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Resumo 

 

O artigo aborda questões relacionadas a recursos humanos em agências de comunicação. 

Ao reconhecer fragilidades no processo de seleção, desenvolvimento e retenção de talentos 

em agências, invoca o Programa Super Estágio, desenvolvido pelas entidades SINAPRO-

RS e ESPM-Sul, como macro objeto para análises e consecuções de problematizações, 

críticas e sugestões de melhorias na relação gestores-estudantes. As considerações 

propostas visam contribuir principalmente em disciplinas com viés de preparação para o 

mercado de trabalho e/ou para empreendedorismo. A angulação do trabalho ocorre 

especificamente sobre o processo de feedback, um dos pontos mais sensíveis para o 

desenvolvimento de carreira, sobretudo para bacharelandos em começo de trajetória 

profissional.   
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Introdução 

Não é novidade que o campo da Comunicação passa por alterações em graus poucas 

vezes presenciados. Mais especificamente na atividade publicitária sobretudo os impactos 

tecnológicos e as novas modelagens de remuneração têm forçado as agências a repensarem 

suas formas de atuação. Há ambiente conflagrado, no qual as clássicas remunerações por 

veiculação de mídia são rediscutidas ou até mesmo suprimidas por inserções em ambiente 

com formatos outros de monetização. Nessa toada, observa-se que questões relacionadas a 

políticas de seleção, desenvolvimento e retenção de recursos humanos têm recebido pouca 

atenção das agências de comunicação – justamente por estarem mais preocupadas com a 

sobrevivência financeira nesse novo modus operandi. De outro lado, parte considerável das 

organizações, entendidas aqui como cliente das agências, têm realizado movimento 

contrário. Elas apresentam programas ao menos minimante estruturados sobre o prisma dos 

conhecimentos da área de recursos humanos como, em exemplo, processos de seleção e 
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desenvolvimento de carreira, programas de inserção de novas lideranças em posições 

gerenciais (trainees), políticas de bonificação por resultados, dentre outros, em tese, 

atrativos aos jovens estudantes e/ou profissionais. Essa equação, qual seja, tangibilização de 

entrega por parte de organizações e de não entrega por parte das agências, tem resultado em 

procura cada vez menor de estudantes pela carreira em agências, ao menos pelo que se 

percebe na ESPM-Sul e também no SINAPRO-RS4. 

Esse contexto conduziu as instituições ESPM-Sul e SINAPRO-RS a conceberem um 

programa de inserção e acompanhamento de jovens talentos no mercado publicitário, sem 

similar no país, denominado Super Estágio. Sua operação será melhor apresentada em 

subseção vindoura. De imediato, situa-se que tal iniciativa visa por um lado valorizar o 

processo de formação profissional do estudante e, de outra parte, gerar outra percepção para 

as agências, calcada em um cuidado diferente com seus talentos ingressantes. Desta forma, 

o Super Estágio é reivindicado como objeto desse artigo, pois a autora desenvolveu projeto 

de iniciação científica que o observou nos prismas de desenvolvimento educacional e 

políticas de recursos humanos. A problematização que se desenvolve nesse texto angula 

questões específicas sobre feedback, dialogando com teorias correlatas e com amostragem 

de pesquisa que ouviu alunos e gestores de agências participantes.  

Em termos metodológicos, o estudo vale-se de pesquisa exploratória de vertente 

qualitativa. O processo de coleta de dados utiliza entrevistas em profundidade com roteiro 

semiestruturado, além de pesquisas bibliográfica e documental. A unidade de estudo é 

composta pelo coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da ESPM-Sul, quatro 

gestores e quatro estagiários participantes do Programa Super Estágio. Já a interpretação 

empírica dos dados, invoca análise de conteúdo. 

O Programa Super Estágio 

Martinez (2009) indica que o principal propósito do estágio é o aprendizado, pois o 

mesmo deve estar incorporado à formação pedagógica do estagiário. Contudo, Martins 

(2009) afirma que muitas vezes os estagiários são explorados pelas empresas concedentes 

devido ao fato de que muitos estudantes considerem o estágio somente como uma forma de 

obter renda. Em função disso, algumas empresas consideram os estágios um meio de 

conseguir mão de obra barata. Isso resulta em atividades com baixa exigência e, 

                                                 
4 A percepção de que há menor procura por agências na contemporaneidade apoia-se quantitativamente em 
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gestores de Curso (Direção e Núcleo Docente Estruturante). 
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consequentemente, desempenho inadequado. Devido a essas informações e ao fato de que 

“[...] todos os anos 1,7 milhão de jovens atingem a idade de ingresso no mundo do trabalho 

e o mercado não tem gerado as oportunidades de que necessitam” (COSTA, 2004, p. 243), 

Pochmann (2004) destaca e acrescenta que atualmente, as atividades direcionadas à 

formação dos jovens tendem a agregarem múltiplos programas e projetos que cooperem e 

auxiliem no aprendizado e desenvolvimento.  

