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RESUMO 
 
 

O feedback é um processo de comunicação interna e externa dentro de uma organização, é a 
troca de informação e opinião positiva ou negativa, que tem a importância de manter um 
diálogo construtivo para o sucesso da empresa, e melhorar o ambiente de trabalho com os 
funcionários e os seus clientes. Existem dificuldades para ter uma boa comunicação, porém 
hoje em dia, estamos com um mercado cada vez mais competitivo que esta exigindo este 
diálogo, por isso investir nesse processo acaba sendo uma ótima oportunidade para 
desenvolver a participação de todos nas soluções dos problemas da empresa, e ter uma boa 
colocação no mundo empresarial. Neste processo os funcionários conseguem receber o 
feedback através das avaliações de desempenho, que é uma das ferramentas que podem ser 
utilizadas, e dependendo do resultado ele pode melhorar as atitudes, desenvolver o que foi 
apontado de negativo e assim o funcionário passa a ter uma oportunidade para melhorar a sua 
posição e conduta. Tem como objetivo focar nos envolvimentos entre os membros de uma 
organização, para enxergar seus pontos positivos e ajudar a melhorar e resolver pontos 
negativos, dando uma liberdade para todos nas decisões políticas empresariais. A metodologia 
do trabalho ocorreu através das pesquisas bibliográficas, monografias, artigos online e estudo 
de caso. O entendimento da importância do Feedback para as organizações é o problema 
destacado, consideramos como o estudo de caso uma empresa rígida, com culturas familiares, 
onde o diálogo era o grande problema para as tomadas de decisões, relacionamentos internos 
e externos, e também para a sua colocação no mercado. Consideramos então que as 
empresas devem se aperfeiçoar com o que seus concorrentes se destacam, existem sempre 
novos meios para conseguir pontos positivos com seus clientes e funcionários, cada dia em 
que passa a comunicação é essencial, além dos ambientes de trabalho ficarem mais 
harmoniosos ela ajuda nas novas implementações de planos de negócios. Enfim podemos 
dizer que o feedback é uma prática adotada e bem sucedida dentro das organizações por 
causa de sua grande importância de conseguir uma resposta de tudo o que é feito, um elogio 
ou até mesmo uma critica, mas é necessário á todos para ter um ótimo desenvolvimento 
empresarial e melhor desempenho das atividades. Ter uma conduta diária de diálogo gera 
possibilidade que pode ajudar muito no convívio com seu funcionário e entender o que eles 
pensam sobre a empresa, e esse relacionamento só aumenta o respeito e a dedicação entre o 
individuo e a organização. 


