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Executivos devem filtrar feedback negativo para evoluir profissionalmente 
 
Como você costuma receber uma crítica sobre o seu desempenho profissional? Você é 
daqueles que leva para o lado pessoal ou tenta pesar as observações e usá-las para se 
aperfeiçoar no dia-a-dia do trabalho? Alguns executivos que receberam o chamado feedback 
ao longo da carreira dizem que a avaliação de performance pontual ou constante de cunho 
negativo pode ser um divisor de águas para evolução profissional. Desde que a comunicação 
entre superior e subordinado seja feita de forma cuidadosa e contrabalanceada com pontos 
positivos, alguns consultores compartilham da mesma opinião.  
 
Embora nem sempre o responsável pelo feedback saiba transmiti-lo corretamente, é 
fundamental que o foco dessa ferramenta esteja direcionado para o desenvolvimento do 
profissional, defende a consultora de carreiras da Thomas Case & Associados, Luísa Chomuni 
Alves. Na opinião da especialista, ainda é comum que os superiores apontem mais os pontos 
fracos do indivíduo, deixando de lado as qualidades, mas cabe ao receptor extrair, na medida 
do possível, o lado positivo da avaliação e não tê-la como observação negativa.  
 
"É importante que o profissional esteja aberto para receber o feedback sobre os seus pontos 
fracos, porque é a partir de uma avaliação verdadeira sobre o seu desempenho que ele terá 
condições de melhorar. O feedback geralmente costuma ser incomodo, mas não há dúvida que 
pode fazer a diferença para o amadurecimento", analisa. 
 
Apesar de ter sido pouco avaliado ao longo dos seus 14 anos de carreira, o administrador de 
empresas Luís Eduardo Goffi Dix lembra que logo no início da sua vida profissional recebeu 
uma crítica que foi a mola propulsora para chegar ao cargo que ocupa atualmente diretor de 
Atendimento da agência de comunicação Dez Brasil. Quando recebeu a sua primeira crítica, 
Dix era trainee do BankBoston. Numa avaliação, ele ouviu do seu chefe que precisava executar 
menos as tarefas e ser mais planejador. Do contrário, dificilmente seria enxergado pelas 
pessoas como um possível líder. "A crítica feita pelo meu diretor me fez acordar, porque 
descobri que as pessoas com quem eu trabalhava me viam como fazedor de tarefas", lembra. 
 
Mesmo depois da observação, continua o executivo, foi difícil abandonar os maus hábitos, 
como executar apenas aquilo que lhe era pedido, para se tornar mais proativo. Para ele, o 
comodismo deixa o profissional entrar numa zona de conforto perigosa, por isso uma 
alfinetada em determinadas horas pode servir de empurrão para o crescimento profissional.  
 
"Depois da crítica, ainda houve muita insegurança, mas a mudança ocorreu aos poucos, 
sempre com o respaldo das pessoas com quem eu trabalhava. Até que num determinado 
momento, comecei a caminhar sozinho", complementa.  
 
 
 
MATURIDADE. Para o gerente regional da americana Eagle Global Logistics para o Rio de 
Janeiro, Norte e Nordeste, Luís Rezende, o processo de absorver feedback para o 
aperfeiçoamento está relacionado à maturidade de cada um. Na opinião do executivo, a 
avaliação positiva deve ser encarada como motivação e a negativa como oportunidade de 
melhorar na carreira. "Se o profissional consegue ter essa percepção logo no início da sua 
trajetória, certamente a evolução dele será mais rápida", defende. 
 
Durante uma avaliação periódica, há cinco anos, quando atuava em outra empresa, Rezende, 
que já tinha 15 anos como profissional, recebeu uma crítica de que era muito detalhista e isso, 
às vezes, atrapalhava a sua produtividade. "Refleti sobre a questão e conclui que realmente se 
eu fosse mais pragmático o meu desempenho poderia ser melhor. Aos poucos mudei a 
situação. O feedback serviu não só para a evolução do lado profissional, porque apresentava o 
mesmo defeito na vida pessoal", revela. 
 



Diretor-geral da Case Consult, Ricardo Bevilacqua defende a opinião de que o gestor não deve 
focar o feedback diretamente no ponto fraco desempenhado em determinado momento pelo 
funcionário, mas começar a avaliação apontando a possível solução do erro cometido. "A 
crítica deve ser sempre construtiva, por isso quem faz a avaliação tem que fazer de modo que 
ajude no desenvolvimento do executivo", salienta.  
 
