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Muitos consideram o português uma língua muito difí-
cil. Não falta quem jure que é a mais difícil de todas as
conhecidas. Verdade? Não. É mito. Como todas as lín-
guas de cultura, o português tem um sistema fonético,
morfológico e sintático que precisa ser dominado. Pra
chegar lá, impõe-se estudar. Imagine imensa escadaria.
A cada nova aquisição, subimos um degrau. Até atingir
o topo, longo percurso precisa ser percorrido. Vale a pe-
na, não vale? Como dizem os chineses, toda marcha co-
meça com o primeiro passo.
Um dos calos do nosso português de todos os dias são as
semelhanças que confundem. É o caso do pequenino e
aparentemente inofensivo a. O danado ora aparece com
acento agudo (á), ora com acento grave (à), ora livre e
solto, sem lenço e sem documento (a). Mais: o há, do ver-
bo haver, soa do mesmo jeitinho. E daí? Como driblar
tantas armadinhas? A resposta é uma só - seguir o con-
selho do esquartejador. "Vamos por partes", diz ele.

Á
Nome da primeira letra do alfabeto. O plural é ás ou aa:
Leu o texto de á a zê. Não disse nem á nem bê. Quantos
ás tem o nome dele? Não sei ao certo. Mas são muitos aa.

A ou há?
Na referência a tempo, a preposição a indica futuro: O
curso se inicia daqui a dois dias. A dois meses das elei-
ções, não se tem a definição dos favoritos. O filme come-
ça daqui a pouco. Daqui a poucos dias, Barack Obama
assume o segundo mandato.
*
Há exprime passado: Chegou há pouco. Moro em Brasí-
lia há oito anos. Há dois anos Dilma Rousseff preside o
Brasil. O filme Lincoln ainda não estreou no Brasil. Vi-o
em Nova York há uma semana. Gostei.

A ou lhe?
Ops! Ambos são pronomes pessoais do caso oblíquo.
Quando empregar um e outro?
Lhe tem duas funções. Uma: objeto indireto -- comple-
menta verbo transitivo indireto. É o caso de oferecer,
agradecer, obedecer: Ofereci-lhe um cafezinho (quem
oferece oferece alguma coisa a alguém). Agradeço-lhe o
favor (quem agradece agradece alguma coisa a alguém).
Obedecemos-lhe sem discussão (quem obedece obede-
ce a alguém).
A outra: funciona como adjunto adnominal. Substitui o
possessivo seu, sua, dele, dela: Acariciou-lhe os cabelos
(acariciou seus cabelos). Invejou-lhe o vestido (invejou
vestido dela). Encheu-lhe os bolsos de balas (encheu
seus bolsos de balas).
*
O a e o o funcionam como objeto direto: João ama Ma-
ria. (João a ama). O diretor cumprimentou os funcioná-
rios (o diretor os cumprimentou). Comprei o material
exigido pela escola (comprei-o). Vi a professora entran-
do no shopping (vi-a entrando no shopping).

À ou a?
Epa! O acento grave não deixa dúvidas. Trata-se da crase.
A danada ocorre se dois aa se encontrarem. O casório se
dá quando a preposição a encontra o artigo definido a,
ou o demonstrativo a, ou o a inicial dos pronomes de-
monstrativos aquele, aquela, aquilo: O êxito é obstáculo
à liberdade. Entreguei o relatório àquele homem.
Excluindo-se o caso dos pronomes demonstrativos, só
haverá crase antes de palavra feminina, clara ou suben-
tendida: Obedecemos à lei. Fui à Editora Nacional e à
(editora) José Olympio. Canta à (moda de, maneira de)
Roberto Carlos
*
Forma fácil de descobrir se ocorre crase é substituir a
palavra feminina por uma masculina (não precisa ser
sinônima). Apareceu ao? Sinal de acento grave: Por
exemplo: Fui a cidade. Com crase ou sem crase? Tro-
cando-se cidade por teatro, temos: Fui ao teatro. Logo,
fui à cidade.
Outros exemplos: Obedecemos à lei (ao regulamento).
Dirigiu-se à cidade (ao parque). Comprou as obras (os li-
vros). Prêmio natural às ambições espirituais (aos traba-
lhos). Fez referência à tradução (ao texto) à qual (texto
ao qual) nos temos dedicado.
*
Com o verbo ir, siga estes passos: substitua-o por voltar e
oriente-se pela quadra:
Se, ao voltar, volto da,
Craseio o a.
Se, ao voltar, volto de,
Crasear pra quê?
*
Vou a Paris, a Roma e a Londres (Volto de Paris, de Roma
e de Londres). Crasear pra quê?
Vou à Paris da alta costura, à Londres do fogo e à Roma
do Coliseu (Volto da Paris da alta costura, da Londres do
fog e da Roma do Coliseu). Então crase no a.
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"Quer escrever? Escreva, escreva,
escreva - até os dedos quebrarem."
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T rabalho, cobrança e....
mais trabalho e cobran-
ça. E onde fica o feedba-
ck? Em meio à rotina

