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RESUMO 

Este trabalho visa desmitificar o feedback, que muitas vezes é visto como crítica pessoal, bem como 
compreender a importância de um feedback após apresentações ao público, em negócios, em sala 
de aula e outros eventos com público, com o objetivo de melhoria contínua na forma de apresentação 
e conteúdo. Será utilizada pesquisa bibliográfica. 
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ABSTRACT  

This work aims to demystify the feedback, which is often seen as personal criticism, as well as 
understand the importance of feedback after presentations to the public, in business, classroom and 
other public events, with the goal of continuous improvement in form presentation and content. 
Bibliographic research will be used. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo foi escrito, para desmistificar o feedback, após apresentações, pois 

muitas vezes tem-se o receio de que o feedback é sempre negativo e 

desnecessário. No artigo abaixo comenta-se sobre a utilização do feedback em 

vários momentos, como para apresentações em público, para apresentar uma 

proposta comercial, para a atuação com público em geral, bem como formas de 

receber o feedback. Também aborda o papel da pessoa que dá o feedback, como 

melhor forma de abordagem, momento certo para dar o feedback e contexto 

adequado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de iniciar sobre a importância do feedback, vale mencionar algumas teorias 

sobre a palavra em si, como o que é o feedback, segundo o site Wikipédia: 

Em administração, retorno de informação, retorno ou feedback é o 
procedimento que consiste no provimento de informação a uma pessoa 
sobre o desempenho, conduta, ou ação executada por esta, objetivando 
reorientar ou estimular comportamentos futuros mais adequados. 
No processo de desenvolvimento da competência interpessoal o feedback é 
um importante recurso porque permite que nos vejamos como somos vistos 
pelos outros. É ainda, uma atividade executada com a finalidade de 
maximizar o desempenho de um indivíduo ou de um grupo. 
Processualmente, é oriundo de uma avaliação de monitoria. 
É uma importante ação administrativa que facilita a consolidação das ações 
e seus resultados; ou seja, garante retorno ao desencadeador das ações 
sobre os seus resultados. 
Feedback em poucas palavras é um aproveitamento do que foi realizado 
para que se possa melhorar aquilo que foi feito. 
O termo feedback também pode ser utilizado para serviços e produtos, 
como, por exemplo, uma empresa que decide lançar um software em fase 
de testes e usa o feedback dos usuários para melhorar o produto e corrigir 
erros. (Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retorno_de_informa%C3%A7%C3%A3o.  
Acesso em de dez. de 2017, 18:45h) 

 

Portanto, os comentários, ou feedback dados após um evento, como palestra, 

apresentação, atividade em grupo, reunião de equipe, servem para aprimorar a 

melhoria da apresentação, estimulando a pessoa que recebeu o feedback a 

desenvolver-se ainda mais. 

Em PNL, o objetivo de um feedback após uma apresentação, deve ser de ajudar o 

apresentador a fazer alguma coisa de forma diferente no futuro, melhorar a 

apresentação, habilidades e comportamentos. 
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Para o melhor desenvolvimento pessoal ou da apresentação, o feedback é um 

recurso importante, que permite uma visão de como o apresentador é visto pelos 

outros, possibilitando assim melhoria no desempenho. 

 

 

 

1. Níveis Neurológicos e o feedback 

Dentro da Programação Neurolinguística, o tema Níveis Neurológicos, onde trabalha 

o ambiente, comportamento, capacidade, crença, identidade, espiritual, conforme 

mapa apresentado abaixo. 

 

Fonte: Apostila II, Trainer Training 2017 

 

Os níveis neurológicos são uma ferramenta da PNL para alinhamento da missão de 

vida, que podem ser trabalhados através de padrões de linguagem, fisiologia, 

crenças e ações.  
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Níveis neurológicos são úteis para o estabelecimento de objetivos e resultados e 

melhoria de desempenho. 

Quando se trata de feedback e níveis neurológicos, analisa-se o ambiente onde a 

apresentação se deu, o comportamento do apresentador e chega-se até o ponto da 

capacidade, onde o feedback é dado na forma de melhoria a capacidade de 

apresentar ou das apresentações. 

Nunca chega ao próximo nível (crenças, valores e os outros), pois isso caracteriza-

se como questões pessoais de cada indivíduo e o que é comentado, é somente o 

feedback relacionado a capacidade, sem levar para o lado pessoal. 

