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Tips on Feedback



“É muito mais fácil ser 
crítico do que correto.”

Benjamin Disraeli



NÃO FOI UMA FALHA... 
FOI FEEDBACK!#1
Se nada mudar, não é feedback.
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A forma como interpretamos o que está a acontecer à nossa volta 
acaba por influenciar a forma como experimentamos as situações. Se 
errarmos ou não atingirmos um objetivo, podemos interpretar que fa-
lhamos, ou podemos sentir que daquela experiência resultou um fee-
dback útil que nos vai ajudar a melhorar e a mudar no futuro. Qual é a 
diferença?
A primeira leitura ajuda-o a sentir-se mal com os acontecimentos.
A segunda ajuda-o a perceber que faz parte de um processo de cres-
cimento e que da próxima vez será diferente e melhor.

• As perguntas a fazer são: a forma como estou a interpretar 
esta situação está a ajudar-me? Existe outra forma de olhar 
para isto? 

• Procure mudar o rótulo que está a colocar nos acontecimen-
tos, seja mais construtivo e positivo. 

• Analise com detalhe, ‘puxe o filme atrás’ e verifique aquilo que 
correu mal e porque correu mal. 

Mas não se esqueça, o feedback existe quando a seguir mudamos al-
guma coisa. Se nada mudar não é feedback! Apenas podemos dizer 
que recebemos informação.

“Eu não falhei. Apenas encontrei 10.000 soluções que não 
funcionavam.”

Thomas A. Edison, Inventor e Empresário

NÃO FOI UMA FALHA... FOI FEEDBACK!
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RECEBER FEEDBACK?#2 Escute, não responda e no fim, agradeça.
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A arrogância é o maior obstáculo ao autoconhecimento. As pessoas 
fortes, determinadas e com sucesso recebem menos feedback que as 
restantes. Problema? Continuam a pensar que estão a ir num bom ca-
minho até que a carreira as empurre para um abismo. Se tiver a ima-
gem que desvaloriza os outros é natural que os outros paguem com 
a mesma moeda. Procure mais feedback e não responda. Agradeça e 
explore as ideias dos outros nos próximos dias. O que não quiser apro-
veitar ‘faça como a comida no prato, deixe de lado e não coma’.

• Faça um questionário de feedback 360º. Perceba até que pon-
to não tem uma auto-perceção mais alta que os outros sobre 
si. 

• Aumente a consciência da sua linguagem corporal. Se for 
considerado arrogante provavelmente é porque transmite si-
nais que levam os outros a pensar assim. Sinais de impaciência, 
sorrisos forçados (o chamado sorriso amarelo), olhar pouco 
preocupado e distante dos outros, etc.. Peça a um amigo que 
partilhe consigo a leitura que faz dos seus sinais. 

• Escute de forma ativa, não responda e no fim agradeça. Nas 
próximas horas confirme o que lhe disseram com os seus pró-
prios olhos.

“É muito mais fácil ser crítico do que correto.”
Benjamin Disraeli – Político, Estadista e Literário, antigo primeiro-

ministro  inglês

RECEBER FEEDBACK

High Play Institute



SENSÍVEL AO FEEDBACK?#3 Não se esqueça de começar por si.
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A grande diferença das pessoas não está nas suas capacidades cogni-

tivas mas na habilidade emocional para lidarem com o feedback. Ou 

seja, a capacidade de transformarem momentos reativos ou defensi-

vos, em situações em que dão um passo atrás e transformam aquilo 

que lhes dizem em algo construtivo. O auto conhecimento não surge 

tanto do entendimento que cada um acha que tem de si próprio, mas 

da realidade sobre cada um. Isso implica sentido de auto crítica, ho-

nestidade e abertura aos outros.

Como lidar com isso?

• Crie uma cultura com pequenos momentos de feedback mas com 

muita frequência para alimentar o hábito.

• Não espere pela reunião de análise de desempenho, nem pela reunião 

do próximo mês. Faça-o em tempo útil e de forma equilibrada – fee-

dbacks positivos e negativos.

• Por último não faça sanduíches – quando dá um feedback negativo 

não precisa de misturar um feedback positivo só para ficar bem.

“Se alguém te corrige, e ficas ofendido, é porque tens um 
problema de ego.”

Nouman Ali Khan

+

SENSÍVEL AO FEEDBACK?
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TRABALHA A OLHAR 
SÓ PARA O ERRO?#4
É um desperdício quando não reforça o lado positivo das coisas.
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Normalmente o nosso cérebro vai à procura do que está mal antes 
de ver o que está bem. O problema é que as emoções negativas pro-
logam-se mais durante o tempo e são mais fortes que as positivas. 
É por isso que ficamos com uma tendência negativa que perdura no 
tempo e que origina um nível de insatisfação que tende a ficar. Para 
aumentarmos o nosso modo de estar positivo temos de fazer mais es-
forço para multiplicar as situações que trazem emoções positivas. Isto 
é, conquistar vários episódios positivos, nem que sejam pequenos, que 
aumentem a quantidade de energia com o sinal ‘+’ ao longo de um dia. 
Ao contrário das negativas, as emoções positivas necessitam destes 
estímulos e treino.

• Se pensarmos em termos de liderança, os líderes positivos 
têm este papel multiplicador, pois permitem saborear as coisas 
boas, criam flexibilidade e aumentam a criatividade. São líderes 
que transformam o ambiente, gerando entusiasmo e produti-
vidade. 

• Se andar atrás do que está errado, talvez tenha chegado a 
hora de pensar nas oportunidades que desperdiça quando não 
reforça o lado positivo das coisas.

