
Início de ano é época de muitas reu-
niões de feedback. Afinal, ele faz parte 
do planejamento anual das empresas. 
Se algo foi ruim no ano que passou, 
é necessário mostrar à equipe o que 
deve ser melhorado no ano que está 
começando. 

O feedback é considerado pelos ges-
tores uma das principais ferramentas 
de avaliação de desempenho. Segundo 
uma pesquisa da Top Employers Insti-
tute, divulgada pela Aberje e realizada 
com 600 empresas em 99 países, no 
Brasil, 100% das empresas consul-
tadas treinam os gerentes para dar 
aos funcionários feedbacks abertos e 
construtivos.

“Essa é uma realidade que não 
mudará, o feedback é importante e 
precisa ser assertivo”, afirma Marcelo 
Miranda, conselheiro Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos e CEO 
da Consolis Tecnyconta.

Mas, apesar de ser entendimento 
para a maior parte dos gestores, mui-
tos não sabem como dar um feedback 
da forma mais eficiente. Além disso, 
esses retornos e avaliações, no geral, 

Dê um feedback assertivo para começar bem o ano
feedback é fundamental. “Sabendo 
como ela reage, precisamos encon-
trar a melhor linguagem e forma de 
transmitir essa mensagem que deverá 
promover um processo de reflexão 
e mudança”, explica. “O feedback 
nunca deve ser igual para pessoas 
diferentes”, alerta.

Objetividade
“Para explicar bem o que queremos 

dizer, devemos apresentar exemplos 
objetivos e, claro, sempre valorizar 
pontos positivos”, diz Marcelo. “Uma 
dica de ouro é: não foque apenas no 
negativo, nem tome para si o mérito 
alheio. Reconheça”, orienta.

Respeito
Marcelo lembra que uma das bases 

da gestão de pessoas é o respeito pela 
equipe. Após encontrar a linguagem 
certa para seus colaboradores, o pró-
ximo passo é dar o retorno de maneira 
respeitosa. “Reservadamente, no um 
por um, nunca em público, pois é 
ruim e pouco eficiente para todos os 
lados”, finaliza.

devem ser realizados durante todo o 
ano de forma eficaz. “O feedback de 
verdade é o que fala, com respeito, o 
que precisa ser falado, e não o que a 
pessoa quer ouvir”, diz o executivo.

Desenvolvimento
Para Marcelo, o bom feedback é 

aquele que, de forma prática, consegue 
instigar o desenvolvimento. “Gestores 
não precisam ser populares ou ado-
rados, mas sim, assumir um papel de 
desenvolvimento”, defende. “Para isso, 
devem transmitir mensagens claras, ca-
pazes de fazer quem as recebe crescer 
e melhorar”, orienta.

Personalização
Além disso, o executivo lembra que 

conhecer a pessoa que irá receber o 
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News@TI
Multinacional de telemedicina amplia 
operações no Brasil

@A DOC24, plataforma completa de telemedicina voltada ao seg-
mento corporativo, segue ampliando seus negócios no Brasil. Após 

ter completado vinte meses de atuação no país, a multinacional fez 
um breve balanço das conquistas alcançadas até o momento. Fundada 
na Argentina, em 2016, a healthtech já conta com mais de 10 milhões 
de beneficiários, com um volume superior a 130 mil consultas por 
mês. Seu modelo de negócio tem facilitado a construção de parcerias 
em diversos segmentos. Entre as empresas que atuam no mercado 
segurador brasileiro, por exemplo, estão marcas como Chubb, CiCliC, 
CORIS Brasil, Ikê Assistência e 88Insurtech. Já no segmento de saúde, 
a DOC24 atua ao lado da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo 
(SP), Hospital da Criança de Brasília (DF), Hospital Ernesto Dornelles 
(RS) e Unimed Florianópolis (SC) (http://www.doc24.com.br/).

Fiado digital

@Apesar de ser visto com maus olhos por muitos, o fiado continua 
representando um fator significativo para a fidelização dos clientes de 

pequenos comércios. Com a crise causada pela Covid-19, ele se transformou 
em um diferencial ainda maior para esses negócios, sendo importante 
tanto para quem vende quanto para quem compra. A diferença é que, 
agora, essa prática já pode ser controlada diretamente pelo celular dos 
vendedores. “Muitas pessoas não estão mais acostumadas ao fiado, mas 
ele ainda é uma realidade fortemente presente em pequenos comércios, 
como os mercados de bairro, por exemplo. Como esse é exatamente o 
público da Kyte, resolvemos inserir essa possibilidade como um recurso 
no nosso aplicativo e hoje vemos que 56%  dos nossos clientes pagantes 
já usam o sistema”, explica Guilherme Hernandez, o CEO da Kyte.