O Programa denominado “Super Estágio” foi desenvolvido por duas entidades: o 

Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul e a Escola Superior de 

Propaganda e Marketing, em sua Unidade Sul. A sua concepção advém de um problema, 

observado por ambas instituições: em diversos casos, as agências de Comunicação não 

atraem/atraiam os jovens como outrora. Em sondagem a discentes e jovens profissionais, 

percebeu-se que organizações, ou seja, os clientes das agências, eram mais desejados por 

parcela significativa desses, pois possuem/possuíam processos formais para 

desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. Em exemplo, políticas de 

remuneração, treinamento e plano de carreira – lógicas estruturadas por áreas e/ou 

profissionais voltados a recursos humanos -  eram mencionadas ou percebidas como 

incipientes ou mesmo inexistentes em agências, mas, por outro lado, tangíveis e atrativas 

em corporações. 

A partir desse diagnóstico, o Programa Super Estágio foi desenvolvido de forma a 

suprir ou ao menos minimizar tais carências, tendo as entidades SINAPRO e ESPM como 

mediadoras do processo de atração, seleção, desenvolvimento e retenção dos alunos junto 

às agências participantes. Balizadas tais premissas, o Programa procura seguir uma série de 

Best Practices em recursos humanos, quais sejam: processo de entrevista realizado junto a 

grupo gestor da agência e com acompanhamento das instituições; inserção do aluno com 

passagem por todas as áreas de agência; formalização de feedbacks tanto para o discente 

quanto para as entidades envolvidas; observância das seis horas constitucionais de jornada 

de trabalho, bem como demais diretrizes da Lei do Estágio; acompanhamento paralelo das 

entidades para modulagem de expectativas de ambas partes; limite ou possibilidade de 

renovação de contrato de estágio somente em uma oportunidade (em caso de não 

contratação ao término do período, elaboração de um parecer detalhado). É importante 

frisar que a inserção dos alunos selecionados nas agências postulantes se dá por meio de 

entrevistas coletivas e individuais que visam chegar a um consenso entre preferências dos 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT19_ZoYTVAhXDjJAKHZz6B-oQFggvMAI&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBest_practice&usg=AFQjCNFKQCVtxMycQQ0f1dn-HDicZUZQiw
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alunos e das agências. Caso não se atinja essa fim, ocorre sorteio para definição da(s) 

vaga(s).  

Por sua vez, já em prisma acadêmico, algumas polices são previstas: os alunos são 

selecionados sempre ao término do segundo ano de graduação (somente casos excepcionais, 

a critério das ESPM-Sul, podem gerar temporização distinta); o critério prevê consideração 

a notas e avaliação atitudinal do discente por parte dos professores coordenadores de área; 

há possiblidade de incremento decimal de nota para casos de alunos que participem de 

atividades extra curriculares, como agência júnior, por exemplo; reserva-se, sempre, ao 

menos uma vaga ao turno da noite, de forma a compensar alunos que tenham necessidade 

de trabalhar desde o começo do seu bacharelado (por conseguinte, teoricamente têm menos 

tempo para estudos). 

A amostragem do Programa prevê de cinco a oito alunos anuais, independente da 

distribuição por semestre. A primeira turma de Super Estagiários foi composta por cinco 

estudantes e a segunda turma, que está em processo de inserção no momento em que este 

artigo está em produção, terá três discentes. Esses adentrarão nas agências e21 e Moove 

(Porto Alegre) e SPR (Novo Hamburgo). 

É mister considerar a participação de quatro entes no Programa (IES, Sindicato, 

Agências e discentes), o que complexifica sua operação, mas, por outro lado, tende a 

produzir experiências mais assertivas de desenvolvimento profissional – uma das missões 

da academia. Nesse contexto, a iniciativa dialoga com considerações de Pochmann (2004) 

“[...] mais recentemente, as ações voltadas para a formação tendem a incorporar múltiplos 

programas e redes de cooperação e aprendizagem”. Em outros termos, o Super Estágio 

exige mais envolvimento da instituição de ensino em suas múltiplas etapas, mas, de outra 

parte, aciona mais redes inclusive para desenvolvimento adequado dos discentes e até para 

consecução de network. 

