária (G2) descreveu a execução de maneira diferente e não 

mencionou a avalição feita pelo gestor ou sequer o departamento ao qual está 

ligado este profissional:  

Eles me chamam, me dizem o que está bom, o que não está, o que precisa 
melhorar, o que não precisa. E explicam realmente como eu tenho que 
fazer as coisas ou como eu não tenho que fazer [...] o meu feedback foi 
bom, digamos, bem esclarecedor (E2). 

Conforme Missel (2012), uma das habilidades do emissor para um 

feedback eficaz é a capacidade de ouvir atenciosamente o receptor.  A posição do  

gestor G1 reflete essas ideias, uma vez que a sua primeira preocupação está em 

desenvolver a capacidade de ouvir o emissor, para depois dialogar sobre possíveis 

aprimoramentos na atuação do estagiário: “[...] eu me preocupo primeiro em 

ouvir muito a pessoa, então eu começo sempre perguntando como ela acha que foi 

o desempenho dela em relação a fidelidade da mesma [...]” (G1). Na mesma linha, 

a estagiária E1 revelou em suas falas concordância em relação à capacidade do 
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gestor (G1) de ouvi-la e, seguidamente, estabelecer os aprimoramentos necessários 

à sua atuação. 

No contexto da gestora G4 e estagiária E4, a execução não possui uma 

estrutura específica, pois ocorre de maneira direta devido à proximidade entre a 

gestora e a estagiária: “[...] a gente trabalha o tempo inteiro juntas, então não 

tem nem tempo de corrigir uma rota, quando começa a errar a gente consegue 

enxergar na hora. Já corrige na hora” (G4). Ainda referente à capacidade de ouvir 

(por parte do emissor), caracterizada por Missel (2012), a estagiária E4 revelou uma 

informação não mencionada por sua gestora (G4:) “[...] ela me dá um feedback 

positivo, negativo, seja o que for, de todo o processo e me pede também um 

feedback de como eu tô me sentindo, se ela pode me ajudar mais em alguma coisa 

[...]” (E4). Constata- se, então, que a gestora G4 permite e estimula a participação 

da sua estagiária (E4) no momento do feedback. 

Em relação à execução do feedback entre o gestor G3 e o estagiário E3, 

identifica-se que há uma relativa participação da área de Recursos Humanos da 

agência e que o processo ocorre entre três pessoas: o emissor, o representante do 

RH e o estagiário/receptor: “A gente senta os três, eu o estagiário e alguém do RH, 

juntos” (G3). Observa-se também que a afirmação do gestor G3 frente à 

elaboração de um plano de ação também reforça as ideias Dutra (2002), quando 

destaca que as empresas precisam concentrar-se no resultado da ação. Para o 

autor, é irrelevante somente avaliar os conhecimentos e habilidades se não houver 

efetiva execução da ação: transformar os conhecimentos, habilidades e atitudes 

em resultados. 

O feedback torna-se relevante, uma vez que está diretamente 

relacionado à educação (Roland, 2000). Para que o feedback seja eficaz e auxilie os 

estagiários, evidenciam-se algumas precauções na execução do feedback emitido 

pelos gestores. Uma das questões citadas pelo gestor G2 foi a necessidade de 

efetuar feedbacks diferentes para cada pessoa. O feedback também tem como 

objetivo elaborar e desenvolver bons comportamentos sobre um determinado 

planejamento para um crescimento futuro (ROLAND, 2000). Nota-se que o gestor G1 

destaca a sua preocupação na execução do feedback: “[...] tentar dar do jeito 

mais construtivo possível, criticar do jeito mais construtivo [...], justamente para 

que a crítica desenvolva e acrescente algo relevante para o estagiário” (G1). Para 
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tanto, visando atingir essa produtividade, o gestor G1 menciona a existência de um 

feedback bem estruturado: “[...] então a gente segue toda uma espécie de cartilha 

para fazer de um jeito superprodutivo, [...] a gente tem um feedback bem 

estruturado” (G1). Contudo, há divergências entre a afirmação do gestor G1 e de 

sua estagiária (E1) porque ela não identifica a execução do feedback a partir de 

uma estrutura elaborada. 

