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Insatisfeito com o desempenho de um funcionário, o chefe 
decide chamá-lo e diz:

- Joaquim, eu te chamei aqui para falar sobre algumas coisas 
que têm me incomodado sobre o seu trabalho.

Joaquim permanece quieto, mas apreensivo. O chefe continua:
- Tenho percebido há muito tempo que você não tem feito as 

planilhas de forma correta. Se você não mudar, não vai dar certo.

O funcionário pede desculpas, diz que vai melhorar e sai da sala 
desmotivado, triste e com um ponto de interrogação enorme.

Essa é uma história fictícia, mas muito comum nas organiza

ções. Feedback geralmente é tratado apenas como um momento 
para criticar a atuação do funcionário, e mais, como um momento 
temeroso, que acarretará a busca por um novo emprego.

Segundo uma recente pesquisa encomendada pela Dale Came- 

gie Training, 60% dos funcionários brasileiros não estão totalmente 
engajados com seus trabalhos. Esse número abre um espaço para 
que os gestores reavaliem as maneiras como estão lidando com seus 

colaboradores. Isso ocorre porque 65% dos funcionários pouco 
engajados estão insatisfeitos com seus chefes diretos. E qual a ma
neira mais rápida de desmotivar ainda mais um trabalhador? 
“Quando um superior dá um feedback de maneira a fazê-lo se sentir 

ofendido ou diminuído”, explica Sandra Oliveira, representante da 
Dale Camegie no Brasil.

Ela mesma já passou por problemas com feedback no papel de 

gestora. Sandra conta que tem uma colaboradora muito prestativa, 

que estava cometendo alguns erros que geravam um problema nas 
salas de treinamentos. Segundo ela, o seu erro foi chamar essa cola

boradora e já ir "dando a bronca" sem antes compreender por que 
aquele erro estava acontecendo repetidamente. “Por ser uma pessoa 
engajada, ela aceitou, mas eu percebi que o comportamento dela 

mudou. Antes, era mais alegre e, depois, se tomou mais fechada. 
Errei em dois pontos que são cruciais para que um feedback seja 

dado de forma profissional e não impacte no engajamento do cola

borador: reunir todos os fatos antes de iniciar o feedback e começar a 

conversa sempre fazendo perguntas. Quanto maior o número de per
guntas, mais assertivo você será no feedback”, conta.

Para surtir os efeitos desejados, o “feeedback negativo” precisa 
ser conduzido de uma forma profissional e com os cuidados neces
sários. Sandra dá outras dicas:

• DEIXE O COLABORADOR CHEGAR ÀS PRÓPRIAS
CONCLUSÕES: quando um funcionário começa a mostrar sinais 

de que está lidando com os problemas de maneira errada, o gestorA ut
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“Se você só aponta os erros do colaborador, você passa a treiná-lo 
para esperar críticas toda vez que você vai falar com ele. Isso é muito 
desmotivante”.

• QUANDO ESTIVER INTERCALANDO FEEDBACKS,

USE “E” EM VEZ DE “MAS”: pesquisas mostram que é mais efi
ciente usar a palavra “e” em vez de “mas”, quando se trata de feed- 
backs. Sandra explica: “Uma simples palavra pode mudar completa

mente a maneira como a mensagem ê recebida. Se, por exemplo, 
você disser ‘seu desempenho foi muito bom, mas precisamos me
lhorar os rendimentos em 10% no próximo mês’, a mensagem vai 
ser recebida de forma negativa, como se fosse uma critica. Por outro 

lado, a frase ‘seu desempenho foi muito bom e queremos que você 
continue procurando melhorar em 10% os rendimentos para o pró

ximo mês’ é tida como um elogio e muito mais bem assimilada”.

• CONVERSE REGULARMENTE: Sandra explica que é 
um erro muito comum esperar para dar feedbacks anuais. “Quando 

se trata de feedbacks negativos, quanto antes, melhor. Assim, o

colaborador pode entender onde está errando e se dedicar mais nes
sas áreas, antes que a situação se tome mais complicada”. Ela ainda 
recomenda que, nesses casos, o gestor chame o funcionário de lado 
para uma conversa mais particular e que foque apenas nos proble
mas de trabalho. “Em resumo, a conversa tem que ser pontual e dire

ta. A crítica deve ser profissional, e não pessoal.”

• COMPARTILHE HISTÓRIAS PESSOAIS: compartilhar 
experiências é uma ótima maneira de dar um feedback sobre como 
um funcionário pode melhorar, sem causar uma situação incômoda. 
“Histórias pessoais aproximam as pessoas. Eu mesma sempre uso 

exemplos de como melhorei em determinadas situações para inspi
rar quem trabalha comigo a mudar também. Dessa maneira, quem 
está sendo criticado não se sente insultado e vê que é possível me

lhorar o desempenho”, conclui Sandra.