A partir do entendimento do Programa, a próxima seção irá reivindicar 

conhecimento de outro campo, a área de Recursos Humanos. O tema a ser tratado é o 

processo de feedback. Pretende-se tensionar o processo de feedback profissional às 

premissas do Super Estágio. Ademais, prevê-se ainda um passo adiante: considerar as 

percepções da primeira turma de super estagiários em relação à teoria, gerando uma 

triangulação entre as bases do programa, as diretrizes acadêmicas sobre feedback e, ainda, a 

empiria dos alunos envolvidos. Para tal, será invocada a pesquisa realizada pela autora em 
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Programa de Iniciação Científica, que teve o Super Estágio como objeto e que inspirou esse 

artigo. 

Passa-se imediatamente, então, a seção que trará luz acerca do que é feedback para 

área de Recursos Humanos no campo da Administração de Empresas. 

Comunicação e Feedback 

O processo de comunicação caracteriza o homem em sociedade, pois, 

independentemente do ambiente em que esteja, o ato e a necessidade de comunicar-se são 

identificados (THAYER, 1979). Duterme (2008) adverte que a comunicação muitas vezes, 

é banalizada, pois ao mesmo tempo em que é utilizada para classificar a civilização 

humana, também se assemelha às práticas e assuntos distintos. Para ele, a comunicação é 

um processo de troca, em que a compreensão do que é compartilhado garante a 

proximidade entre indivíduos. Para que o processo de troca ocorra, primeiramente o 

emissor deve elaborar e partilhar, por meio de uma intenção, necessidade ou propósito, uma 

mensagem. Em código, essa mensagem é dirigida por meio de um canal (meio) a quem está 

no outro extremo: o receptor/destinatário, que possui como papel final realizar a 

decodificação do conteúdo que lhe foi direcionado (THAYER, 1979).  

A conjunção do termo comunicação com o termo organizacional ou institucional é 

conceituada por Kreps (1990) como um processo em que indivíduos de determinada 

organização convergem informações relevantes, envolvendo fatos de acordo com o interior 

da empresa, isso possibilita o aprimoramento de cooperação e organização dos indivíduos. 

A importância da comunicação organizacional e seu modo de aplicação evoluíram com o 

tempo, visto que esta comunicação também é aplicada para mudar comportamentos, 

aprimorar tarefas e impulsionar resultados. Isso reforça o fato de que “[...] a comunicação 

de duas vias só é possível através do feedback” (PERLES, 2007) e de que “[...] o feedback 

determina o ciclo da comunicação” (SOUZA; TADEUCCI, 2007, p. 2552), portanto,  além 

de ser uma ferramenta que visa alcançar melhorias por meio das pessoas e apresentar-se 

como instrumento empresarial no mercado atual (competitivo e globalizado), tem-se 

mostrado como uma das mais eficientes e marcantes ferramentas na transformação dos 

diferentes comportamentos (MISSEL, 2012). Nessa linha tem-se a visão de Roland (2000), 

que apresenta o feedback como crítica e instrui que essa crítica (feedback) é a junção entre 

a ação e a fala e está, portanto, relacionada diretamente à educação, pois, quando bem-feita, 

colabora para o aprendizado, visto que tem como finalidade construir e desenvolver um 
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bom comportamento sobre aquilo que é planejado para crescimento futuro (ROLAND; 

2000). Conforme Williams (2005), para que o feedback se realize, é preciso que haja 

compreensão para com as outras pessoas, entendendo as diferentes reações para que um 

melhor diagnóstico seja elaborado em relação ao desempenho que se busca obter. Em parte, 

a maioria dos feedbacks nas organizações ocorre de forma decrescente na escala 

hierárquica: dos gestores para os funcionários. Comumente, os gestores revelam-se mais 

velhos, experientes e, como consequência, detentores da responsabilidade de transmitir aos 

mais novos tais experiências e habilidades. Contudo, segundo Missel (2012), o feedback 

corporativo é um instrumento capaz de proporcionar harmonia entre tantas diferenças entre 

as diversas gerações. A evolução do conceito de competência, para Dutra (2002), 

ultrapassou os conhecimentos, habilidades e atitudes para focar no resultado da ação: de 

nada adianta avaliar os conhecimentos e habilidades senão pela efetiva execução da ação, 

ou seja, devem-se transformar os conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados. Em 

acordo com essa afirmação, Missel (2012) afirma que a qualidade de qualquer relação 

depende da quantidade e da qualidade do adequado feedback que cada indivíduo recebe do 

outro. Se o feedback for despretensioso, a relação, igualmente, tende a ser sensível e fraca e 

também os seus resultados. Para que isso não ocorra, alguns autores estabelecem a 

existência de competências/diretrizes para a efetuação eficaz do feedback (WILLIAMS, 

2005; MISSEL, 2012).  