Coluna do Heródoto

A dupla Simon e 
Garfunkel nada tem 
a ver com isso. A 
empresa americana 
quer ser um player 
importante na 
fabricação de carros e 
caminhões do mundo. 

Para isso escolhe locais 
estratégicos e um de-
les é o Brasil. Possuir 

um mercado fornecedor 
de matéria prima para a 
indústria automobilística é 
um diferencial competitivo 
não só contra outras mon-
tadoras americanas, mas 
principalmente europeias. 

Do outro lado do Atlânti-
co, onde nascem a toda hora 
modelos novos de carros, 
as empresas europeias se  
apoiam nos governos locais 
para consolidar mercados 
consumidores e seus produ-
tos. O Estado apoia a inter-
nacionalização das vendas, 
uma vez que o mundo não 
esta´ainda preparado para 
uma derrubada geral das al-
fândegas e abrir o mercado 
para a competição, venha 
de onde vier. Vive o que os 
marxistas chamam de etapa 
superior do capitalismo. 

Os Estados Unidos, dada 
a sucessão presidencial, 
ora é favorável à abertura 
comercial com o mundo com 
os democratas, ora é favo-
rável ao isolacionismo com 
os republicanos. Mas uma 
coisa é certa, ambos lutam 
pela supremacia americana 
no mundo. 

As novas tecnologias 
buscam caminhões que 
carreguem mais cargas e 
carros com maior velocida-
de. A sociedade de consumo 
está aberta para comprar 
pelo menos um carro para 
cada membro da família. 
Até mesmo a classe média 
alimenta esse sonho.

Os mais ricos querem 
carros exclusivos, potentes, 
e que se diferenciem dos 
modelos que são despejados 
sem parar nas novas fábricas 
organizadas na forma de 
linhas de montagem. Este 
foi um dos diferenciais 

competitivos da Ford Motor 
Company. 

O fundador da empresa, 
Henry Ford, é considerado 
uma dos grandes capitães 
de indústria dos Estados 
Unidos, graças às inovações 
técnicas e gerenciais intro-
duzidas em sua empresa. 

Afinal a fábrica original 
da Ford americana está 
retratada no filme Tempos 
Modernos, do genial Char-
les Chaplin. Sem mostrar 
o logotipo, é claro. Henry 
Ford descobre que pode 
pagar salários mais altos 
aos funcionários, desde que 
aumentem a produtividade. 
Ou a mais valia dizem os 
adeptos de Marx. 

Os olhos  da Ford se voltam 
para o Brasil. Um mercado 
consumidor potencial, com 
um território imenso, e por 
isso vai precisar de veículos. 
A verdade é que muitas das 
estradas só existem nos 
mapas. De outro lado tem 
imensas riquezas naturais 
que podem ser exploradas 
pela indústria. 

Por exemplo, o látex 
matéria prima básica para 
a fabricação de pneus. O 
presidente da república está 
atento para o que pode sig-
nificar a vinda da Ford para o 
Brasil e se mostra generoso. 
Isenção de impostos para a 
exportação e a cessão de um 
terreno para a Ford explo-
rar. Nasce, nas margens do 
Rio Tapajós, com extensão 
de milhares de quilômetros, 
a Fordlândia. 

O projeto sobrevive de 
Washington Luís a Getúlio 
Vargas. Com a queda dos 
preços e a competição dos 
plantations no sudeste asi-
ático a Fordlândia se torna 
cara e pouco competitiva. 
A empresa decide sair do 
Brasil e leva uma indeniza-
ção pelas melhorias feitas 
na área em 1945. 

Não será esta a única vez 
que a Ford Motor Company 
vai sair da terra do Macu-
naíma. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Bye bye Ford, 
bye bye 
happyness 
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Um falso dilema de compliance 
sobre o home office

O ano de 2020 trouxe desafios inéditos para boa parte das companhias atuantes em diversos mercados. Além das 
questões imediatas de sobrevivência do negócio em razão da crise econômica já existente antes da pandemia, a 
adoção do home office de forma apressada e a priorização massiva de negociações e conversas pela via eletrônica 
expôs as empresas a riscos muito maiores quanto à ocorrência de irregularidades praticadas por seus colaboradores.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Mais que desenvolver mecanismos 
fiscalizadores de seus colaboradores 
– cuja eficácia, por si só, é limitada 
-, incentivar o agir ético profissional-
mente, de maneira regular e realmen-
te comprometida por parte da alta 
direção, precisa ser um dos nortes de 
uma companhia preocupada, de fato, 
em dirimir riscos do seu negócio. O 
papel de uma verdadeira cultura de 
compliance, focada não apenas em 
treinamentos e eventos protocolares, 
mas no exercício diário do que é con-
siderado correto profissionalmente, 
precisa ser uma constante dentro de 
uma companhia.