“No meio do problema digo sempre à minha esposa –
querida, vamos ver como transformamos este limão numa 

limonada.”
Maestro João Carlos Martins

TRABALHA A OLHAR SÓ PARA O ERRO?
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SÓ APRENDE COM AS 
FALHAS?#5
Não deixe de pensar negativo depois de celebrar os sucessos.
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Faça uma análise regular com a equipa quando algo falha mas também 
quando se obtém o sucesso para facilitar a aprendizagem. Explore o 
feedback dentro da equipa, dos processos de trabalho usados e das 
contribuições individuais de cada um. Nestes momentos passe para 
um papel de coach e facilitador. Faça perguntas, escute, registe para 
que as conclusões ganhem um registo visual.

Antes de entrar neste exercício estabeleça ground rules com a sua 
equipa e obtenha o compromisso de todos. Alinhe regras tais como - 
todos os comentários devem ser um contributo positivo, todos devem 
participar, devemos ser honestos - para abrir o nosso feedback aos 
outros elementos da equipa mas também manter abertura para ouvir 
o feedback dos outros, com o intuito de melhorarmos individualmente 
e enquanto equipa. Entre outras que entender serem apropriadas.

No final algumas perguntas devem estar respondidas e as suas res-
postas compreendidas por todos para que seja possível fazer diferente 
e melhor numa próxima oportunidade. 

• O que fazemos muito bem?

• O que podemos fazer diferente?

• O que aprendemos com o que fizemos?

• Como vamos aplicar aquilo que aprendemos?

“Um pequeno erro tem de ser tratado imediatamente - 
antes que se torne num grande erro.”

Coach K, Seleccionador de Basquetebol dos EUA

?

SÓ APRENDE COM AS FALHAS?
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ESTÁ NA HORA DE 
AVALIAR?#6
Chegou a hora de ter uma conversa direta ou às curvas?
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Como é que transmite as avaliações de desempenho? É formal e faz 
tudo conforme dizem nos livros, ou gosta  de improvisar? Chegou a 
hora de ter uma conversa direta ou às curvas? Opta por uma abor-
dagem neutra e equilibrada ou está emocionalmente envolvido? Seja 
qual for o seu estilo e o sistema da sua empresa, muitas vezes as ava-
liações de desempenho são momentos que destroem energia positiva 
nos líderes e nas suas pessoas e, por isso, na empresa.

• Fale do impacto, é importante numa avaliação de desem-
penho, porque dá informação sobre o resultado do compor-
tamento de alguém e sobre algo que o colaborador não tem 
consciência ou ainda não pensou.

• Evite culpabilizar. Tente que a pessoa fique a questionar os 
“porquês” do comportamento, analisando se está ou não a 
funcionar bem.

• Não se esqueça, como líder não controla a qualidade daquilo 
que diz e o nível de compromisso que consegue alcançar após 
uma conversa de avaliação do desempenho. Quem recebe a 
avaliação determina a reação e o grau de compromisso para o 
futuro. 

• Não obrigue ninguém a gostar daquilo que lhe diz - nestas 
situações, ajuda pensar mais nos outros e menos em si - só 
assim consegue construir pontes com a sua equipa que podem 
ser importantes para o ano inteiro.

“De todas as lições de liderança que aprendi,
recomendo que o líder ofereça mais conselhos e não só 

feedback.”
Mary Barra, CEO da General Motors Company

ESTÁ NA HORA DE AVALIAR?
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CURSOS RECOMENDADOS

Coaching People + Teams

Imagine

Get to Yes!

Leadership Forum
 

Leading Teams

Smile With Imagination

Top Team Development

High Play Institute

http://www.highplay.pt/pt/lideranca/coaching-people-teams
http://www.highplay.pt/pt/criatividade/imagine
http://www.highplay.pt/pt/comunicacao-e-vendas/get-to-yes
http://www.highplay.pt/pt/lideranca/leadership-forum
http://www.highplay.pt/pt/lideranca/leading-teams
http://www.highplay.pt/pt/criatividade/smile-with-imagination
http://www.highplay.pt/pt/equipas/top-team-development
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Criado em 2006, o High Play Institute dedica-se à melhoria da 
performance individual, das equipas e das organizações. Para isso 
desenvolve metodologias complementando a sua atuação nas áreas 
de consultoria, treino experiência, assessment, coaching, gestão da 
mudança, comunicação interna e mais recentemente gaming. 

O High Play Institute tem parcerias estratégicas com o Disney Institute 
e o Center for Creative Leadership nos EUA, este último considerado 
pelo “Financial Time” como a sexta melhor organização na formação 
de executivos em liderança. 

Sob o lema “Building High Performance”, o High Play Institute tem 
programas de formação muito criativos nas áreas comportamentais 
que cruzam desporto com o teatro, passando pela música ou as 
artes. 

Desde a fundação em Portugal, está orientado para projetos 
internacionais (Brasil, Angola, Bulgária, República Checa, Holanda, 
Moçambique, Espanha). Tem a sua sede em Vila Nova de Gaia onde 
se situa o Campus High Play e escritório também em Luanda. 

Em 2012 o High Play Institute recebeu a distinção de Melhor 
Fornecedor de Formação e um dos três Melhores Fornecedores 
Globais de RH atribuída pela APG (Assoc. Portuguesa Gestores de 
RH). Em 2013 e 2014 renovou esta distinção, tendo em 2014 e 2015 
sido considerado pela APG (Associação de Gestores e Técnicos de 
Recursos Humanos) o Melhor Fornecedor de Recursos Humanos em 
Portugal e o 1.º classificado na área de Formação e Coaching.



http://www.highplay.pt/pt/conteudos/tips 
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