desgastante de prazos e metas,
é preciso dar uma parada para
avaliar a performance na car-
reira. Muitos profissionais sen-
tem falta de receber do chefe
um retorno sobre sua atuação.
No mercado, muitos gestores
declaram que a prática não faz
parte da cultura da empresa.
Outros nem justificativa dão.
Do outro lado, há quem avalie
o processo como sinônimo de
bronca, mas nem sempre é as-
sim. Especialistas em gestão de
pessoas dizem que, bem feito,
o feedback pode melhorar o
ambiente corporativo, além de
fazer as pessoas crescerem pro-
fissionalmente.

Uma coisa, no entanto, é
certa: receber crítica nunca é
fácil. É a forma de comunica-
ção que permite interpreta-
ções diferentes nas diversas
situações cotidianas. Estudos
como o da Universidade de
Minnesota, nos Estados Uni-
dos, mostra que uma crítica
malfeita tem impacto na car-
reira profissional até seis ve-
zes maior do que um elogio.
Para a coach e diretora da con-
sultoria Pro-fit, Eliana Dutra,
feedback não é queixa, conse-
lho ou mesmo lição de moral.
Ele é uma ferramenta para
que comportamentos sejam
alterados e as relações entre
pessoas se tornem mais fá-
ceis. “Trata-se de um reforço
positivo nas relações de tra-
balho. Quando usado correta-
mente, ajuda identificar os
pontos fortes e o que precisa
ser ajustado, para que os fun-
cionários consigam se desen-
volver”, explica.

Não há nada de errado em
não concordar com a avalia-
ção que estão fazendo sobre o
seu trabalho. Contudo, segun-
do a especialista, é preciso
muito cuidado com a forma de
lidar com as informações. “Sai-
ba que nada do que está sendo
dito deve ser levado para o la-
do pessoal, pois a intenção
dos gestores é avaliá-lo como
profissional para que você me-
lhore, aperfeiçoe-se e siga em
frente na empresa e na carrei-
ra”, afirma Eliana, acrescen-
tando que uma sugestão inte-
ressante é deixar claro para o
gestor os pontos com os quais
não ficou de acordo e procurar
um entendimento sobre eles.
“Não se trata de reagir, mas
dialogar. Sempre questione
para entender e não para con-
flitar”, completa.

Outra dica é pedir um tem-
po para refletir sobre o que
foi dito. “Muitas vezes, quan-

do recebemos uma crítica,
não temos a capacidade de
julgá-la no exato momento, e,
se formos argumentar, pode-
mos sair perdendo. Então fa-
ça uma avaliação”, diz a coa-
ch. O momento certo para o
diálogo,  também deve ser
avaliado. “Se não for um bom
dia para ter o feedback, expli-
que ao seu gestor que prefere
conversar em um outro mo-
mento”, aconselha.

Eliana lembra que muitas
empresas não têm uma polí-
tica de avaliação, ou seja, fica
a critério do gestor fazer ou
não os feedbacks. Se sua or-
ganização for uma delas, a
especialista recomenda que
o profissional converse com
seu gestor e solicite um re-
torno sobre o desempenho.
“É importante para a sua car-
reira saber onde está acer-

Momento decisivo para
gestores e funcionários

FEEDBACK

tando e também onde se po-
de melhorar.  Aposte nesta
conversa,  todos saem ga-
nhando”, aconselha.

Para não errar

Diretora de Gestão Corpo-
rativa da seccional fluminen-
se da Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH-
RJ), Adriana Teixeira aponta
os caminhos essenciais para o
gestor não errar a mão no fee-
dback, bem como para o cola-
borador aprender a converter
críticas positivas em melho-
rias no desempenho. “Quan-
do existe interesse genuíno
por parte de ambos, certa-
mente o resultado final propi-
ciará desenvolvimento para o
profissional,  melhorando
também os resultados da
área”, avalia.

