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eu chefe só fala
comigo para dar
bronca. Meu su-
pervisor nunca
me faz elogios,
parece que não
vê todas as coi-

sas boas que eu faço, mas basta cometer um deslize pa-
ra ele me chamar para conversar." Essas eram as frases
mais ouvidas entre os funcionários do Hippo Super-
mercados, duas lojas em Santa Catarina, quando se re-
feriam ao relacionamento com o supervisor, na avalia-
ção de desempenho anual. Não era à toa, portanto, que
eles aguardassem ansiosamente o momento de "pôr
a boca no mundo" e também de terem uma resposta
do patrão e descobrirem como eram realmente vistos
por ele. Esse tipo de situação, ainda muito comum nos
mais diversos ramos de atividade, já não faz mais parte
do dia-a-dia dos colaboradores do Hippo.

"Há três anos decidimos for-
malizar as avaliações de desempe-
nho para obter melhores respostas
dos colaboradores. Sistematiza-
mos todas as etapas, com avalia-
ção formal do funcionário pelo
supervisor ou gestor; auto-avalia-
ção; intervalo de três meses para
as análises e, o mais importante: o
retorno, quando supervisor e fun-
cionário se reúnem para que seja
apresentado o resultado da avalia-
ção", explica Rosângela Saquete,
gestora do Centro de Desenvolvi-
mento da Gestão área de recursos >



humanos do Hippo Supermer-

cados. Esse retorno, chamado

de feedback por especialistas, é
considerado atualmente uma im-
portante ferramenta de gestão. "O
feedback é uma informação muito
preciosa para o funcionário, pois
reflete a forma como seu compor-
tamento influencia o negócio da
empresa, no relacionamento com
as pessoas e nos resultados a se-
rem alcançados", afirma Rogério
Leme, especialista em gestão com

foco em competências e diretor da
AncoraRH.

Segundo Leme, ao receber um
feedback, o indivíduo tem a opor-
tunidade de aumentar o nível de
consciência de como o próprio
comportamento afeta outras pes-
soas. "Com isso, ele tem condições
de agir"para ter um desempenho
melhor e conviver bem com as

pessoas", afirma Leme. "O feed-
back permite ao empregado entrar

em contato com características
próprias, muitas vezes desconhe-
cidas por ele. E, a partir daí, ele
terá chances de desenvolver esses
aspectos, chamados de pontos ce-
gos, e se aprimorar na sua função",

complementa Marte Junqueira,
coordenadora de Jovens Profissio-
nais da consultoria Across Recur-
sos Humanos.

Mas o que seu supermercado
ganha com isso? No caso do Hippo,

a principal conquista foi o retorno
dos colaboradores. "Antes, a avalia-
ção era muito informal e o supervi-
sor acabava chamando a atenção do
funcionário no meio de outros afa-
zeres. Isso impedia uma evolução
satisfatória do colaborador. Desde

que sistematizamos a avaliação de
desempenho, percebemos esforços
dos colaboradores para tentar sa-
nar aquelas dificuldades apontadas
pelo líder", explica Rosângela. Isso

significa funcionário mais apto e,
claro, ganho de produtividade.

Avaliações e feedback duas vezes ao ano

Embora não haja uma receita pron-
ta sobre o intervalo entre a realiza-
ção de um feedback e outro, os con-
sultores são unânimes em apontar

a necessidade de uma periodicida-
de formal. Ou seja, o colaborador
precisa saber que, a cada período

determinado, ele será avaliado.
Para Maíte, da Across, o processo
deveria ser feito ao menos duas ve-
zes por ano, "intervalo mais do que



suficiente para o funcionário ten-

tar se adequar ao que o gestor lhe

pediu". Essa é justamente a política

adotada pela rede Bonanza, com

15 lojas em cidades de Pernambu-

co e Paraíba. Há cerca de um ano,

a rede implementou'a avaliação de

desempenho atrelada ao feedback.

"O gerente do supermerca-

do avalia os funcionários, estes
fazem a auto-avaliação e ambas

são encaminhadas para a área de
recursos humanos, que atribuirá
uma nota final. Só então o pare-

cer retorna ao gerente, que dará o

feedback ao colaborador", explica

Ronaldo José da Silva, gerente de

recursos humanos da rede Bonan-

za. Na opinião de Silva, um fee-
dback bem feito serve de suporte

para o RH tomar decisões sobre

uma promoção, alteração de nível

salarial por mérito e até justificar

uma demissão quando o colabora-

dor não se adapta ao que lhe

foi solicitado. "No caso

de uma promoção, nós

estudamos as duas últi-

mas avaliações para ve-

rificar qual foi a resposta

do funcionário em ques-

tão ao feedback passado e
juntamos isso com outras

informações para decidir ou não
pela promoção", diz Silva.

