
FEEDBACK

SOMENTE A VERDADE, NADA
Na hora de fazer a avaliação
de desempenho, sinceridade
é tudo. Mas, para motivar e
trazer resultados, é preciso
dosar elogios e críticas
Por Rafael Sigollo, de São Paulo

P rincípio considerado básico entre as melhores
práticas de gestão de pessoas, o feedback ainda
está distante da rotina de muitas empresas

brasileiras. De acordo com especialistas em recursos
humanos ouvidos por Valor Carreira, isso se deve
principalmente à cultura dos países latinos, basea-
da no relacionamento, mas não na franqueza e na
praticidade. Assim, qualquer observação, retorno ou
comentário sobre desempenho profissional corre o
risco de ser tomado como algo pessoal pelo funcio-
nário e afetar o clima na organização.

Para José Augusto Minarelli, presidente da empre-
sa de aconselhamento de executivos e outplacement
Lens & Minarelli, os sistemas de avaliação geralmente
são bons e as empresas possuem formulários ade-
quados para a tarefa. "O problema é que essas fer-
ramentas são mal aplicadas no Brasil", lamenta. Ele
acredita que, para evitar conflitos, os chefes, em geral,
costumam falar as coisas pela metade, empregando
sinais muito sutis sobre aquilo que precisaria ser
modificado. "Já o colaborador se faz de desentendido,
pois não lhe convém completar aquilo que o outro
não deixou claro", observa.

Como o feedback é pouco contundente, o líder
sabe que não ouvirá contestações que possam expor
suas fraquezas e suas falhas de gestão e de treina-
mento. "Os brasileiros não gostam nem de falar nem
de ouvir as coisas de forma direta e honesta. Existe
um acordo tácito de silêncio. Por esse motivo, o sen-
timento quase sempre é de surpresa na hora de uma
demissão", afirma Minarelli.

Essa também é a opinião de Felipe Westin, diretor
da consultoria em gestão de recursos humanos Right
Management. Ele afirma que as organizações precisam
preparar melhor seus líderes para o processo de ava-
liação de desempenho profissional. A seu ver, existem
técnicas e formas adequadas para expressar uma críti-
ca. "É necessário investir nesse aprendizado para que

Westin, da Right Management: valorizar o que é bom e estimular

os erros sejam corrigidos na hora e o desenvolvimento
das pessoas ocorra mais rapidamente", diz. A maneira
direta como os americanos e europeus aplicam o feed-
back pode chocar os brasileiros, mas, segundo Westin,
nem sempre é melhor seguir o mesmo modelo deles.
"Nossa cultura ê diferente e exige outra abordagem.
O importante, porém, é falar. Além disso, é preciso
também saber ouvir."

Gerson Correia, sócio da empresa de seleção de exe-
cutivos e coaching Talent Solution, vai além. "Se a pessoa
não estiver disposta a ser ajudada, ninguém vai conse-
guir fazê-la entender que a crítica está sendo feita para o
bem dela e da empresa. Deve haver uma conscientização
por parte de quem recebe esse retorno", diz. Correia
lembra que a boa comunicação interpessoal ê um fator
crítico para o sucesso dos negócios. "A organização ga-
nha eficiência", diz. "Quando há feedback, o funcionário
sabe mais claramente o que se espera dele e como está
seu desempenho em relação àquilo", afirma.

Uma forma de passar a mensagem considerada
eficiente é transformar a linguagem descritiva e cheia
de adjetivos em algo prático e mensurável. "Em vez de
dizer que a pessoa é mal-educada, por exemplo, o ideal
é chamar a atenção para atitudes que ela toma, como
não cumprimentar os colegas de trabalho ou empre-
gar palavras inapropriadas com clientes. É preciso
traduzir conceitos vagos em algo concreto para que o
entendimento seja total", explica Correia.