Segundo Vânia Lúcia Slaviero, pode-se usar o alinhamento dos níveis neurológicos 

para uma apresentação, da seguinte forma: 

Examine as mudanças generativas que podem melhorar a sua 
aprendizagem. Você já possui muita capacidade para mudar a si mesmo e 
aos outros. Por exemplo, você poderia:  
1. Usar o Gerador de Novos Comportamentos para incorporar alguns 
comportamentos que admira em outro instrutor.  

2. Modelar um instrutor que conheceu ou conhece.  

3. Visualizar o seu estado desejado. Encadear a auto imagem desejada a 
partir de uma pista, para chegar ao estado atual (limitação), ou qualquer 
outra pista neutra ou contextual.  

4. Rever o aprendizado e às vezes que esteve aprendendo. Edite o seu 
filme. (APOSTILA II, TRAINER TRAINING EM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA, 2017, p.8).  

 
 

E ainda: 

Espiritual:  
- O que nos liga.  
- O sagrado / o divino / o significado maior.  
- O propósito que existe além dos indivíduos.  
Identidade  
- Quem sou eu.  
- Meu papel como instrutor.  
- O que me torna único/especial.  
- Que características trago comigo.  
Crenças  
- O que é importante/interessante/possível no curso.  
- O objetivo do curso é...  
- Um bom curso é...  
- Os participantes são/esperam...  
Capacidades  
- O conteúdo do meu conhecimento.  
- Análise das necessidades/Técnicas específicas.  
- Técnicas de apresentação.  
- Acuidade sensorial/Flexibilidade/etc...  
Comportamento  
- Conteúdo  
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- Movimentos de estilo de apresentação/Tom de voz/palavras/etc...  
Ambiente  
- Sala de curso  
- Configuração/iluminação/Quadros/etc...  
- Participantes  
 
(APOSTILA II, TRAINER TRAINING EM PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA, 2017, p.8).  

 

Portanto, se o apresentador está alinhado com o que ele quer e com os níveis 

neurológicos, estará aberto para receber um feedback, sem levar para o lado 

pessoal e sim para melhorias na apresentação. 

Além do mais, pode ser usado o nível capacidade para analisar o perfil do público 

para a apresentação, se eles estão entendendo a apresentação, como está o foco 

do grupo e se é necessário mudar de estratégia. 

 

2. A importância e momento do feedback 

O feedback é importante para aquisições de novas habilidades, metodologias de 

trabalho, melhora na performance e conteúdo. 

O feedback deve ser dado da forma mais objetiva e específica possível e dado de 

uma vez só. E quanto mais imediato for o feedback, melhor é, pois haverá uma 

melhor integração e assimilação das melhorias que se fazem necessárias. 

É importante também levar em consideração o tipo de pessoa que vai receber o 

feedback, pois cada pessoa tem uma interpretação da realidade, de acordo com seu 

perfil, crenças, valores, região, etc. 

Lembrando ainda que feedback não é crítica, mas sim um retorno de melhorias que 

podem ser feitas numa apresentação. 

Ainda, o feedback pode ser colocando levando em consideração, mesmo que 

inconscientemente de dois fatores, como: informação e motivação. Segundo 

Slaviero: 

Uma maneira de pensar a respeito de feedback é que este é um processo 
que possui duas dimensões - “informação” e “motivação”. O feedback dá 
“informação” quando contém dados específicos relevantes à tarefa 
executada. O feedback dá “motivação” quando a informação ou tarefa é 
significativa. É possível dar feedback com informações de alta qualidade, 
mas sem nenhuma motivação (Apostila II, Trainer Training em Programação 
Neurolinguística, 2017, p.6) 

 

Cabe a pessoa que está recebendo o feedback, analisar ou não se este é 

considerável para a melhoria da apresentação, ou não. 
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Cabe também a pessoa que está dando o feedback, de avaliar as condições do 

receptor, para que dê o melhor feedback para o momento. Dentro do possível que 

inclua a informação e motivação no mesmo feedback. 