Nas empresas, é relativamente fácil 
culpar um funcionário por ser uma 
“maçã podre”, que comete, incentiva 
ou tolera que outros pratiquem irre-
gularidades no ambiente profissional. 
Mais difícil é perceber os problemas 
ligados à sua própria cultura corpora-
tiva e à dinâmica diária do local onde 
os seus colaboradores estão inseridos, 
convivem e atuam.

Se a cultura corporativa estiver bem 
afinada quanto aos valores éticos con-
siderados corretos e quais as práticas 
que não são toleradas, o local no qual o 
colaborador atua se torna um problema 
periférico no negócio. Quem faz o certo 
porque é incentivado a isso e sabe que 
será punido se não o fizer, buscará agir 
eticamente como regra, independen-
temente de onde está.

(*) É advogado e coordenador de Forense e 
Investigações Empresariais na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções para gestão de 
riscos, compliance, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

ou barris podres”, são bem fundamen-
tadas com vários estudos científicos nas 
últimas décadas, reforçando a validade 
de ambas para a tomada de decisões 
morais pelos indivíduos.

No ambiente corporativo é comum 
que as companhias foquem demasia-
damente em vigiar e punir seus cola-
boradores que se revelem como “maçãs 
podres”. Diversas medidas são tomadas 
pelas empresas com o intuito de se res-
guardar e detectar eventuais ilicitudes 
praticadas por seus funcionários, como 
instalação de câmeras de vigilância no 
local de trabalho, programas de monito-
ramento em computadores e celulares 
corporativos, realização periódica de 
background check de ocupantes de 
postos-chaves, dentre outras medidas 
fiscalizatórias e reativas.

Contudo, durante bastante tempo 
em nossa cultura de negócios, pouca 
ou quase nenhuma atenção foi dada 
por essas mesmas companhias para 
o seu próprio papel na ocorrência 
de ilicitudes e desvios éticos em seu 
interior. É preciso estar atento desde 
como a organização está estruturada, 
passando pelos valores corporativos 
que pratica cotidianamente em suas 
relações internas e externas, até a 
forma como aqueles com poder de 
decisão - diretores e gerentes, agem 
ou são omissos com seus subordina-
dos – além de como e por quais crité-
rios são avaliados periodicamente. As 
empresas, estejam conscientes ou não 
disso, também atuam para que seus 
colaboradores sejam mais ou menos 
incentivados a adotar condutas éticas 
no ambiente profissional.

Adriel Santana (*)

A sensação de falta de controle 
e fiscalização da conduta dos 
funcionários remete a uma pre-

ocupação excessiva sobre o indivíduo 
e seu agir moral. Aliás, a crença de que 
ações antiéticas são exclusivamente 
originadas da vontade dos indivíduos 
levou à popularização da noção do 
conceito de “maçãs podres”. Nenhuma 
empresa as quer em seu negócio. Mas 
como encontrá-las sem o convívio e 
a observância frequente no ambiente 
corporativo? Esse é, por exemplo, um 
dos desafios do home office.

Contudo, essa problemática é mais 
complexa do que parece e invoca 
questionamentos sobre as premissas 
em que estariam arraigadas. Posto 
que somos todos imbuídos de um livre 
arbítrio, independente das circunstân-
cias ou pressões específicas sofridas 
caso a caso, no fim das contas, caberia 
apenas ao indivíduo decidir quais atos 
tomar após realizar um balanço moral 
das escolhas disponíveis. Fazer o mal 
ou o errado seria, assim, uma escolha 
individual e consciente, calcada sobre 
os valores éticos de cada pessoa.

Seguindo outra visão, há quem con-
sidere que a sociedade e a cultura dos 
círculos de relacionamentos, junto às 
circunstâncias externas, tais como 
as pressões e os fatores ambientais, 
e as internas, como os conflitos psi-
cológicos, dos indivíduos são – ou 
deveriam ser - considerados pontos 
bastante significativos no processo de 
julgamento moral dos atos condenáveis 
praticados. Afinal, as pessoas não vivem 
num vácuo, mas no mundo real. Essa 
pode ser chamada de teoria dos “barris 
podres”: não se trataria de minimizar 
ou negar a escolha livre das pessoas, 
mas de inserir suas decisões, consi-
deradas questionáveis, dentro de um 
contexto estrutural, social e histórico 
que as tornem compreensíveis, ainda 
que não necessariamente aceitáveis 
eticamente.

Não se nega que existam indivíduos 
com inclinações latentes para desvios 
éticos, nem tampouco que o efeito do 
grupo e de superiores hierárquicos, 
além de pressões circunstanciais, como 
resultados a qualquer custo e proble-
mas financeiros, possam favorecer a 
ocorrência de ilicitudes.

De fato, ambas as hipóteses, “maçãs 

A
I/M

ar
ce

lo
 M

ira
nd

a