MAIS QUE A VERDADE

a repetição do êxito, como faria um pai em relação ao seu filho

Na Herbarium Laboratório Botânico, além dos
processos formais de avaliação, o feedback informal
é bastante incentivado. "Os funcionários foram pre-
parados e lidam naturalmente com essa questão",
afirma Joanita Plombon, supervisora de recursos
humanos. Na opinião dela, a prática estreita os la-
ços de confiança entre chefia e subordinado, o que
acaba não só aumentando a produtividade como a
motivação da equipe. A eficácia do processo, porém,
exige que se façam elogios e observações destacan-
do as qualidades dos colaboradores. Para Joanita,
se houver somente crítica ou cobrança, cria-se a
impressão de que o feedback está atrelado sempre
a algo ruim. "A intenção, porém, é outra: é ajudar a
pessoa a crescer."

Embora a prática já tenha se consolidado na em-
presa - e de certo modo é até aguardada pelos funcio-
nários -, a supervisora da Herbarium reconhece que
foi preciso percorrer um longo caminho até chegar
ao ponto atual. "No início é natural haver resistência,
mas todos gostam de receber uma avaliação honesta
e construtiva. É um exercício que exige tempo e in-
vestimento, mas o retorno é valioso", diz.

Na visão de Minarelli, os jovens talentos tendem
a encarar o feedback de forma mais tranqüila, pois
estão acostumados ao ambiente globalizado. Mui-
tos têm experiência internacional e são receptivos
à diversidade de pessoas e às equipes mistas. "Eles

circulam pelo mundo, percebem como as coisas
acontecem e acabam adotando essas práticas", diz.
Além disso, os jovens de hoje não foram educados
com a mesma formalidade das gerações passadas
e tratam tanto os subordinados quanto os gestores
de maneira mais espontânea. "Eles conseguem dizer
com muita tranqüilidade que algo está errado ou
que não concordam com uma decisão. Dão retornos
mais francos para as pessoas que estão ao seu redor
e também sabem ouvir."

Na Galvão Engenharia, onde grande parte dos
colaboradores são jovens, o feedback é considerado
uma ferramenta indispensável de gestão. "Os profis-
sionais sentem que estão sendo acompanhados e que
estão evoluindo com a ajuda do líder", afirma a geren-
te de RH corporativo da companhia, Gisela Pestana.
O tema, de acordo com ela, é abordado em diversos
programas internos de formação e desenvolvimento e
atinge todos os níveis da organização. "É importante
observar, compreender e respeitar o seu interlocutor
independentemente de idade, sexo e cargo", ressalta.
Mesmo tendo conseguido bons resultados, Gisela
admite que o feedback assertivo exige prática diária,
pois a tendência é ser ou muito cuidadoso ou muito
agressivo. "Para se chegar a um nível realmente efi-
ciente, o exercício deve ser constante."

Na empresa de alimentação coletiva Puras do
Brasil, o feedback formal faz parte do processo de
preparação do plano de desenvolvimento de carreira.
"Queremos ter profissionais comprometidos, disci-
plinados e capacitados, para que estejam satisfeitos
com sua vida pessoal e profissional. Acreditamos
que somente com o feedback sincero poderemos
atingir esse objetivo", afirma Samantha Lopes Catão,
coordenadora de desenvolvimento de profissio-
nais. Ela explica que todos os profissionais têm seu
desempenho avaliado e que o líder imediato tem a
responsabilidade de dar esse retorno à sua equipe.
"Os talentos não precisam ser gerenciados nem con-
trolados, mas orientados, ensinados e conduzidos",
diz Samantha.

Felipe Westin, da consultoria Right Management,
compara o feedback à relação familiar entre pai e
filho. "Quando há intenção genuína de melhorar
uma pessoa, seja no âmbito profissional, seja no
pessoal, é imprescindível haver um diálogo franco
para valorizar o que é bom e estimular a repetição
do êxito, bem como para mostrar o que é errado e
apontar aquilo que deve ser evitado ou melhorado",
diz. Para ele, a essência da relação paterna deve ser
transportada para o mundo corporativo.
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