Por parte dos profissionais,
o ideal é sempre refletir e pro-
curar entender porque o ou-
tro te percebe de uma certa
maneira, em vez de criar um
clima de conflito. “O feedback
deve ser encarado como um
presente. Quando se ganha
um que não agrada, o melhor
é agradecer e depois dar outro
destino a ele”, diz Adriana. Já
o gestor deve se preparar e
criar um ambiente para o pro-
cesso de avaliação. “O líder
deve avaliar em cima de fatos
e dados, da forma mais con-
creta e objetiva possível, justi-
ficando quais as razões que o
levaram àquela avaliação. Na
medida em que ele não se pre-
para para o processo, aumen-
ta o risco de não ter credibili-
dade”, completa.

Segundo Adriana, o ponto
primordial para o sucesso no
processo é não realizar com-
parações entre os demais
membros da equipe. “O gestor

deve se ater ao desempenho
do profissional versus as me-
tas contratadas. Além disso, é
importante também recontra-
tar estes objetivos, conside-
rando o próximo ciclo de ava-
liação”, explica. Adriana avalia
que o fundamental para a con-
quista do sucesso no ambiente
de trabalho é “estar aberto pa-
ra o diálogo”.

Exemplo

Há 20 anos, Alexandre Sá,
que atua como gestor de ne-
gócios da Microsoft Brasil na
região Sudeste, exceto São
Paulo, identificou a necessi-
dade do feedback como um
aliado no crescimento de re-
sultados de sua equipe e ado-
tou a ferramenta como meto-
dologia de trabalho. “Entendo
que este tipo de informação é
importante e, a partir disso,
percebe-se um quadro de evo-
lução no dia-dia dos profis-
sionais”, destaca.

A partir  da conversa,  os
empregados passaram a ter
acréscimo de até 40% no ren-
dimento de suas tarefas.  A
resposta para essa mudança
de comportamento, segundo
Sá, deve-se ao entendimento
sobre o valor desta iniciativa.
“É uma questão não apenas
do que falar, mas de como fa-
lar”, ensina.

Com a utilização da técnica
batizada de sanduíche, o ges-
tor procura a análise do todo.
Em suas avaliações periódicas
a palavra-chave é objetivida-
de. Para Sá, é preciso apostar
no funcionário e instrumentá-
lo para que siga o caminho
correto. Sempre observando o
todo, por isso, atribui motiva-
ção, análise e metas em suas
conversas. “Um gestor tem
que se preocupar com o ser
humano e não apenas com o
profissional. Ele deve ter ciên-
cia se um funcionário está com
problemas de saúde em casa
ou se brigou com o marido ou
com a esposa, porque isso tu-
do interfere. Quem não vê isso,
não sabe ser líder”, identifica.

A imagem daquele supe-
rior carrancudo e inacessível
vem sendo substituída por
um novo perfil de gestor. “O
chefe em geral tem que saber
como extrair o melhor de ca-
da funcionário e os incentiva
a desenvolver seu potencial.
Isto não significa, no entanto,
que não existe cobrança. Sei
ser flexível, mas também sei
cobrar”, avisa.

Quem passou pela escola
de Sá avalia que a metodolo-
gia traz benefícios, como é o
caso de André Luis Ferreira
dos Santos, que hoje atua co-
mo gerente comercial da IFS
Applications. “Em geral al-
guém de fora consegue en-
xergar melhor e dar um dire-
cionamento para você reava-
liar seus conceitos e seguir de
melhor forma”, diz.

Para ele, as críticas de Sá
foram fundamentais na sua
trajetória profissional. “A par-
tir dos apontamentos, bus-
quei horizontes maiores, pois
consegui entender as críticas
e transformá-las em mudan-
ças. Prova disso é que mais
que uma relação de trabalho,
hoje criamos uma relação de
amizade”, diz.

Santos sugere que os cola-
boradores avaliem as orienta-
ções de seus gestores e tentem
tirar o melhor delas. “Feedba-
ck não se questiona, concor-
dando ou não. Processa-se e
analisa-se para ver o que se
pode tirar de positivo e colocar
em prática na sua carreira.
Ninguém perde tempo se não
acredita que você pode me-
lhorar”, avalia.

DIVULGAÇÃO

Em meio à rotina desgastante, é preciso dar uma parada para avaliar a performance da
equipe, dizem consultores em gestão de pessoas. Saber ouvir – e falar – é fundamental

O líder deve avaliar em cima de fatos e
dados, da forma mais concreta e objetiva
possível, justificando quais as razões que o
levaram àquela avaliação. Na medida em
que ele não se prepara para o processo,
aumenta o risco de não ter credibilidade."

Adriana Teixeira
Diretora de gestão corporativa da ABRH-RJ
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