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Analisando as diversas características do líder, temos insistido no fato de que ele deve ser 
amigo dos liderados. Mas, afinal, o que é ser amigo?  
 
Na prática, esse assunto, por vezes, é mal conduzido, principalmente pela postura equivocada 
de alguns profissionais. Pensando ser amigo, não diz ao colega o que deve ser dito. Acha, por 
exemplo, que ao falar claramente sobre o desempenho do outro vai inevitavelmente ofendê-lo. 
E, que fique bastante claro, se não entender bem o conceito de feedback, poderá ofendê-lo 
mesmo. Em ambas as situações isso é danososo para as pessoas envolvidas e, claro, também 
para a empresa.  
 
"Se estou errado, amigo fala para mim. Inimigo fala de mim. O resto é resto. Não fala." O 
amigo fornece feedback constantemente. Sempre como depoimento. Nunca como acusação. E 
esse tipo de informação contribui decisivamente na evolução do profissional, tanto no seu 
desempenho quanto em suas relações com os colegas.  
 
Qual a condição emocional que possibilita tal postura? Quando é que nós fazemos um 
julgamento?  
 
Para compreendermos isso, precisamos conhecer um mecanismo de ajustamento, fundamental 
para os relacionamentos humanos: a identificação projetiva. Geralmente a origem do problema 
está em uma emoção reprimida em nós. Quer dizer, ela existe em nós, mas não sabemos de 
sua existência, porque ela é inconsciente.  
 
Suponhamos que há anos, em nossa infância, nos tenham ensinado que determinado impulso 
era feio, sujo, pecaminoso, condenável ou patológico, nós passamos a reprimi-lo. Por exemplo, 
eu tenho raiva de uma pessoa e sinto vontade de agredi-la. Quando, apesar da raiva, não o 
faço, estou controlando a minha agressividade. Por isso, essa emoção torna-se condenável a 
ponto de eu não me permitir sequer senti-la. Tenho raiva de alguém e nem sei que tenho, não 
estou consciente da minha agressividade, porque ela está repriminda.  
 
Então, quando me deparo com outra pessoa que apresenta o mesmo comportamento, sem 
perceber, acabo rejeitando-a. Isso acontece porque estou me identificando inconscientemente 
com ela. Ou seja, eu a julgo por algo que tenho em mim e que, conscientemente, não sei que 
tenho.  
 
Esse relacionamento de amigos, que envolve feedback, pode, e deve, acontecer na família, 
quando tem o nome de diálogo. Dialogar é, da mesma forma que o feedback, um falar para o 
outro, como depoimento e não como acusação. Em contrapartida, é fundamental também 
ouvir o depoimento do outro. Tal comportamento de ambos é a forma de se evitar a poeira 
embaixo do tapete, o maior motivo de fracasso dos casamentos.  
 
Se ao dar feedback, você agir assim, não estará sendo um líder. Não projetar nos outros o que 
está reprimido em nós mesmos é um meio de fazer um depoimento claro e isento de 
acusações e julgamentos, que é como o feedback tem de ser, para surtir efeito e ser 
interpretado positivamente.  
 
Para que a sua empresa vá bem é preciso dar e receber feedback. Para que o casamento vá 
bem é preciso que haja diálogo!  
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