


FEEDBACK

A resposta é positiva na opinião
de Beml Entschev, presidente da De
Bcrnt Entschev Human Capital, con-
sultoria especializada cm recursos
humanos. Para o consultor, que tam-
bém é autor do livro Executivos, Alfaces
e Morangos (Editora Fundamento), B
boa crítica, realizada de maneira cor-
reta, especifica o problema, detec-
ta as causas c origens e proporciona
um raciocínio para solução. "Não bas-
ta dizer que está errado, e sim enten-
der a origem do erro c mostrar cami-
nhos para correção, seja por meio de
uma atitude, de uma leitura ou de um
comportamento".

Outra postura fundamental por
parte do gestor deve ser mostrar as
conseqüências que o erro ou o atra-
so na entrega de um trabalho podem
causar na empresa. "Crítica é, antes de
tudo, um processo analítico. As pes-
soas precisam entender o erro, o que
é altamente benéfico. Ninguém é per-
feito", enfatiza Bernt. De acordo com
a psicóloga e consultora da Career
Center, Cássia Lourcnd, é necessário
explicar os impactos que determina-
das atitudes trazem. "Se não explico
as conseqüências, a pessoa acha que
nada vai acontecer. Se o chefe pede
uma atividade para ser entregue na
terça e o funcionário sempre apre-
senta na quarta, por exemplo, deve-
se chamá-lo e mostrar as implicações
deste atraso e como afeta o todo. Só
assim o profissional entende a dimen-
são da responsabilidade que tem".

Dar um "puxão de orelha" pode Fi-
car mais simples quando esse retor-
no, chamado de feedback construtivo,
já está agregado à cultura da empre-
sa. "Se existe um processo sistêmico,
fica mais fácil do subordinado aceitar
e ele já fica preparado para analisar
quais metas não atingiu e de qual su-
porte necessita", ressalta Bernt A rea-
ção do funcionário à crítica, segundo o
consultor, depende muito da forma co-
mo cia é feita. "Dizer de maneira ríspi-
da causa rejeição. Se você faz a corre-
ção de forma direta, porém delicada, o
funcionário pode até ficar receoso em
um primeiro momento, mas irá anali-
sar e perceber que o feedback o ajudará
a melhorar o desempenho".

Fazer uma apreciação de forma
grosseira e expor o funcionário, por
ouiro lado, pode causar traumas na
vida profissional. Bernt conta que já
viu pessoas baixarem a produtivida-
de e perderem o rumo da profissão,
"profissionais que não conseguiram
melhorar, íbram demitidos e demo-
raram anos para se estabilizar nova-
mente. Crítica injusta magoa e pode
até destruir uma carreira". Nesse ca-
so, o maior erro dos chefes, segundo
Cássia, é generalizar. "Quando o fun-
cionário comete uma atitude incorre-
ta, é muito comum que isso vire um
estigma. Muitas vezes, a falha está re-
lacionada a um fato específico, não a
uma conduta. O chefe também tem de
levar em consideração a evidência, não
pode ficar criticando eternamente algo
que aconteceu há muito tempo".

A consultora explica que exis-
tem dois tipos de feedback construti-
vo: o positivo, para reforçar um com-
portamento adequado, e o corretivo,
que destaca os pontos fortes, enume-
ra as atitudes negativas e propõe mu-
danças. "Em ambos, deve haver boa
intenção por parte do chefe, que de-
ve mostrar unia postura de apoio e in-
teresse. Estabeleça sempre um tempo
e local e nunca faça a crítica na fren-
te de terceiros", sugere. O professor
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing - ESPM, Roberto Hirsch,
reforça a idéia de que feedback deve
ser realizado apenas em particular.
"Elogio podemos fa/er publicamente,
mas crítica, nunca. Além do risco de
magoar a pessoa, toda a empresa fica
com uma imagem prejudicada da pes-
soa. O único jeito de não ser injusto

é não deixar o funcionário exposto e
fazer a correção com base sempre em
um fato concreto".