HIERARQUIA
Retorno para todos os funcionários

De acordo com o coordenador da

AncoraRh, todos os funcionários

deveriam receber feedback, inde-

pendentemente do nível hierár-

quico. "O liderado também pode e

deve dar feedback ao seu superior,

pois o objetivo é aumentar o nível

de consciência dos comportamen-

tos e evidenciar como isso impac-

ta nos resultados e no ambiente

de trabalho. E, como todos somos

geradores de comportamentos,
devemos dar e receber feedback",

explica Leme. Entretanto, isso não

ocorre usualmente.

No supermercado Hippo, Ro-
sângela Saqueie, gestora de RH,

garante que todos os empregados
recebem feedback do superior. Já

na rede Bonanza, por enquanto,

a política de avaliação de desem-

penho e feedback restringe-se ao

nível operacional, com o gerente

da loja fazendo a avaliação. "Mas

nosso objetivo é estendê-la aos ge-
rentes", diz Silva.

Embora o feedback exija um mo-

mento formal, com as partes inte-

ressadas concentradas apenas nele,
em um ambiente também reserva-

do para não serem interrompidas,

os especialistas sugerem criar um

clima em que os participantes se
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sintam confortáveis. Para Maíte
Junqueira, da Across, uma forma
de se conseguir isso é deixar o cola-
borador começar o diálogo, fazen-

do a auto-avaliação. "Isso. já ajuda
a tirar um pouco a ansiedade do
funcionário, que ficará mais tran-
qüilo para ouvir", afirma Maíte.
"Além disso, o gestor pode iniciar

a conversa afirmando ao colabora-
dor que ele vai receber um retor-
no sobre o seu desempenho, tanto

dos pontos considerados positivos
quanto daqueles a ser melhor de-

senvolvidos. Mas sempre manten-
do o tom de conversa cordial, e não
de sermão, porém sem deixar de

ser firme", complementa.
Para Rogério Leme, da Anco-

raRh, como o feedback é informa-

ção, o supervisor deve registrar o

comportamento a ser perseguido
pelo colaborador - no caso do
feedback positivo - ou aquele a
ser evitado, no caso do corretivo.
"É preciso conduzir o funcioná-
rio que está recebendo o feedback,

para que ele visualize o comporta-
mento inadequado e como impac-

tou no seu desempenho e também
no funcionamento da empresa",
diz o consultor.

Embora a busca por atingir
melhorias ou eliminar os "pontos
cegos" destacados no feedback seja
algo pessoal, na opinião de Maíte,
a empresa pode criar uma estrutu-
ra para acompanhar o funcioná-

rio no pós-feedback. Por exemplo,
o gestor pode sugerir que, juntos,
montem um plano de ações para
ajudar o colaborador nessa busca
pelo desenvolvimento.

Assim como as pessoas são di-
ferentes, a forma como realizar
o feedback também precisa se
adaptada à situação. "Por isso é
importante que o colaborador co-

mece com a auto-avaliação, pois o
supervisor já tira dali o tom a ser
dado durante a conversa", diz Ma-
íte, da consultoria Across. Ela des-
taca, entretanto, que o supervisor
ou gestor seja preparado para dar

esse retorno, pois a inabilidade
pode causar danos.

"Quando iniciamos essa po-
lítica, houve certa resistência dos
gerentes em fazer o feedback. Por
isso, o RH se preparou para mos-
trar como a abordagem deveria

ser feita, levando em conta as ca-
racterísticas de cada funcionário",
diz Silva, da rede Bonanza.

Na opinião de Rogério Leme,
da AncoraRh, o feedback é uma
boa ferramenta de gestão, desde

que não vire uma obsessão. "Co-
nheço o caso de uma empresa em
que qualquer fato era motivo para
dar um feedback, até sobre o que
não era necessário. O processo

chegou a tal extremo, que foi ne-
cessário um trabalho para contro-

lar a ansiedade das pessoas. Mas,
felizmente, casos como esses são
raros. Geralmente as empresas pa-
decem pela falta do feedback, não
o contrário", finaliza.
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