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como dar bons feedbacks em 6 passos.

O mercado de trabalho está em constante movimento e cada vez mais exigimos que o Gestor

Jurídico seja um líder. Além dos conhecimentos específicos do direito que são essenciais, a cada dia

o mercado de trabalho dita novas regras de “como ser um bom gestor”, onde sempre agregamos

novas necessidades, e nunca características são retiradas. Separamos um roteiro que pode ser

seguido na hora de dar um feedback para seu colaborador! Esperamos que você goste.

Equipe DOC9

1
Saiba a importância
do feedback

passo

No mundo corporativo, o feedback é um posicionamento sobre uma pessoa. Tem como objetivo

avaliar o desempenho na realização das suas tarefas no trabalho. Além disso, ele é um momento

importante ressaltar as qualidades, trabalhar os defeitos e colaborar para o crescimento

profissional do colaborador.

2
passoPlaneje o feedback

Prepare-se e organize o que será dito, separe um resumo em tópicos, elenque argumentos e, se

possível, separe exemplos para sustentar esses argumentos. Isso irá mostrar para o colaborador

que você o nota de verdade e se preocupa com as suas atividades.

Adote o modelo
“sanduíche”

Separe um tempo para esse momento e não seja impulsivo de ir direto aos pontos que lhe

incomodam. Uma boa forma de dar feedback é intercalar aspectos positivos com aspectos

negativos, mesclando qualidades distintas.

3
passo

4
passoTenha empatia com

o colaborador

Receber críticas não é um momento fácil para ninguém, mesmo que a pessoa seja a mais

preparada, não é um momento prazeroso. Sendo assim, tente se colocar no lugar do colaborador

e programe todas as reações possíveis que virão diante da crítica. Exponha o contexto que esses

comportamentos se enquadram e mostre quais são os impactos que eles tem no time e na

organização.

Seja sempre sincero

Tenha sempre em mente que o seu papel como gestor é de desenvolver pessoas. Logo, os seus

resultados serão frutos do trabalho de sua equipe. Você tem obrigação de desenvolver os seus

subordinados, bem como, estimulá-los. Assim, não encare o feedback como uma tarefa chata e

obrigatória.

5
passo

Todas as suas diligências
em um só lugar.

É a facilidade que você precisa.
É DOC9.

SOLICITAR CONTATO

Nos encontre nas Redes Sociais!

Auxilie na criação de 
planos de ação

6
passo

Saiba sempre que o objetivo do feedback é apontar soluções e não falhas ou culpados. Para tal,

você precisa alinhar com o seu colaborador futuros planos de ação a serem cumpridos para que

os pontos fracos sejam superados e eliminados. Os planos de ação precisam ter datas definidas e

precisam ser revisitados constantemente, a fim de verificar se estão sendo aplicados e se estão

gerando o resultado esperado.
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