Uma das competências consiste na elaboração de um plano que deve ser delineado a 

partir da cultura e dos princípios da organização e aplicado como estratégia (MISSEL, 

2012). Não obstante, a escolha do local e do timing (momento mais adequado para a 

realização da sessão do retorno/crítica) também é uma competência que o emissor deve ter 

e idealmente deve ocorrer quando as duas partes (emissor e receptor) tiverem tempo e não 

estiverem submetidas a tensão/pressão (MISSEL, 2012). Porém, o feedback deve ser feito 

“[...] no primeiro momento possível depois do fato [...]: dessa forma, mantém-se vivo o 

acontecimento, tanto na memória da pessoa que faz a crítica, como na pessoa que é 

criticada” (ROLAND, 2000, 12). Não se pode esquecer que o “[...] o feedback deve ser 

dado com relativa frequência” (TRACY, 1994, p. 98). Para Roland (2000), no que diz 

respeito à questão do lugar mais apropriado destaca-se o local de trabalho: “o mais 

conveniente seria procurar uma sala em que não houvesse o risco de ser ouvido nem 

tampouco interrompido” (ROLAND, 2000, p. 13). Concomitantemente, para Missel (2012) 

e Turci (2013), o ambiente deve ser neutro e estabelecer um clima de respeito mútuo e 
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tranquilidade. Por fim, outra instrução para a aplicação correta do feedback é a capacidade 

de ouvir, pois, conforme Missel (2012) e Turci (2013), o emissor deve ouvir com atenção o 

receptor e aguardar para que a pronúncia ocorra em momento adequado e estimule o 

receptor a falar e fazer perguntas. Embora a prática de dar e receber feedbacks apresente 

obstáculos e dificuldades, os líderes e gestores que almejam uma comunicação eficaz com 

seus colaboradores precisam ter em mente que essa ferramenta é de suma importância e, 

para tanto, devem buscar desenvolver tais práticas (SOUZA; TADEUCCI, 2007).  

Concluindo este tópico, Scharf (2007) contribui com as afirmações dos demais 

autores, referente ao âmbito profissional da Publicidade e da Propaganda, ao mencionar que 

“(...) não é tarefa simples administrar, principalmente se visualizarmos as atividades de 

planejamento e crescimento da agência” (SCHARF, 2007, p. 4), pois o desenvolvimento do 

intelecto da agência depende de um gestor que: controle bons profissionais; permita o 

avanço e melhoria sistemática do conhecimento e da performance dos profissionais diante 

de problemas e dificuldades reais; procure o crescimento profissional dos colaboradores; 

incentive competições saudáveis (internamente); e avalie desempenhos. O próximo capítulo 

se destina a análise dos resultados. 

Análise dos Resultados 

Esta seção tem como objetivo apresentar e discutir os dados coletados em relação ao 

feedback no programa Super Estágio, a partir da percepção dos alunos e estagiários 

participantes da primeira turma do programa, bem como dos seus respectivos 

gestores/supervisores. 

O programa Super Estágio é uma ação pioneira para o aprimoramento e 

desenvolvimento de competências e desempenhos dos estudantes do curso de publicidade e 

propaganda da instituição ESPM-Sul. Dessa forma, para o alcance do aprimoramento das 

competências e desempenhos, tem-se a premissa definida pela melhoria nas condições dos 

estagiários por meio de um programa diferenciado: “Pensamos em algumas ações no 

sentido de melhoria e o Super Estágio culmina nisso, sintetiza isso [...] a valorização do 

estágio nas agências de Comunicação” (C1).  Em concordância com a falta de 

reconhecimento para com os alunos estagiários, a entrevistada E4 acrescentou, como 

objetivo de melhorar as condições dos estágios no programa, a valorização dos alunos em 

destaque na ESPM-Sul, juntamente com o acompanhamento do SINAPRO: “[...] dar uma 

valorização aos melhores alunos, aos alunos destaque e especialmente com o apoio do 
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SINAPRO [...] controlando melhor horários, demandas e tudo o que é necessário para um 

estagiário se sentir seguro e se sentir bem” (E4). Com isso, observa-se que as verbalizações 

do coordenador C1 e da estagiária E4 estão afinadas com o dado informado por Costa 

(2004), o qual revela que “[...] todos os anos 1,7 milhão de jovens atingem a idade de 

ingresso no mundo do trabalho e o mercado não tem gerado as oportunidades de que 

necessitam” (COSTA, 2004, p. 243) e igualmente alinhadas com Martins (2009), que 

afirma que muitas vezes os estagiários são explorados pelas empresas concedentes.   