Ainda, segundo Slaviero: 

Feedback é, provavelmente, o aspecto estratégico primordial na eficiência 
de um treinamento. É importante para um instrutor ter uma estratégia para 
gerar feedbacks que sejam eficientes e efetivos para darem apoio ao 
processo de aprendizagem. Em geral instrutores eficazes:  
1. Preparam mecanismos e momentos específicos para obter feedback de 

sua classe.  
2. Usam o feedback como uma estratégia contínua.  
3. Consideram o feedback como um meio de auto aperfeiçoamento 
contínuo. (Apostila II, Trainer Training em Programação Neurolinguística, 
2017, p.7) 
 

 

 

 

3. Recebendo e dando um feedback após uma apresentação 

Ao receber um feedback, estando preparado ou não, deve ser recebido em um 

estado mental aberto e disposto para melhorias, em estado de confiança e flexível 

para perceber novas oportunidades. 

Se o feedback após a apresentação não foi solicitado, deve-se ser ouvido, levando 

em consideração que tem uma intenção positiva na pessoa que está dando o 

feedback e mesmo assim, o apresentador pode se beneficiar da informação dada no 

feedback. 

Nem sempre é preciso aceitar o feedback, pode-se apenas recebe-lo como 

sugestão, acolher e rejeitar. Deve ser levado em consideração que a pessoa que dá 

o feedback sempre tem uma intenção positiva quando oferece o comentário. 

Evitar justificativas, desculpas, explicações depois de receber um feedback, ajuda 

ainda mais na melhoria do desempenho e aceitação ao feedback, pois aceitar ou 

não um feedback trará um benefício futuro, se no caso houver justificativas ou 

desculpas quando receber um feedback, volta-se ao passado, com o risco de 

comentar novamente os mesmos erros. 

Deve-se agradecer o feedback, mesmo que seja rejeitado, pois como mencionado 

acima, sempre há uma intenção positiva em quem dá o feedback. 
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Se o feedback é esperado, todos os resultados do feedback são úteis, pois o 

feedback avisa quando se está no caminho certo, pois quando se está focalizado 

naquilo que se deseja, todos os resultados são úteis. 

Pode-se fazer algumas perguntas antes de receber o feedback, como: 

- Que resultados espera-se na apresentação? 

- Como será o feedback que mostra o resultado positivo na apresentação? 

- Como será o feedback que mostra as melhorias que precisam ser feitas na 

apresentação? 

- Como poderei melhorar a apresentação após ter recebido os feedbacks? 

Fornecer ou receber feedback, seja solicitado ou não, é um componente comum na 

interação com as outras pessoas. Quando se fornece uma opinião a outra pessoa, 

espera-se, de alguma maneira, mudar os seus pensamentos ou comportamentos, 

então acredita-se que o feedback será benéfico para quem dá ou recebe. 

Deve-se tomar cuidado ao dar um feedback, pois todos são bem intencionados, 

lembrando que deverá ser usado um meio de comunicação e forma de comunicação 

mais apropriada para o feedback. 

No caso de uma apresentação, uma boa oportunidade para solicitar um feedback 

indireto, ou seja, de forma subjetiva, bem como para reiterar as mensagens mais 

importantes é deixar um espaço após a apresentação, para perguntas e avaliações 

ou é realizar uma discussão focada no assunto da apresentação. É importante que 

estas discussões sejam focadas e concentradas no tema da apresentação. 

Para entender melhor o que está sendo exposto para o apresentador, na discussão, 

o ideal é ouvir atentamente o que está sendo dito, sem pensar na resposta ou 

justificativa, pois deve-se considerar a opinião dos demais. Concentrar-se nas 

questões mais importantes e evitar as menos significativas, pode ajudar também e 

se necessário for dar argumentos para a apresentação. 

Em outros casos o feedback pode ser solicitado para colegas, amigos ou pessoas 

mais próximas. 

Um formulário de avaliação também pode ser feito, contendo algumas perguntas, 

como: O apresentador demonstrou conhecimento do assunto? O conteúdo abordado 

foi relevante? Como foi o tempo da apresentação? Como foi a profundidade nos 

conhecimentos transmitidos? Os recursos visuais estavam de acordo? A sala e 

ambiente onde ocorreu o evento estava adequada? A apresentação contribuiu ou 
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lhe ajudou para o que estava esperando? O que poderia melhorar? Comentários 

adicionais. 

