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FEEDBACK

PASSO A PASSO

Preparação

Escolha do ambiente

Início da conversa

Cuidado com o tom

Momento de Ouvir

Finalização

Reflita cuidadosamente sobre 

o que pretende falar. Faça um balanço 

de aspectos positivos e negativos.

Preparar-se com antecedência faz 

com que os fatos mais importantes sejam 

privilegiados na conversa e listar os pontos 

positivos ajuda a quebrar a resistência.

A conversa deve ser em um ambiente 

neutro, de preferência na sala de quem 

vai receber o feedback, sem interrupções. 

O local adequado ajuda a diminuir a tensão. 

É fundamental que telefonemas e secretárias, 

por exemplo, não interrompam

Enquanto um se pronuncia, o ideal 

é que o outro anote todas 

as observações e fale somente depois.

Em seguida, os papéis se invertem.

Respostas de bate-pronto geram tensão. 

Com a espera, a impulsividade é controlada 

e há tempo para assimilar o que foi dito. 

Quem propôs o feedback deve deixar o 

outro à vontade para começar, caso prefira.

Destaque as qualidades de quem ouve, 

antes de cobrar algo.

Isso ajuda a quebrar a resistência 

de quem escuta.

Use exemplos específicos e não adjetivos 

genéricos como ‘egoísta’ e ‘preguiçoso’. 

Também é melhor dizer ‘eu me sinto 

desconfortável com essa situação’ em vez

de ‘você é isso ou aquilo’.

É uma maneira de manter a objetividade 

da conversa e de desarmar as defesas 

do outro, sem causar irritação.

Não interfira enquanto o outro se posiciona. 

Ouça, anote e espere sua vez de falar.

Aguardar o momento certo para 

se pronunciar demonstra maturidade

e interesse. verdadeiro de melhorar.

Depois de tudo dito, é fundamental que haja 

um reforço dos pontos principais 

do feedback - tanto dos positivos quanto 

dos negativos.

Isso ajuda a organizar o pensamento 

e selecionar o mais importante 

da conversa (que dura cerca de 40min).

Definição das regras

ETAPA COMO FAZER POR QUÊ?

POSITIVO - RECONHECIMENTO 
 
NEGATIVO - CRÍTICA 
 

POSITIVO - RECONHECIMENTO
 



O que é essencial para um feedback efetivo?

Proporcionar esse tipo de comunicação gera mais confiança e dedicação 

no trabalho por parte de líderes, gestores e colaboradores, criando um 

ambiente aberto a comunicação e, consequentemente, gera melhoria nos 

relacionamentos e engajamentos.

Alguns pontos são essenciais para um feedback efetivo:

- Escolha um ambiente onde o profissional se sinta à vontade, mais 

descontraído, evite o clima de tensão.

- Reflita sobre o que pretende falar e faça um balanço dos pontos 

positivos e negativos.

- Primeiramente exponha os aspectos positivos, em seguida os pontos a 

serem melhorados e por último, encoraje-o a mudança.

- Dê oportunidades para que o profissional também possa falar, escute 

com atenção.

- Seja claro e objetivo.

- Esteja sempre preocupado em motivar o colaborador e reforce as 

mudanças desejadas.
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FEEDBACK

POSITIVO - Eleve autoestima, reconheça 
boas atitudes 
 NEGATIVO - Exponha os pontos de melhoria; OUÇA, 
estudem juntos a solução, troquem ideias, tracem ações;
coloque-se a disposição, acompanhe. 
 
POSITIVO - Defina Plano de ação e Prazo;
demonstre que acredita no potencial 
 