Martinez (2009) indica que a função do estágio deve estar diretamente alinhada à 

formação educacional do estudante estagiário, isto é, a principal finalidade deve ser 

pedagógica. Em alinhamento com essa afirmação, nota-se a partir da verbalização da 

estagiária E4 que o Programa Super Estágio apresenta uma abordagem integralmente 

pedagógica/educacional:  

[...] eu estou tendo uma oportunidade profissional muito grande, eu estou 

crescendo muito. Em seis meses o que eu aprendi, eu não tenho nem como 

explicar, é imensurável o tanto que eu aprendi e o quanto eu estou feliz de 

estar sendo reconhecida pelo que eu estou fazendo (E4).  

Nesse sentido, o reconhecimento é um feedback, pois de acordo com Roland (2000), 

o feedback é a junção entre a ação e a fala, sendo nada obstante, um retorno/crítica.  

Em relação ao local em que o feedback ocorre no programa Super Estágio, que 

como apresentado por Missel (2012) e Turci (2013), o ambiente para a emissão do feedback 

deve transparecer neutralidade e tranquilidade, percebe-se que no programa o feedback, em 

geral, ocorre em salas reservadas. O gestor G1 afirmou: “Então, às vezes, pode ser na sala 

de reuniões [...]” (G1). No programa Super Estágio, dentre outras responsabilidades, cabe à 

agência proporcionar um local de trabalho adequado para o estagiário, além de enviar à 

ESPM-Sul e ao SINAPRO um relatório formalizado de desempenho do aluno-estagiário em 

caso de efetivação (ESPM- SUL, 2016). Nota-se que, na efetivação da estagiária E4, o 

relatório de desempenho foi considerado um feedback, tanto pela gestora G4 quanto por sua 

estagiária (E4). Por vezes, ele ocorreu em um momento e em local exclusivo: “[...] quando 

a gente renovou o contrato, a gente sentou, conversou, preencheu tudo junto, foi um 

momento que a gente parou mesmo para conversar na sala de reuniões, mas não tem um 

lugar marcado e nem uma hora” (E4).  

 Referente ao timing (momento mais adequado para a realização da sessão do 

retorno/crítica) (MISSEL, 2012) ou a periodicidade, é segmentado por gestores e estagiários 

em dois aspectos: um momento para os feedbacks informais (ou não estruturados) e outro 
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para os feedbacks formais (ou estruturados). De acordo com Tracy (1994), o feedback deve 

ser emitido com frequência relativa e “[...] no primeiro momento possível depois do fato” 

(ROLAND, 2000, 12). Observa-se que, mesmo a estagiária E4 não identificando nenhuma 

regularidade nos feedbacks da sua gestora (G4), o gestor G1 e o gestor G2 reforçam as 

considerações de Tracy (1994) e de Roland (2000) quando afirmam que o feedback deve 

ocorrer imediatamente após o acontecimento: “Então, eu não posso esperar chegar o final 

do mês para dar esse feedbacks, entendeu?” (G2). Nessa conjuntura, em relação ao 

feedback estruturado/formalizado, nota-se uma disparidade entre as visões do gestor G2 e 

de sua estagiária (E2). Enquanto o gestor G2 definiu uma periodicidade mensal/bimestral, a 

estagiária E2 relatou o seguinte: “até agora eu tive um feedback, que a gente está com a 

pauta bem lotada [...]” (E2). O estagiário E3 afirmou periodicidade trimestral, ainda que o 

seu gestor (G3) não tenha considerado uma periodicidade certeira. Devido aos 

horários/compromissos do gestor G3 o feedback estruturado é agendado. Visto que o poder 

do desenvolvimento do intelecto da agência também pertence aos gestores, mesmo que as 

demais atividades demandem muito tempo, eles não devem deixar de desempenhar ações 

relacionadas ao controle de bons profissionais, melhorias sistêmicas do conhecimento e da 

performance dos profissionais diante de problemas e dificuldades reais (SCHARF, 2007). 

Ainda em relação à demanda de tempo pelas demais atividades do mercado publicitário, 

reforça-se a posição de Missel (2012) ao afirmar que o feedback deve ocorrer quando o 

emissor e o receptor dispuserem de disponibilidade e não estiverem sob tensão ou pressão. 

De acordo com Missel (2012), é importante que o feedback se fundamente na cultura² e nos 

princípios da organização e que o emissor estimule o receptor a falar e fazer perguntas. 