 

Aprender com os erros é um ponto fundamental numa apresentação. Algumas vezes 

a apresentação pode tomar um rumo errado e chegar a um resultado diferente do 

que se esperava, então o ideal é avaliar o que foi feito, solicitar um feedback e 

praticar novamente. O planejamento integral de uma apresentação é importante 

para que tudo ocorra bem, isso desde o material a ser entregue aos participantes, 

confirmação de presença, ferramentas, equipamentos, slides, sala, espaço, cuidar 

com questão do tempo, ser pontual no início e durante a apresentação. Lembrando 

ainda que é necessário adaptar-se aos diferentes públicos.  

Manter o foco na apresentação também é fundamental para ter um êxito e feedback 

positivo. A preparação prévia do assunto ajudará na elaboração de uma boa 

apresentação. 

 

 

3.1 Técnica Sanduiche 

Como o feedback é importante em uma apresentação, acredita-se que existem 

melhores formas de dar um feedback e a técnica sanduiche é defendida por alguns 

autores ou profissionais, como uma técnica eficaz e motivacional. 

Neste artigo a proposta é apresentar os pontos de vistas, para que o leitor tenha a 

sua própria opinião, sobre a melhor forma de apresentar um feedback. 

Não existe forma certa ou errada, pois todas são relevantes e importantes. 

Segundo o Daniela do Lago, no portal Administradores, o feedback construtivo deve 

ser dado em alguns passos: 

 

Primeiro passo - inicie a conversa com ênfase e valorização dos pontos 
fortes daquele colaborador. Lembre-se de que o objetivo é aprimorar um 
comportamento ou desempenho e, ao comentar algo que não deu certo, 
use expressões positivas. Isso indicará que esse “bate-papo” terá desfecho 
assertivo; 
Segundo passo - “Recheio”: a exemplo do seu sanduíche, essa é a parte 
mais importante, por isso vou descrevê-la em tópicos: 
a) Descreva o que aconteceu: qual é o problema? Tenha bem claro o que, 
no atual comportamento ou desempenho, precisa ser alterado e por quê. 
Cite um exemplo real, esse é um ponto crucial; 
b) Ouça: permita que o colaborador exponha suas dúvidas e motivos de 
suas possíveis dificuldades; 
c) Descreva o comportamento desejado: seja específico. É muito importante 
deixar claro o desempenho ou resultado esperado; 
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d) Procure soluções em conjunto: promover os ajustes necessários para a 
execução da tarefa pode não ser muito simples. Ajude com orientações e 
sugestões, tendo-se em vista o objetivo final esperado; 
e) Chegue a um acordo: é delicado forçar a execução do trabalho da forma 
que o líder julga ser adequada ou agir para mudar o comportamento do 
colaborador. Por isso, é importante ajudar e encorajar diante do desafio 
proposto, mas nunca se esquecer de que é ele quem realizará a tarefa. 
Pense na seguinte frase: “eu sei fazer isso muito bem, mas outros podem 
fazer ainda melhor”.  
Terceiro passo – “Fechar o sanduíche”: reforce novamente os pontos 
positivos. Demonstre confiança na possibilidade de êxito, aperfeiçoamento e 
crescimento.  
É bom frisar que, além desse passo a passo, você deve criar o ambiente 
apropriado para a crítica, busque falar com o colaborador em um local 
adequado, em particular e isento de interrupções. A crítica é sempre em 
particular, o elogio em público. Nunca ao contrário. 
Siga os passos da “técnica do sanduíche” para melhorar os relacionamentos 
na empresa. Você também pode utilizá-los para revisar seu próprio 
desempenho. (Disponível em 
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/aprenda-a-dar-
feedback-com-tecnica-do-sanduiche/113900/ Acesso em 02/01/2018, 19:27) 

  

Já alguns autores são contra a técnica do sanduiche, pois pode criar um tipo de 

âncora, no primeiro passo da técnica, pois quem vai receber o feedback já saberá 

que logo depois de receber o elogio, receberá uma crítica. 

CHAVET, SHELLE ROSE, comenta em seu artigo, que a técnica sanduiche mudou o 

significado do elogio. Agora o elogio significa que a pessoa fez algo errado. 

(Disponível em https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-

cardapio.htm, acesso em 04/01/2018, 16:41) 

Com este ponto de vista acredita-se que a pessoa que vai receber o feedback, se 

não estiver preparado e levar o feedback para o lado pessoal, conforme comentado 

neste artigo, no ítem Níveis Neurológicos e o Feedback, poderá achar-se 

incompetente para a função ou apresentação que lhe foi confiada. 

