
FEEDBACK 
Receber 



O que é Feedback ?



Processo de retroalimentação, que se 
caracteriza justamente pelo dar e receber 

informações sobre si e os outros.

Feedback – Conceito



Exemplos:
Relatório da Avaliação de 

Desempenho, o sorriso que 
seu filho abre quando vê você 
na plateia da apresentação de 

final de ano da escola, a 
repreensão dos pais, etc.

Feedback – Conceito
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Vídeo - Vida de Maria

De onde surgem determinadas crenças

Feedback – Conceito



CASO 1 
Líder,  Subordinado e  Observador 



Por que é difícil receber Feedback?



•Ao receber feedback:

-É difícil aceitar nossas limitações
e/ou ineficiências e admiti-las;

- Medo da exposição;

-Falta confiança no emissor do feedback;

-Pensamento apenas crítico e não reparador.

Por que é difícil receber Feedback?



Entra-se em contato com... 
CONHECIDO POR VOCÊ

CONHECIDO 

PELOS OUTROS

DESCONHECIDO 

PELOS OUTROS

DESCONHECIDO POR VOCÊ



“O verdadeiro incentivo é o 
impulso”  Fonte: Obrigado pelo Feedback

- Muitas vezes um amigo ou familiar próximo nos diz 

verdades;

- Um líder por mais autoritário e sem tato ao realizar 

uma conversa severa;

- Um professor ao fazer uma correção. 

O aprendizado vale o sacrifício de se 

expor?



• Construção de um diálogo efetivo para o
desenvolvimento das pessoas;

• Alinhamento do desenvolvimento profissional do servidor X Os
interesses da instituição;

• Aumento do aprendizado individual;

• Melhora da produtividade e do desempenho;

• Alinhamento da atuação do servidor com as políticas, objetivos
estratégicos do PJ.

Benefícios do Feedback



Assertividade no Feedback



Feedback é ... 
RETORNO

Feedback não é ...
Conselho

Julgamento
Crítica



Feedback com foco nas Competências

Comprometimento 
com a Instituição

Foco em 
resultados

Foco no cliente

Trabalho em 
equipe

Inovação

Liderança



Simulação 1



Simulação 1Simulação 2



Quando utilizado com eficácia, o
Feedback cria uma cultura de
transparência e troca de
informações, incorporando
discussões sobre questões
comportamentais e preparação
das pessoas para posições de
maior complexidade.



OBRIGADA!


