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 Nós nos acostumamos a procurar e identificar fórmulas milagrosas que gostaríamos fossem as 
respostas para a solução de nossos problemas de gestão organizacional, mas sabemos, por 
experiência, que tal só existe quando inserido em um amplo contexto. Por outro lado, práticas, 
quando bem executadas, produzem resultados com grande eficácia. E é com esta visão que 
falamos do feedback, um instrumento que, quando praticado em um contexto devidamente 
preparado, pode representar um enorme facilitador dos relacionamentos profissionais e 
pessoais; pode ser o equilíbrio entre a demanda por resultados e a gestão de pessoas.   

O feedback responde às perguntas das pessoas, estabelece expectativas claras, reduz a 
incerteza, incentiva comportamentos desejados, ajuda as pessoas a adquirirem novas 
habilidades, ressalta o seu desempenho e é parte necessária do coaching.   

Por que, então, pouco se utiliza este instrumento, se é tão valioso? Vários autores e 
pesquisadores apontam que a relutância dos gestores em dar e receber feedback está 
relacionada a: Despreparo das pessoas para saberem ouvir - e ouvir inteligentemente; 
despreparo dos mesmos para focar apenas o objeto em discussão, e não transformar o 
processo em ajuste de contas; não manter o equilíbrio de suas emoções e, mais importante, 
não se colocar na posição do outro. Vivemos ainda sob a égide da “surpresa” você foi demitido 
ou você foi promovido e seus sentimentos correlatos de frustração e euforia.   

Isso me faz lembrar de uma situação ocorrida há anos em que fui comunicar a promoção de 
um Engenheiro com poucos anos de casa para uma função de Supervisor e, após a 
comunicação, o mesmo fitou-me com um olhar entre assustado e confuso e perguntou o que 
ele havia feito certo para ter galgado aquela posição.  

É interessante que a vida, neste caso profissional, se desenrola de tal forma que muitas vezes 
só descobrimos que acertamos ou erramos quando já é tarde demais, e os fatos ocorrem fora 
de nosso controle por absoluta ignorância.   

Então, como preparar nossa organização para promover o feedback eficiente e eficaz? Duas 
premissas são inicialmente preponderantes: primeiro, buscar desenvolver um clima favorável 
ao diálogo; segundo, promover técnicas de feedback eficazes.  

O objetivo a ser atingido com o processo de feedback é o de que ajudar pessoas e empresas a 
genuinamente buscar o desenvolvimento de relações adequadas e a corrigir erros e desvios de 
interpretações. É o de assegurar-se de que estamos compreendendo e estamos sendo 
compreendidos. É o de assegurarmos que estamos ajustados ao meio ambiente, ao “campo 
grupal” e às pessoas.  

Favorecendo e criando um clima para o feedback. Normalmente as pessoas, quando expostas 
a situações críticas, tendem a desenvolver atitudes defensivas na busca de proteger-se e, com 
isto, ficam incapazes de desenvolver uma escuta ativa. Portanto, é sempre providencial buscar 
desenvolver a percepção clara, nos participantes, de que o objetivo é a melhoria e que este 
processo os ajudará em seus desempenhos. Algumas dicas:  

Saiba o que avaliar, tenha instrumentos à sua disposição para ser preciso em seus 
comentários e permitir que as próprias pessoas consigam ver, elas mesmas, seus resultados;  

Não se prenda e não se furte de dar feedbacks constantes, mesmo que fora das ocasiões 
promovidas pela empresa;  



Lembre-se de que o feedback não deve ser usado apenas para ocasiões em que as coisas não 
vão bem, faça feedbacks positivos, vibre. Johnson e Blanchard, em seu livro “O Gerente 
Minuto”, falam da importância de “surpreender as pessoas fazendo alguma coisa bem-feita”;  

A transparência, o equilíbrio e a franqueza são requisitos fundamentais no exercício do 
feedback. As prerrogativas e as direções devem ser entendidas por todos, ou seja, feedback 
não tem mão única, é fornecido de chefe para subordinado, de subordinado para chefe e entre 
colegas, e isto faz parte integrante do trabalho;  

 O feedback mal dado pode não só trazer sérios transtornos internos de desempenho como 
também sérias implicações legais.   

Fornecendo feedback  

Como já nos referimos anteriormente, é de suma importância estarmos preparados para iniciar 
o processo, ajustar nossos sentimentos e objetivos e sincronizá-los com a outra pessoa. 
Instrumentalizar, através de informações, o nosso interlocutor, sobre como o compreendemos 
e sentimos e o que achamos de suas mensagens e ações. Revelar nossos pensamentos, 
percepções e sentimentos de como os comportamentos do outro nos estão afetando. Preste 
atenção nestas dicas:  

Inicie por: “Seria possível que você partilhasse comigo seus comentários e sentimentos sobre 
este assunto?” ou ainda, “Qual a sua opinião sobre este assunto?”  

Busque encontrar o momento ideal. O feedback tem seus resultados aumentados quando as 
pessoas estão propensas a ouvir e falar positivamente.  

A escolha do setting ideal varia de pessoa a pessoa, e isto requer certa dose de sensibilidade 
de quem está promovendo o feedback. Existem pessoas que gostam de conversas informais 
em almoços ou cafés, outras apreciam reuniões formais com pautas e horários pré-agendados.  

Lembramos ainda mais uma vez que o feedback é uma ferramenta importante, mas não é a 
única. Se aplicada isoladamente e sem preparação da empresa, podemos não obter os 
resultados esperados e, ainda pior, gerar insatisfações e aumentos de rotatividade.   

Sem dúvida, durante anos vamos criando uma imagem própria de nosso comportamento, e 
esta imagem, invariavelmente, difere, significativamente, da forma como os outros nos vêem, 
nos sentem e nos avaliam. Nosso saudável desafio é, não somente permanecermos abertos à 
percepção que os outros têm de nós, mas estimulá-los a nos comunicar esta percepção e 
confrontá-la com a autopercepção e com o que comunicamos aos outros sobre o que 
percebemos deles, de modo a promovermos um “ajuste fino” em nossos relacionamentos. 
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