Dentre as diretrizes para a elaboração eficaz do feedback, encontra-se o 

desenvolvimento de um plano que deve ser alinhado à cultura e aos princípios da 

organização e aplicado como estratégia (MISSEL, 2012). Observa-se então que os 

gestores G2 e G3 discordaram em relação à utilização de anotações e pontuações 

na execução do feedback. O gestor G3 afirmou o seguinte: “[...] dou a nota para 

ele, falo por que eu dei aquela nota, digo o que ele tem que melhorar e tal, aí 

eu abro para ele dizer se ele concorda, se não concorda [...]” (G3). O gestor G2 

afirmou ter um plano estruturado, mas sem anotar ou pontuar: “[...] a gente faz um 

planinho mais estruturado de o que eu vou falar e tudo mais, mas eu não gosto de 

levar um papel para não deixar a conversa meio dura. Então eu meio que decoro os 

pontos que eu tenho que fazer” (G2). 

De acordo com Williams (2005), para elaborar um feedback é preciso que 

haja compreensão para com as outras pessoas. Assim, o último item destacado 

pelos gestores G2, G3 e G4 foi a horizontalização da hierarquia na aplicação do 

feedback. O gestor G3 afirmou o seguinte: “Eu gosto de sentar do lado do 

estagiário [...] Porque isso dá uma sensação de parceria, dá uma sensação de 

estamos juntos [...]” (G3). Em acordo com essa verbalização, a gestora G4 citou 

que a execução: 

[...] é uma coisa bem natural [...] não tem muita hierarquia, não tem 
distanciamento. Então a gente não tem um ritual ou alguma coisa mais 
formal que teria daqui a pouco em uma empresa que tivesse mais 
funcionários, sei lá, se a gente fosse gestores de vários (G4).  

Evidencia-se assim que essas falas dos gestores reforçam as ideias de 

Missel (2012) ao destacar que a maioria dos feedbacks sucedem de forma 

decrescente na escala hierárquica (dos gestores para os estagiários), pois 

frequentemente os líderes possuem mais idade e experiências e, portanto, também 

possuem a responsabilidade de propagar os seus conhecimentos aos mais novos. No 

entanto, atualmente, mesmo que os jovens estejam abertos ao feedback, Missel 
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(2012) afirma que esse instrumento no meio corporativo, proporciona harmonia 

entre as diferentes idades e cargos. 

Dessa forma, compreende-se que o feedback no programa Super Estágio, 

ancora-se em três atributos, local, timing e execução, que por sua vez vinculam-se 

à cultura das organizações (agências), uma vez que o mesmo corresponde ao 

conjunto de crenças e valores de uma empresa. Além disso, como integrante dessa 

cultura, tem-se o ritual da reunião de feedback, para a qual cada agência adota 

uma postura singular, segundo seus princípios, crenças e valores. 

 

Considerações Finais 

 
Este estudo buscou compreender o processo de feedback no programa 

Super Estágio em agências de publicidade e propaganda em Porto Alegre/RS e, 

especificamente, identificar o local e o timing do feedback no Super Estágio, e 

descrever a execução do feedback no programa. 

Diante dos impactos das novas tecnologias no campo da comunicação e 

dos hábitos de consumo, as agências de publicidade questionam-se acerca de seu 

papel na sociedade contemporânea e também em relação às novas perspectivas de 

negócios e dos novos métodos para produzir ideias e soluções para os 

clientes/anunciantes. Por isso, nota-se que programa Super Estágio, ainda que 

esteja em fase de introdução, contribui para minimizar os problemas identificados 

em relação ao estágio e para agregar valor à cadeia produtiva da comunicação, 

uma vez que facilita a transmissão de conhecimento, da experiência que reduz 

custos e qualifica o desempenho da organização. Mesmo sabendo que as agências 

hoje não serão as mesmas no futuro, este é um momento complicado, pois, ao 

mesmo tempo em que os modelos antigos estão deixando de funcionar, os novos 

ainda não estão adequadamente estruturados. Diante das inúmeras incertezas 

acerca do futuro das agências de publicidade, reforça-se a importância da 

formação de jovens talentos para enfrentar os desafios que a contemporaneidade 

impõe. Em função disso, pode-se sugerir que o maior valor do Super Estágio seja o 

de formar o profissional do futuro, ou seja, um indivíduo que saiba conviver com a 

incerteza, com a mudança e com a diversidade. Embora o programa Super Estágio 

tenha sido formulado a partir de estudos realizados no mercado brasileiro, voltado 

aos interesses dos estudantes egressos dos cursos de publicidade e propaganda, 
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essas tendências também se estendem para o mercado publicitário em âmbito 

mundial. 

O feedback pressupõe um efeito retroativo – resposta ou reação que o 

emissor recebe do receptor acerca de uma determinada mensagem/comunicação. 

