
FEEDBACK 
Dar e 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 dar e 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 dar e receber Feedback?



•Ao dar feedback:
-Tememos a reação do outro;

-Há a preocupação se o feedback
será interpretado de maneira correta;

- Se seremos imparciais em nossas colocações.

Por que é difícil dar e receber Feedback?



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

CONHECIDO 

PELOS OUTROS

DESCONHECIDO 

PELOS OUTROS

DESCONHECIDO POR VOCÊ



• 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;

Benefícios do Feedback



Os quatro tipos de feedback
Fonte: Williams, Richard. Preciso saber se estou indo bemTipos de Feedback

Positivo: Reforço de um 

comportamento 

Corretivo: Modificar um 

comportamento

Insignificante: Não causa 

impacto na pessoa que recebeu 

Ofensivo: Tem conotação de 

desprezo e pode estar aliado aos 

demais. 



Como deve ser um Feedback?



Feedback Assertivo



 Descritivo 

 Específico

 Dirigido e personalizado

 Oportuno 

Exemplificado

Compatível com as 
necessidades

Como deve ser o Feedback



Assertividade no Feedback



Estrutura do Feedback

Realização 
do Diálogo

Construção do    
Plano de 
Desenvolvimento

Prática e 
acompanhamento 
do Feedback

Preparação 
para o 
Diálogo



• Venda os benefícios do feedback; 

• Inicie o feedback com uma reflexão: “Como você se percebe 
no desempenho de suas atividades?”;

• Fale, com transparência e respeito, da repercussão positiva ou 
negativa da ação do servidor;

• Oriente quanto aos pontos a desenvolver;

• Lembre-se que nunca um feedback é igual ao outro: tem que 
ser personalizado conforme a necessidade de cada pessoa.  

Regras de Ouro do Feedback



Feedback é ... 
RETORNO

Feedback não é ...
Conselho

Julgamento
Crítica



Técnica por meio da qual se estabelece um
diálogo entre líder e o servidor para expressarem
suas percepções com relação aos desafios a
serem enfrentados e os compromissos que o
servidor deve assumir consigo mesmo para o seu
desenvolvimento profissional.

Conceito do PJMT



Feedback com foco nas Competências

Comprometimento 
com a Instituição

Foco em 
resultados

Foco no cliente

Trabalho em 
equipe

Inovação

Liderança



Feedback na Prática – Caso 2

Líder,  Subordinado e  

Observador – Fazer rodízio 

das funções 



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!