Nessa linha, vale mencionar a posição do gestor G1. Contudo, observou-se que o gestor G2 

discorda do G1, pois, para ele, avisar com antecedência o receptor pode gerar estresse: “[...] 

eu vejo que tem uma manhã tranquila, eu sempre escolho a primeira hora da manhã, a 

pessoa recém chegou e daí o feedback, vamos para a sala [...] eu não aviso porque, para quê 

criar esse estresse, criar esse suspense ali?” (G2). Igualmente, a gestora G4 não adota um 

agendamento prévio. O fato de os gestores G2 e G4 não possuírem um sistema de 

agendamento converge para o que propõem Souza e Tadeucci (2007) ao afirmarem que é 

relevante desenvolver práticas facilitadoras para o aprimoramento da comunicação entre os 

líderes e os colaboradores. No entanto, observa-se que, dependendo da cultura e dos 

princípios da empresa, as ferramentas tornam-se distintas, sendo responsabilidade dos 

gestores identificar quais são as apropriadas a cada situação.  
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Nessa linha, quanto à execução do feedback no programa Super Estágio, percebe-se 

que o processo do feedback realizado pelo gestor G2 se inicia com a solicitação de seu 

próprio feedback: “O feedback é sempre bilateral [...]” (G2). A verbalização do gestor G2 

mostra-se afinada com as concepções de Duterme (2008), quando considera que a 

comunicação é um processo de troca e que o emissor possui o poder de conceder 

proximidade para o(s) receptor(es). Por outro lado, a estagiária (G2) descreveu a execução 

de maneira diferente e não mencionou a avalição feita pelo gestor ou sequer o departamento 

ao qual está ligado este profissional: “Eles me chamam, me dizem o que está bom, o que 

não está, o que precisa melhorar, o que não precisa. E explicam realmente como eu tenho 

que fazer as coisas ou como eu não tenho que fazer [...] o meu feedback foi bom, digamos, 

bem esclarecedor” (E2). Conforme Missel (2012) e Turci (2013), uma das habilidades do 

emissor para um feedback eficaz é a capacidade de ouvir atenciosamente o receptor.  A 

posição do gestor G1 reflete essas ideias, uma vez que a sua primeira preocupação está em 

desenvolver a capacidade de ouvir o emissor, para depois dialogar sobre possíveis 

aprimoramentos na atuação do estagiário: [...] eu me preocupo primeiro em ouvir muito a 

pessoa, então eu começo sempre perguntando como ela acha que foi o desempenho dela em 

relação a fidelidade da mesma [...]” (G1). Na mesma linha, a estagiária E1 revelou em suas 

falas concordância em relação à capacidade do gestor (G1) de ouvi-la e, seguidamente, 

estabelecer os aprimoramentos necessários à sua atuação. No contexto da gestora G4 e 

estagiária E4, a execução não possui uma estrutura específica, pois ocorre de maneira direta 

devido à proximidade entre a gestora e a estagiária: “[...] a gente trabalha o tempo inteiro 

juntas, então não tem nem tempo de corrigir uma rota, quando começa a errar a gente 

consegue enxergar na hora. Já corrige na hora” (G4). Ainda referente à capacidade de ouvir 

(por parte do emissor), caracterizada por Missel (2012), a estagiária E4 revelou uma 

informação não mencionada por sua gestora (G4:) “[...] ela me dá um feedback positivo, 

negativo, seja o que for, de todo o processo e me pede também um feedback de como eu tô 

me sentindo, se ela pode me ajudar mais em alguma coisa [...]” (E4). Constata- se, então, 

que a gestora G4 permite e estimula a participação da sua estagiária (E4) no momento do 

feedback. Em relação à execução do feedback entre o gestor G3 e o estagiário E3, 

identifica-se que há uma relativa participação da área de Recursos Humanos da agência e 

que o processo ocorre entre três pessoas: o emissor, o representante do RH e o 

estagiário/receptor: “A gente senta os três, eu o estagiário e alguém do RH, juntos” (G3). 

Observa-se também que a afirmação do gestor G3 frente à elaboração de um plano de ação 
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também reforça as ideias Dutra (2002), quando destaca que as empresas precisam 

concentrar-se no resultado da ação. Para o autor, é irrelevante somente avaliar os 

conhecimentos e habilidades se não houver efetiva execução da ação: transformar os 

conhecimentos, habilidades e atitudes em resultados. O feedback torna-se relevante, uma 

vez que está diretamente relacionado à educação (Roland, 2000). Para que o feedback seja 

eficaz e auxilie os estagiários, evidenciam-se algumas precauções na execução do feedback 

emitido pelos gestores. Uma das questões citadas pelo gestor G2 foi a necessidade de 

efetuar feedbacks diferentes para cada pessoa. O feedback também tem como objetivo 

elaborar e desenvolver bons comportamentos sobre um determinado planejamento para um 

