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Por uma questão cultural, o brasileiro e o latino-americano, via de regra, não estão prontos 
para dar e receber feedback. Isso porque, em geral, o que deveria ser encarado como uma 
ação estritamente profissional, é levado para o lado pessoal e pode significar temor, ameaça e 
até gerar mágoas desnecessárias. 
 
Para torná-lo profissional, o ideal é a companhia começar a colocar em prática uma avaliação 
de desempenho. Num primeiro momento pode ser a 180º, partindo do gestor para o 
colaborador, e, após a maturação, passar a ser a 360º, permitindo o sentido inverso, com o 
colaborador avaliando a performance de seus líderes e até, de maneira mais complexa, com 
outras interfaces, entre os pares e com a participação de clientes, inclusive.  
 
Nesse contexto e com essa cultura já permeando o dia a dia da empresa, surge o momento de 
pensar o feedback. Ele pode ser aplicado no momento da avaliação ou ser constante, 
quebrando as barreiras hierárquicas. Sendo de uma ou de outra forma, é comum surgirem 
dúvidas. Para que gestores e colaboradores não errem e não sejam mal interpretados, o ideal 
é se orientar por algumas regras básicas. 
 
O primeiro passo é ter em mente que se trata de um momento importante. E que, portanto, 
não cabe fazê-lo durante o café, almoço e, muito menos, em público. É preciso torná-lo 
formal, marcando uma reunião, por exemplo, e reservando para isso, pelo menos, uma hora. 
Outro ponto fundamental é que haja preparo e planejamento, com todos os pontos e fatos a 
serem citados previamente anotados. 
 
Para dar o feedback, o gestor deve abrir a conversa com os pontos fortes, detalhando o lado 
positivo do profissional, qualidades e boas competências. Seguindo essa linha, cria-se um 
canal mais aberto, desarmando o colaborador, ficando mais fácil expor, depois, os pontos a 
serem desenvolvidos. 
 
Ao chegar esse momento, o gestor deve mostrar como ele se sente tanto em relação aos 
pontos fortes quanto aos fatores a desenvolver, se posicionando de maneira clara e buscando 
argumentos baseados em fatos, sem procurar culpados ou fazer julgamentos.  
 
Do outro lado, o colaborador deve estar aberto e preparado para receber as críticas 
construtivas, sempre almejando o desenvolvimento da sua carreira e crescimento profissional. 
Palestras, treinamentos, fóruns de debates entre outras ações internas prévias podem ajudar a 
equipe a se conscientizar da importância desta ferramenta, encarando-a da forma mais 
profissional possível. 
 
O colaborador que se preparou para a reunião poderá até chegar à conclusão de que os itens 
de melhoria já estavam na sua relação de prioridades. E se, por algum motivo, não concordar 
com a colocação, a orientação é se posicionar durante a conversa, apontando as razões, mas 
sem se justificar, pois não é esse o objetivo do encontro. 
 
Para quem o recebe, o mais importante, além das colocações pontuais, é entender que o 
feedback é uma grande oportunidade para perceber que há alguém dentro da companhia 
interessado no seu crescimento e aperfeiçoamento. Justamente por isso, ele deve ser encarado 
como algo positivo, que contribui e agrega e não como um bicho de sete cabeças. A partir 
disso, o colaborador pode solicitar orientações para ser mais assertivo, agendando, inclusive, 
uma nova conversa para discutir as soluções e procedimentos a serem adotados. De maneira 
geral, o feedback nada mais é, se comparado à vida pessoal, do que o momento de “discutir o 
relacionamento”. Com ele é possível evitar atitudes extremas, revendo, com calma, os 
processos e as condutas, só que dentro do escopo do trabalho, avaliando competências 
técnicas e comportamentais do profissional para com a empresa e vice-versa. 
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