Esse conceito aplicado ao programa Super Estágio envolve três aspectos: o local, o 

timing e a execução. Quanto aos locais em que o feedback ocorre, identifica-se que 

pode haver ou não um local específico, isto é, o feedback pode acontecer em uma 

sala reservada, ou no próprio local de trabalho. Não obstante, o timing (momento 

mais adequado para o feedback), pode ocorrer de acordo com agendamentos prévios 

com periodicidade determinada (trimestralmente, bimestralmente, mensalmente 

ou semanalmente) ou em situações repentinas, com periodicidade indeterminada 

(diariamente). 

Nota-se com isso que o local e o timing influenciam na execução do 

feedback. Nesse sentido, o feedback pode ser estruturado (mais formalizado e com 

mais processos) ou não estruturado (menos formalizado e com menos processos). O 

feedback estruturado corresponde a uma abordagem formal – possui relatórios, 

anotações e/ou planilhas com pontos/fichas avaliativas. Já o feedback não 

estruturado, é baseado em uma comunicação informal, como ações não verbais e 

reações ou retornos durante a realização de uma atividade e/ou ação. Ademais, 

para que haja efetividade na execução do feedback, consideram-se questões 

relacionadas ao alinhamento de expectativas, à proximidade dos 

relacionamentos, à capacidade empática (como a capacidade de falar e ouvir), à 

autorreflexão, à clareza e à participação do receptor. 

Assim, percebe-se que a realização do feedback se conecta à cultura 

empresarial das agências estudadas, uma vez que envolve um conjunto de valores 

e crenças que orientam uma empresa. Em geral, a cultura empresarial é 

estabelecida pelo(s) fundador(es) da organização, já que os seus valores e crenças 

moldam a maneira de ser e de agir da empresa e dos seus colaboradores.  No setor 

da publicidade do estado do Rio Grande do Sul, as agências de publicidade que 

integram o programa Super Estágio ainda possuem, em muitos casos, os fundadores 

presentes e atuando na empresa, ou seja, as crenças desses dirigentes perpassam 

e influenciam a agência como um todo. 
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A partir disso, compreende-se que, quanto mais houver congruência 

entre os valores da organização e dos seus colaboradores, melhores tendem a ser 

os relacionamentos e, consequentemente, mais efetivo o feedback. Afinal, a 

cultura empresarial também se expressa por meio de “ritos/rituais” e a reunião de 

feedback envolve um ritual – local, timing e execução. Portanto, nota-se que, se a 

agência/organização possui uma cultura mais conservadora (apresenta estrutura 

vertical – muitos níveis hierárquicos e rigidez), o feedback segue essa linha, ou 

seja, baseia-se em processos com características formais – agendamento, 

registros e locais pré-estabelecidos. Por outro lado, se a agência/organização 

possui uma cultura inovadora (estrutura enxuta/horizontal – poucos níveis 

hierárquicos e maior autonomia), o feedback, em geral, é mais informal – ocorre 

sem muitos protocolos. Para que não haja conflitos internos e para que o feedback 

garanta resultados eficientes, a conexão entre o receptor (neste caso, o estagiário) 

e o emissor (o gestor) deve estar alinhada aos valores da organização. 

Diante desse cenário, em relação à questão central de pesquisa que este 

artigo se propõe a responder, ou seja, a questão de como ocorre o processo de 

feedback no programa Super Estágio, salienta-se que este feedback possui papel 

fundamental no aprendizado e inserção dos jovens no mercado publicitário e inicia 

com a seleção e contratação do jovem estagiário, estende-se ao longo do 

desenvolvimento das suas atividades na agência e encerra-se ao final do contrato 

em seis meses, prorrogáveis por até um ano. Encerrado esse período de 

desenvolvimento de competências e habilidades do jovem estagiário, essa relação 

pode continuar se for da vontade de ambas as partes (agência e estagiário) 

mediante a contratação desse jovem como colaborador efetivo da empresa. 

Dentre as possíveis limitações deste estudo salienta-se a ausência de 

entrevistados, jovens estagiários, que deixaram o programa antes de informar as 

suas percepções acerca dessa experiência e, também, a ausência de depoimentos 

de representantes do SINAPRO (como uma das partes envolvidas no programa). 

Além disso, em alguns casos, ouviu-se o gestor geral do setor da agência e não 

exatamente o responsável direto pelo jovem estagiário. 

Como sugestões para futuros estudos, propõe-se a investigação do 

feedback do jovem estagiário para o seu gestor ou ainda a investigação de como os 

gestores de recursos humanos das agências percebem o programa Super Estágio. 



 

Anais do 6º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | outubro de 2017 

15 

Outro enfoque que pode ser explorado refere-se aos vínculos entre a cultura das 

organizações e o processo de feedback para as gerações Y e Z. 
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