crescimento futuro (ROLAND, 2000). Nota-se que o gestor G1 destaca a sua preocupação 

na execução do feedback: “[...] tentar dar do jeito mais construtivo possível, criticar do jeito 

mais construtivo [...], justamente para que a crítica desenvolva e acrescente algo relevante 

para o estagiário” (G1). Para tanto, visando atingir essa produtividade, o gestor G1 

menciona a existência de um feedback bem estruturado: “[...] então a gente segue toda uma 

espécie de cartilha para fazer de um jeito superprodutivo, [...] a gente tem um feedback bem 

estruturado” (G1). Contudo, há divergências entre a afirmação do gestor G1 e de sua 

estagiária (E1) porque ela não identifica a execução do feedback a partir de uma estrutura 

elaborada. Dentre as diretrizes para a elaboração eficaz do feedback, encontra-se o 

desenvolvimento de um plano que deve ser alinhado à cultura e aos princípios da 

organização e aplicado como estratégia (MISSEL, 2012). Observa-se então que os gestores 

G2 e G3 discordaram em relação à utilização de anotações e pontuações na execução do 

feedback. O gestor G3 afirmou o seguinte: “[...] dou a nota para ele, falo por que eu dei 

aquela nota, digo o que ele tem que melhorar e tal, aí eu abro para ele dizer se ele concorda, 

se não concorda [...]” (G3). O gestor G2 afirmou ter um plano estruturado, mas sem anotar 

ou pontuar: “[...] a gente faz um planinho mais estruturado de o que eu vou falar e tudo 

mais, mas eu não gosto de levar um papel para não deixar a conversa meio dura. Então eu 

meio que decoro os pontos que eu tenho que fazer” (G2).  

 De acordo com Williams (2005), para elaborar um feedback é preciso que haja 

compreensão para com as outras pessoas. Assim, o último item destacado pelos gestores 

G2, G3 e G4 foi a horizontalização da hierarquia na aplicação do feedback. O gestor G3 

afirmou o seguinte: “Eu gosto de sentar do lado do estagiário, ou seja, não de frente um 

para o outro porque dá uma impressão de... uma coisa ruim com coisa boa, rivalidade [...] 
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Porque isso dá uma sensação de parceria, dá uma sensação de estamos juntos [...]” (G3). 

Em acordo com essa verbalização, a gestora G4 citou que a execução: 

[...] é uma coisa bem natural [...] não tem muita hierarquia, não tem 

distanciamento. Então a gente não tem um ritual ou alguma coisa mais 

formal que teria daqui a pouco em uma empresa que tivesse mais 

funcionários, sei lá, se a gente fosse gestores de vários (G4).  

Evidencia-se assim que essas falas dos gestores reforçam as ideias de Missel (2012) 

ao destacar que a maioria dos feedbacks sucedem de forma decrescente na escala 

hierárquica (dos gestores para os estagiários), pois frequentemente os líderes possuem mais 

idade e experiências e, portanto, também possuem a responsabilidade de propagar os seus 

conhecimentos aos mais novos. No entanto, atualmente, mesmo que os jovens estejam 

abertos ao feedback, Missel (2012) afirma que esse instrumento no meio corporativo, 

proporciona harmonia entre as diferentes idades e cargos.  

Por fim, o feedback no programa Super Estágio também ocorre, conforme a gestora 

G4, pelo acompanhamento sistêmico do programa, que é realizado por todos os 

participantes envolvidos:  

A gente teve os primeiros meses agora de avaliação e a gente vai ter uma 

outra avaliação posteriormente e o SINAPRO sempre junto com a ESPM 

está fazendo reuniões [...] para questionar como estão as coisas, se as 

coisas estão evoluindo estão dando certo (G4).  

Nesse sentido, a última abordagem de feedback identificada no programa é relativa à 

renovação do contrato de estágio ou à efetivação do estagiário. Esse feedback está 

associado à experiência e evolução dos alunos estagiários dentro das agências: “[...] já 

houve renovações [...] duas delas [agências] já pediram muito que os alunos ficassem, com 

um provável encaminhamento para depois dessa renovação, para efetivação. Então isso é 

muito legal, que já demonstra que as coisas tão indo” (C1). Observa-se que a verbalização 

do coordenador C1 vai, assim, de encontro com a afirmação de Roland (2000) que indica 

que o Feedback também tem como objetivo desenvolver bons comportamentos para 

alcançar determinado planejamento voltado a um crescimento futuro. O coordenador C1 

acrescentou outras informações acerca das finalizações dos contratos:  

Um outro contrato [...] que está por findar agora, a aluna tem interesse em 

sair para lapidar portfólio, mas me parece que foi muito bem também. E 

um outro foi encerrado antes [...] e outra foi de comum acordo; a aluna 

não quis continuar, mas estava com uma boa avaliação (C1).  

