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Qual o principal assunto do livro 
 

  O livro trata da importância em dar e 
receber feedback. Muitas vezes o retorno 
que damos em qualquer relacionamento, 
seja ele profissional ou pessoal, pode tanto 
contribuir para o sucesso do mesmo quanto 
pode contaminar e destruir a relação. 



Curiosidade de como foi 
escrito o livro. 

  O primeiro contato que o autor teve com 
os princípios do feedback foi na faculdade 
com a obra do Dr. Karp “ The Lost Art of 
Feedback” (“A arte perdida do feedback”). 

  Concluiu que a maioria das pessoas são 
rápidas em apontar os erros dos outros 
(feedback corretivo) e lentos em reconhecer 
seus acertos (feedback positivo). 



Curiosidade de como foi 
escrito o livro. 

  Aprender a dar feedback é uma 
experiência de autoconhecimento. 

  As habilidades de comunicação essenciais 
para manter um alto grau de eficiência no 
trabalho são praticamente iguais àquelas 
necessárias para ser bons pais ou casais. Por 
isso, as técnicas descritas em Preciso saber se 
estou indo bem! podem ser aplicadas em 
ambas as áreas. 



 Breve Resumo 
Preciso saber se estou indo bem! 

     Feedback é umas das técnicas mais 

eficientes de comunicação. Todos  necessitam 
de atenção, confiança e incentivo. 

     Todo profissional precisa de retorno 
(feedback) para ser produtivo. 

 



Breve Resumo 

  

 Através de uma série de palestras 
promovidas para gerentes de uma empresa, o 
personagem Scott, que vem falhando como 
chefe e marido, reconhece  a importância do 
feedback em sua carreira e em sua vida 
pessoal.   

 



Breve Resumo 

 Existem 10 dimensões relacionadas à 
capacidade de dar feedback: 

 

  1- Elaboração de um plano 

  2- Abordagem específica 

  3- Foco em comportamentos 

  4- Escolha de hora e local 

  5- Feedback equilibrado 



Breve Resumo 

  

 6- Feedback relevante 

 7- Técnicas eficientes 

 8- Estilo eficaz 

 9- Discrição de sentimento 

 10- Capacidade de ouvir  



Breve Resumo 

  A metáfora “O balde de feedback” fala 
sobre a importância de acumular feedback 
para desenvolver, entre outras coisas, a 
autoconfiança. Como diz a metáfora, o balde 
está no coração de cada um. Quando 
recebemos algum tipo de feedback, este vai 
direto para o balde, o problema é que os 
baldes contêm furos.  



Breve Resumo 

 

  Quando alguém dá feedback, ele vai para 
o balde e a pessoa que o recebeu irá reagir 
de diferentes maneira.  

  O problema é que o feedback vai embora 
por causa dos furos. Se não receber nenhum 
retorno adicional, o balde acaba ficando 
vazio com o tempo.  



Breve Resumo 

   

  Os comportamentos que indicam que o 
balde está vazio são: o baixo nível de 
produção, dificuldade de relacionamento, 
pouca iniciativa e linguagem corporal. 



Breve Resumo 

     Existem métodos para tapar os furos em 
um balde como: desenvolver maturidade 
emocional, dar feedback de qualidade, 
elogiar e reconhecer, comemorar realizações 
e delegar o poder de tomar decisões. 

   Lembrando que a qualidade dos 
“remendos” feitos nos furos depende da 
qualidade do feedback dado. 



Breve Resumo 

 Tipo de feedback: 

 

 

 

 

 

   

      



Breve Resumo 

  Os 4 passos do Feedback positivo: 

  
-Descreva um comportamento específico. 

    -Descreva as consequências do 
comportamento. 

    -Descreva como você se sente em relação ao 
comportamento.   

    -Descreva por que você se sente dessa forma. 

 



Breve Resumo 

   Os 5 passos do Feedback corretivo para 
corrigir um comportamento: 

 -Tente dar feedback positivo antes de 
qualquer coisa. 

 - Faça perguntas cuidadosamente orientadas. 

 - Diga qual a mudança necessária. 

 - Aplique a disciplina apropriada. 

 - Estabeleça um limite. 



Breve Resumo 

  Lembrando que feedback positivo, 
feedback corretivo e disciplina estão 
relacionados entre si. 

 

  Se o feedback positivo não funcionar, 
passe para o feedback corretivo. Se também 
não funcionar, estabeleça um limite com 
nível adequado de disciplina. 



O Feedback exige: 

• Paciência 



O Feedback exige: 

• Correção 



O Feedback exige: 

• Elogios 



O Feedback exige: 

• Compreensão 



Principal lição do livro... 

     Utilizar a técnica do feedback traz muitos 
benefícios para a vida de quem dá e de quem 
recebe. 

  As mudanças são perceptíveis, pessoas que 
antes não tinham seu baldes de feedback 
cheios diariamente e passaram a ter obtiveram 
melhoras tanto na área profissional como na 
área pessoal. 

 



O que ficará em minha 
lembrança... 

  “Dar feedback é um desafio, pois 

precisamos entender as pessoas e a maneira 
como elas reagem para aprimorar nossa 
capacidade de dar retorno. E ser capaz de 
fazer uma ‘leitura’ das outras pessoas não é 
uma habilidade inata, mas algo que 
precisamos desenvolver.” 

Frase retirada do livro  “Preciso Saber se estou indo bem!” 



Minha opinião final é... 

  A importância do feedback só se tornou 
clara depois da leitura desse livro. Pois 
percebemos os  benefícios que dar e 
receber um feedback, principalmente o 
positivo, traz para a vida de quem o recebe 
ou emite.  

  Além do que, as melhorias que o 
feedback pode causar pode salvar algumas 
situações que antes estavam sem solução. 



Minha opinião final é... 

   

  Recomendamos a leitura para todos 
aqueles que querem fazer uma autoavaliação 
e que querem ter um melhor relacionamento 
com as pessoas (com repeito, compreensão e 
confiança). 


