
www.danieladolago.com.br
danieladolagoDanieladolago 

treinamentos

http://sys2.sbgf.org.br/portal/images/stories/facebook.png


www.danieladolago.com.brProf. Ms. Daniela do Lago Medina Mercado

O que é Feedback? 

•Retorno específico, positivo ou negativo, 

sobre o desempenho ou comportamento

• Informação que nos leva a tomar 

consciência do desempenho

•Poderosa ferramenta de gestão de pessoas
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Com 10 passos 

fundamentais

Receita 

para dar 

feedback

E como faço uma crítica?
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Os 12 passos de FeedbackOs 10 passos fundamentais para Feedback

O que pode 
acontecer se eu falar 

com a pessoa?

O que pode 
acontecer se eu NÃO 
falar com a pessoa?

Passo 1 de 10: Analisar a situação
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Os 12 passos de Feedback

Passo 2 de 10: Planejar e saber o que 

deseja da pessoa ANTES de falar com ela

Os 10 passos fundamentais para Feedback
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Os 12 passos de Feedback

Passo 3 de 10: Ambiente reservado

Os 10 passos fundamentais para Feedback



www.danieladolago.com.br

O que você diz

7%

Como você diz

38%

Linguagem 
Corporal

55%

Os 12 passos de FeedbackOs 10 passos fundamentais para Feedback

Passo 4 de 10: Comunicar-se efetivamente
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Os 12 passos de Feedback

TOM DE VOZ
≠

“Estrada” de 
falar com 
seriedade

“Estrada” 
do elogio

Dica: Validar ponto forte e NÃO uma realização da pessoa

Os 10 passos fundamentais para Feedback

Passo 5 de 10: Começar validando 

os pontos fortes
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Os 12 passos de Feedback

CUIDADO
DESCREVER INTERPRETAR≠

Passo 6 de 10: Descreva

o que aconteceu

Os 10 passos fundamentais para Feedback
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Os 12 passos de Feedback

O que foi que 
aconteceu?

……

Dica: Feedback é DIÁLOGO e não MONÓLOGO!

Passo 7 de 10: Ouvir! Dê tempo 

para pessoa responder 

Os 10 passos fundamentais para Feedback



www.danieladolago.com.br

Os 12 passos de Feedback

Passo 8 de 10: Descrever o 

comportamento desejado

Dica: Fale o que a pessoa deve FAZER e

não o que ela deve SER!.

Os 10 passos fundamentais para Feedback
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Os 12 passos de Feedback

E se a pessoa não concordar?

Os 10 passos fundamentais para Feedback

Passo 9 de 10: Procurar soluções 

conjuntamente para chegar acordo
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SIM!

Os 12 passos de Feedback

Chegamos a 
um acordo?

Passo 10 de 10: Chegar a um acordo

Os 10 passos fundamentais para Feedback

Finalizar demonstrando confiança de que                  

a pessoa vai mudar seu comportamento. 
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“Importância de poder ouvir a 
crítica sem ser defensivo ou 

sentir-se ofendido, mas de 
transformar isto numa           

fonte de aprendizagem”
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E como você recebe crítica?

3 A’s:

Acolher 

Agradecer  

Analisar 
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“Não é o crítico que importa; nem aquele que aponta onde 

foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas 

poderia ter feito melhor. 

O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena 

da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e 

sangue; que luta bravamente; que erra, que decepciona, 

porque não há esforço sem erros e decepções; mas que, 

na verdade, se empenha em seus feitos; que conhece o 

entusiasmo, as grandes paixões; que se entrega a uma 

causa digna; que, na melhor das hipoteses, conhece no 

final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se 

fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente.”

Trecho discurso “Cidadania em uma Republica” 

de Theodore Roosevelt, 1910.
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E como faço um elogio?

3 E’s:

Expressar 

Especificar  

Espalhar 
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“Um elogio pode               
transformar uma vida!

Elogiar é validar as qualidades        
do outro, focar nos aspectos 

positivos, tornando-o                 
mais seguro e confiante”
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“Somos o que repetidamente 

fazemos, a excelência 

portanto, não é um feito          

e sim um hábito”

Aristóteles
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MAIS SUCESSO 

A TODOS VOCÊS!
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@daniela_lagodanieladolago danieladolago1danieladolagotreinamentos
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