Dessa forma, compreende-se que o feedback no programa Super Estágio, se 

apresenta como uma ferramenta educativa, capaz de reforçar as premissas do programa, 
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uma vez que auxilia nas melhorias das condições do estágio, possibilita o desenvolvimento 

de talentos e prepara os jovens estudantes para a vida profissional, colaborando para a 

prosperidade das relações humanas no futuro do mercado da publicidade e da propaganda. 

Considerações Finais 

Entende-se que as agências têm espaço para aperfeiçoarem as suas políticas 

relacionadas a recursos humanos. Reconhece-se, também, que as transformações 

observadas na indústria criativa contemporânea diminuem potenciais investimentos 

financeiros na área, inibindo melhorias.  

De outra parte, iniciativas que envolvam diferentes redes e expertises, como a 

observada no Super Estágio SINAPRO-RS e ESPM-Sul, podem contribuir para gerar 

melhorias no setor. As práticas que envolvem maior cuidado nas etapas do processo 

(seleção, inserção e desenvolvimento) podem auxiliar o desenvolvimento de jovens talentos 

e, ainda, melhorar as percepções desses em relação às agências ou, ao menos, em relação 

àquelas que estiverem engajadas no programa. Por isso, nota-se que programa Super 

Estágio, ainda que esteja em fase de introdução, contribui para minimizar os problemas 

identificados em relação ao estágio e, em função disso, pode agregar valor à cadeia 

produtiva da comunicação, uma vez que facilita a transmissão de conhecimento, da 

experiência que reduz custos e qualifica o desempenho da organização. 

O feedback pressupõe um efeito retroativo – resposta ou reação que o emissor 

recebe do receptor acerca de uma determinada mensagem/comunicação. Esse conceito 

aplicado ao programa Super Estágio envolve três aspectos: o local, o timing e a execução. 

Quanto aos locais em que o feedback ocorre, identifica-se que pode haver ou não um local 

específico, isto é, o feedback pode acontecer em uma sala reservada, ou no próprio local de 

trabalho. Não obstante, o timing (momento mais adequado para o feedback), pode ocorrer 

de acordo com agendamentos prévios com periodicidade determinada (trimestralmente, 

bimestralmente, mensalmente ou semanalmente) ou em situações repentinas, com 

periodicidade indeterminada (diariamente). Assim, especificamente sobre o processo de 

feedback, nota-se avanços, mas, também, pontos de melhoria. Conforme a análise 

qualitativa, infere-se que há graus de informalidade, especialmente no que tange à 

temporização do retorno aos estudantes. Por outro lado, o acompanhamento mais próximo 

de entidades externas tende a auxiliar, via sinalização dessas questões aos gestores 

envolvidos. 
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No Programa Super Estágio, salienta-se que este feedback possui papel fundamental 

no aprendizado e inserção dos jovens no mercado publicitário e inicia com a seleção e 

contratação do jovem estagiário, estende-se ao longo do desenvolvimento das suas 

atividades na agência e encerra-se ao final do contrato em seis meses, prorrogáveis por até 

um ano. Encerrado esse período de desenvolvimento de competências e habilidades do 

jovem estagiário, essa relação pode continuar se for da vontade de ambas as partes (agência 

e estagiário) mediante a contratação desse jovem como colaborador efetivo da empresa. 

Destarte, reconhece-se como limitação do Programa sua abrangência. Ela é 

considerável para uma instituição de ensino, mas pequena para uma avaliação setorial. De 

toda forma, seus insights e curvas de experiência poderão gerar inferências para volumes 

maiores de atores. 

Como insights futuros, imagina-se seguir o mapeamento de nova turmas para 

observação de padrões ou variações. Outra potencialidade diz respeito a investigar a 

imagem das agências participantes junto aos estudantes. Dito de outra forma, monitorar se a 

adesão ao Programa repercute em atratividade expandida a outros estudantes. Pensa-se, 

ainda, em consolidar apanhado de melhores práticas para gestão de pessoas em agências, 

via percepções dos envolvidos, de forma a compartilhar conhecimento empírico específico 

da indústria criativa para escala maior de alunos, professores e agências. 

Outrossim, espera-se que os primeiros feedbacks (oriundos) dos feedbacks do Super 

Estágio sirvam de alguma inspiração aos contratantes que reverberem (feedback) na 

academia. Dessa forma, idealmente o Programa poderá contribuir para o desenvolvimento 

sobretudo mais cidadão de carreiras erigidas em agências de Comunicação. 
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