
FEEDBACK  

A ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA

WORKSHOP

Em administração, feedback é o 

procedimento que consiste em prover 

informação a uma pessoa sobre o 

desempenho, conduta, ou ação 

executada por esta, objetivando 

reorientar ou estimular 

comportamentos futuros mais 

adequados.

No desenvolvimento da competência 

interpessoal o feedback é um 

importante recurso porque permite 

que saibamos como somos vistos 

pelos outros. É  uma mensagem com a 

finalidade de maximizar o desempenho 

de um indivíduo ou de um grupo.
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OBJETIVO
Apresentar, de forma conceitual 
e prática o instrumento do 
feedback.  Desenvolver as 
habilidades para prover 
informações relevantes de forma 
a potencializar e estabilizar as 
competências próprias 
(autofeedback) e a dos 
colaboradores.

PÚBLICO ALVO
Pessoas envolvidas em 
abordagens de comando, direção 
e gestão de pessoas 
(administração, coaching, 
liderança, psicologia 
organizacional, etc.). 

INVESTIMENTO.

Local:
In Company ou na sede da 
Infindha.

Horário:

Inscrições: 

FEEDBACK  

A ESTABILIZAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA

WORKSHOP

TEORIA
O contexto do feedback 
corporativo: os pressupostos 
derivados da gestão de 
pessoas. Estudos sobre o 
efeito do feedback (feedback 
contrutivo x crítica). A tensão 
criativa: criando um gap 
cognitivo para desencadear a 
mudança. Especificação de 
objetivos. Feedback e 
desenvolvimento de 
competências. Feedback: 
estrutura, timing e frequência. 
Criando seu próprio estilo. 
Instrutores eficazes e 
feedback.

PRÁTICA 
Vamos experimentar 
vivencialmente os efeitos do 
contraste: feedback 
construtivo X crítica. 
Aprenderemos como criar um 
estado estável para 
aproveitar, de forma útil, a 
crítica que recebemos. 
Praticaremos a identificação 
dos níveis lógicos da 
Programação Neurolinguística 
para ajustar níveis do 
feedback. Exercitaremos as 
técnicas de feedback geradas 
por várias disciplinas e 
autores de coaching.

PERFIL DO INSTRUTOR

Sérgio Bracagioli
Diretor da INFINDHA. 
Engenheiro, Psicoterapeuta 
e Coach. 
Transitou profissionalmente 
entre abordagens corporais, 
cognitivas e noéticas. 
Em 2003 apresentou a sua 
síntese por meio da 
Transformação e Auto-
Organização Integral e a 
ensina a psicoterapeutas e 
coaches em workshops, 
cursos e grupos vivenciais.

Dedica-se a atendimentos 
individuais, cursos e grupos 
de desenvolvimento 
humano. 

Saiba mais em:

http://infindha.com