De acordo com a representante da Dale Carnegie, o primeiro 
erro é pensar no feedback como “negativo”, em vez de um “redire- 
cionamento”, pois, dessa forma, fica claro que o gestor não quer ape

nas mostrar os pontos "negativos" da pessoa e, sim, redirecioná-la 
para que atinja uma performance superior. O segundo erro é dire

cionar o erro à pessoa e não à situação. “Dizer ‘você errou nesse 

processo’ é diferente de dizer ‘existe um erro nesse processo, e nós 

precisamos ajustar isso’. Quando o gestor se inclui no problema, ele 
despersonaliza o erro. Isso toma o colaborador mais receptivo, e o 

erro mais fácil de ser corrigido”, comenta ela.
Segundo o professor de pós e MBA da FGV, FAAP, FIA e Insti

tuto Saint Paul Claudio Queiroz, feedback para muitos é “mexer” 

em uma sala onde somente reinam tristezas, sofrimento e péssimas 
lembranças. Além disso, ele diz que o feedback negativo deve ser 

dado sempre que se perceber um gap em relação às atividades, ações 

contratadas ou comportamentos errados. “Como gestor de equipes, 
é papel da liderança dar feedback para todos os empregados, 

exercendo, assim, o papel de ‘líder educador’. Não podemos nos 

ausentar do papel que é colaborar com o desenvolvimento de todos 
que estão na organização. É óbvio que os empregados que estão na 
linha de sucessão podem receber um quantitativo maior de feed
back, pois estão sendo preparados para dali a pouco assumirem 

posições-chaves. Feedback é um ‘presente’. Acredito muito na 
frase: ‘não dar feedback é uma forma de tortura”’, comenta ele.

Para Sandra, o feedback deve ser utilizado sempre que o gestor 
notar que o colaborador está fora do padrão de desempenho desejado, 
e não tomar uma atitude apenas quando um erro já aconteceu. Se o 
feedback for usado de forma preventiva, será sempre mais tênue.
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É sempre um risco...
Questionada sobre se podem acontecer problemas mesmo com 

o feedback sendo dado da melhor forma, Sandra afirma: “Esse risco 

sempre existirá. Principalmente, quando o gestor não conhecer os 
valores da pessoa para saber exatamente até que ponto pode ir nesse 
feedback”.

Para o professor Queiroz, partindo da premissa de que o feed

back foi conduzido de forma adequada, ou seja, contemplando as 
duas variáveis “respeito” e “transparência” - esta última como sinôn

imo de trazer a verdade para a pessoa ainda assim é possível que o 
ouvinte fique insatisfeito, não com o outro, mas consigo mesmo, pois 
receber informação sobre “pontos de melhoria” é algo que geral

mente não se vê com bons olhos. Os motivos para essa reação, segun
do ele, são vários, dentre eles, dar somente feedbacks negativos e 
economizar nos feedbacks positivos, manifestando a opinião para o 
outro somente nas ocasiões em que se identificam “falhas ou com

portamentos inadequados. “Para um número substancial de pessoas, 
o feedback é sinônimo de ‘Ferraback’. Isso é gravissimo, pois redu

zimos as oportunidades de ‘validarmos’ o que as pessoas estão fazen
do de bom. O histórico pessoal com esse tema para muitos é sinôni

mo de ‘trauma’. Mãe, pai, professores, chefes e até amigos somente 
me apontam coisas negativas. A insatisfação não é somente com o 
feedback negativo que recebeu, é a constatação de que comumente 
apenas nos falam coisas ‘ruins’”, comenta ele.

Nesse sentido, o professor explica que o feedback negativo, 

mesmo bem conduzido, pode ter um impacto muito grande em 
quem tem baixa autoestima. Além disso, esse tipo de crítica é vista 
de forma muito ruim na cultura brasileira, pois se confunde o que se 

fala sobre o trabalho com o que se pensa sobre a pessoa.
Por fim, Queiroz lembra que o feedback é a etapa de um proces

so que tem cinco fases e é cíclico. A primeira é o fechamento de um 

contrato de expectativas (com indicadores) entre chefia e emprega
do. A segunda é o acompanhamento pela chefia. Nesse momento, 
entra o feedback, a partir do qual é montado um plano de ação para 
correção dos pontos fracos e manutenção dos pontos fortes. Por últi

mo, é elaborado um plano de desenvolvimento do empregado, 
voltando para o início do ciclo.
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Caixa de texto
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 15, n. 182, p. 26-29, out 2013.