Ainda CHAVET, coloca uma nova opção para a técnica sanduiche, quando é 

necessário que o apresentador mude algo que está fazendo na apresentação, como: 

1. Faça uma sugestão. 
2. Dê duas razões de porque acha-se que é uma boa ideia: uma 
afirmativa que a sugestão seria realizada (Padrão “em direção a” ...) e a 
outra afirmativa qual problema que a sugestão iria evitar (Padrão 
“afastando-se” ...) 
3. Fazer um comentário geral positivo sobre a pessoa, as suas 
habilidades, etc 
Além disso proíbe-se qualquer crítica, tanto direta como implícita, se alguém 
notar algo de errado, antes de falar, deve-se pensar sobre o que quer no 
lugar e como expressar-se conforme o formato acima. significado do elogio. 
Agora o elogio significa que a pessoa fez algo errado. (Disponível em 
https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-
cardapio.htm, acesso em 04/01/2018, 16:41) 

http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/aprenda-a-dar-feedback-com-tecnica-do-sanduiche/113900/
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/aprenda-a-dar-feedback-com-tecnica-do-sanduiche/113900/
https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-cardapio.htm
https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-cardapio.htm
https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-cardapio.htm
https://golfinho.com.br/artigo/o-sanduiche-de-feedback-saiu-do-cardapio.htm
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Considerando a posição desta última autora, percebe-se a importância da sintonia e 

calibragem do apresentador com o público e principalmente de quem está dando o 

feedback para o apresentador. 

3.2 Sintonia com o público utilizando a calibragem 

Para receber um bom feedback é preciso fazer uma ótima apresentação. 

Quando o apresentador está sintonizado e calibrado com o público e consegue 

dominar bem o conteúdo, terá um bom êxito na apresentação. 

Ter um relacionamento com o público, pode ajudar a mantê-los prestando atenção 

na apresentação. Estar pronto para imprevistos e acontecimentos durante a 

apresentação, também faz parte da preparação para a apresentação. 

 

Segundo O’CONNOR, “calibragem é reconhecer com precisão o estado da outra 

pessoa através da leitura de sinais não-verbais”. (O’CONNOR, 2015, p.326). 

 

Antes da calibragem, ou melhor, da apresentação, é interessante conhecer o público 

que irá assistir a apresentação. Durante a apresentação, é possível utilizar a 

calibragem para saber se o público está gostando da apresentação ou não. 

Com a calibragem percebe-se se a plateia está atenda ou não, através de 

indicações visuais, auditivos e sensoriais e indicadores não verbais sobre o público. 

Um exemplo de calibragem é quando percebe-se que uma pessoa da plateia está 

distraído com outras coisas ao invés de prestar atenção na apresentação. O 

apresentador pode induzi-lo, de forma sutil a prestar atenção, alterando o tom de 

voz, olhando para a pessoa, ou mudando a dinâmica da apresentação. 

Segundo Bidot, Nelly e Morat, Bernardo, pode ser observado através da calibragem: 

Enquanto se expressa, descreve verbalmente a raiva e o que está vivendo 
no fundo de si mesmo. Não-verbalmente, oferece ao observador dezenas 
de indicadores comportamentais e microcomportamentais: 
- Gestos (bruscos, vivos, indicador apontado para o interlocutor); 
- Postura (vaivém na sala); 
- Rosto (pálido, narinas dilatando-se, contrações freqüentes dos maxilares, 
boca apertada, lábios pinçados); 
- Olhar (cenho franzido, ruga vertical entre as sobrancelhas, movimentos 
rápidos dos olhos); 
- Respiração (forte, sonora, nenhum suspiro). (BIDOT, Nelly & MORAT, 

Bernando, Neurolinguística Prática do dia-a-dia, São Paulo, 1997, p.40) 
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Após uma apresentação bem calibrada com o público, o feedback resultará em mais 

colocações positivas do que negativas e o apresentador terá muito êxito nas futuras 

apresentações. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando comenta-se sobre feedback, para algumas pessoas vem em mente críticas 

ou opiniões desnecessárias. Neste artigo, procurou-se abordar os vários pontos e 

lados do feedback, tanto para quem dá, como para quem recebe e assim percebe-se 

a importância deste para melhoria no desenvolvimento pessoal.  

O feedback pode fazer parte da rotina de uma apresentação, sendo esta para um 

grande público, ou para uma pessoa, pois a contribuição será válida. 
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