Outra atitude fundamental de
quem critica, orienta a psicóloga
Cássia, é saber ouvir o criticado. "O
superior não pode achar que tem ra-
zão totalmente. Ele deve escutar o
questionamento e estar preparado
para mudar a direção do feedback ca-
so seja necessário". O clima estabele-
cido pelo líder, tanto durante quanto
após a crítica, de acordo com Bcrnt
Entschev, também é importante.
"Todo mundo gosta de ser bem tra-
tado, já que as relações de trabalho
não lidam apenas com o técnico, mas
com sentimentos humanos. Se quero
ser bem tratado, porque tratar mal e
fazer uma crítica ríspida? Nunca dei-
xe a raiva influenciar, haja com sim-
patia".

É fundamental que o gestor tam-
bém acompanhe o desempenho do
funcionário. Fazer a crítica e "esque-
cer" o assumo depois, de acordo com
o especialista, não melhora o desem-
penho e, ainda, não gera respeito ao
chefe. "E isso, infelizmente, é mais co-
mum do que a gente imagina. A crí-
tica deve sempre pontuar metas, que
devem ser seguidas e fiscalizadas pos-
teriormente".

A crítica, enfatiza Bernt, lambem
é necessária para que o profissional
reflita sobre sua postura no trabalho.
Para ele, um "chute na canela" tam-
bém é válido para deixar os funcioná-
rios alertas. "Muito elogio deixa o pro-
fissional frouxo. Ou seja, ele sabe que
fez bem-feito e fica muito despreocu-
pado e confortável. Na vida profissio-
nal, um pouco de desconforto é até be-
néfico".

CRITICANDO O CHEFE
O funcionário, caso não sinta o am-
paro e direção necessárias de seu
chefe, também tem o direito de con-
versar e dar um feedback para seu
superior. Porém, o professor Roberto
Hirsch orienta que isso deve ser fei-
to apenas se o subordinado perceber
que o chefe é aberto. "Sc quem co-
manda não é adulto o suficiente para
Lambem receber críticas, não tem re-
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gra que funcione. Criticar só vai pre-
judicar o funcionário e piorar a situ-
ação".

Para Bernt Entschev, a críti-
ca profissional ajuda no crescimen-
to do líder. "Criticar o chefe é difí-
cil, sim, mas por outro lado, muitos
pedem esse retorno. Ele só é nega-
tivo quando algo pessoal é coloca-
do". Segundo a psicóloga e consul-
tora Cássia Lourenci, a fórmula na
hora de fazer a crítica para o chefe
é a mesma. "Tem de ter evidências,
não ser genérico, não diminuir nem
usar informações de cunho particu-
lar. Nesse momento, também esteja
aberto para escutar o que o superior
tem a dizer". Segundo a especialista,
os chefes e gerentes também tem de
ter a consciência de pedir críticas de
suas equipes. "Todas as pessoas, em
qualquer nível ou função, precisam
de retorno. O feedback serve para to-
dos em uma organização", ressalta.

E quando percebemos que nos-
so colega de trabalho está tendo uma
conduta errada ou tomando atitudes
que estão lhe prejudicando? Devemos
"nos meter" no problema alheio?
Cássia Lourenci alerta que, assim co-
mo o chefe, a crítica pode ser feita
para o companheiro apenas se ele es-
tiver disposto e aberto para um feed-
back. "Observe e cuide com a manei-
ra de chegar. Nunca seja irônico ou
aborde com julgamentos. Fale de ma-
neira leve, dê um toque e, ao invés de
afirmações, procure fazer perguntas
sobre o assunto".

Falar com o chefe sobre um cole-
ga, só em último caso. "Isso deve ser
feito se o comportamento dele este-
ja lhe prejudicando de maneira pes-
soal. Caso contrário, é errado, você
está sendo dedo-duro e não ajuda a
pessoa em nada", enfatiza a especia-
lista.
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