Outro que se fortaleceu com a crítica foi o executivo de Recursos Humanos Cláudio Bianchini, 
que deixou recentemente a Veeder-Root Gilbarco, especializada em sistemas de medição e 
monitoramento ambiental de tanques em postos combustíveis, para seguir novos rumos 
profissionais. 
 
Em 1996, quando trabalhava em outra companhia, seu superior disse que havia uma 
oportunidade de Bianchini ser promovido, mas antes era preciso trabalhar alguns pontos 
negativos que poderiam ser empecilho para assumir o cargo de gerente. "Ele disse sem 
pestanejar que eu precisava perder o medo de falar sobre determinados assuntos, além de 
ganhar mais confiança no momento de delegar as tarefas. Não pensei duas vezes, pois já tinha 
consciência dessas falhas. Fui buscar então material intelectual para trabalhar esses pontos, 
como livros sobre o tema, que foram muito úteis", resume. 
 
 
 
FEEDBACK PARA O SUPERIOR. E o feedback dos subordinados sobre o desempenho dos seus 
superiores deve ocorrer? Executivos e consultores fazem coro: quem tem o direito de criticar 
deve dar abertura também para o funcionário mostrar o seu ponto de vista sobre o trabalho do 
gestor. Mas diante de um chefe que traz a verdade absoluta como máxima, como ainda é 
comum em algumas empresas, o funcionário deve avaliar bem antes de apontar as falhas do 
líder.  
 
"O bom líder geralmente está aberto para receber observações dos funcionários, mas diante de 
um chefe pouco receptivo à crítica, o ideal é que o profissional desenvolva um bom canal de 
comunicação com o superior até chegar a um ponto que ele dê abertura para o feedback. Mas 
se esse canal não for criado ao longo da relação, o caminho é mudar de setor ou de empresa", 
aponta Ricardo Bevilacqua, pós-graduado em administração de empresas, com ênfase em RH.  
 
Presente em 33 países com 132 escritórios, a americana Chubb Seguros tem como política 
incentivar os superiores a darem abertura aos subordinados para realização do feedback, de 
acordo com o seu presidente no Brasil, Acácio Queiroz. Para o executivo, do contrário, fica 
uma via de mão única.  
 
"Se tenho o direito de apontar as falhas de outras pessoas, elas também devem ter essa 
opção. No início da minha carreira, houve alguns casos em que durante uma avaliação 
funcionários mostravam erros cometidos por mim. Neste momento é preciso dar crédito ao 
funcionário, caso ele esteja certo, e assim levantar a auto-estima dele. Mas quando vim 
trabalhar na Chubb, há dois anos, afirmei aos funcionários que trazia 44 anos de erros que não 
permitiria que eles cometessem. Hoje erro menos, mas mesmo assim dou essa liberdade aos 
funcionários de apontarem possíveis falhas", avalia. 
 
Prática deve ser incorporada ao dia-a-dia 
 
A periodicidade com que o feedback é passado ao funcionário pode variar, mas o ideal é que 
seja integrado ao dia-a-dia da relação entre chefes e subordinados. De acordo com Ricardo 
Bevilacqua, da Case Consult, a tendência, nas organizações mais modernas, é dar o feedback 
a cada três meses, acompanhando a bonificação para os executivos. Antes, a avaliação era 
feita somente a cada seis meses ou uma vez por ano. Mas qual é o melhor momento para 
comentar a performance de um funcionário? Para o consultor, isso deve ser feito a todo 
instante. "De qualquer forma, a empresa de alta performance já começa a dar mais agilidade e 
transparência à comunicação e com isso passa a executar o feedback constantemente 
também, ainda que tenha um período apropriado para tratar do assunto. O retorno do 
desempenho profissional deve ser feito de imediato tanto para a questão negativa quanto para 



a positiva", reforça. Embora a função de dar o feedback seja do gestor, a área de Recursos 
Humanos (RH) atua no apoio. Segundo Bevilacqua, a área de RH, cada vez mais, deixa as 
funções de Departamento de Pessoal para assumir função estratégica na gestão das empresas. 
"Se o profissional sabe que o RH da empresa dele não atua como um DP, ele sente a liberdade 
de buscar apoio sobre a questão do feedback passado pelo gestor", afirma. Luiz Felipe Lula, 
diretor de RH da Chubb Seguros, reforça a opinião do consultor ao afirmar que dentro de um 
conceito moderno de gestão de pessoal, o RH é o braço direito de todos os processos. "A 
principal responsabilidade do RH em relação a essa questão é assegurar que a liderança esteja 
capacitada com a parte teórica e técnica, para passar um feedback de forma equilibrada ao 
funcionário", ressalta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 mar. 2007. Carreiras, p. B-8. 


