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Introdução 

Objetivo da liderança e Gestão de Pessoas 

O objetivo é tratar deste assunto de uma maneira prática onde faça de 
você um profissional muito mais qualificado(a) para lidar com estes 
processos. 

Lembre-se: o aprendizado só é útil se você o coloca em prática. 

 

Reflexão 

Conhecimento não modifica comportamento, o que modifica o 
comportamento é a sua atitude!  



8 Liderança e Gestão de Pessoas na Prática V5 

01 – O Que As Empresas Querem De Seus Líderes 

Ordem de Competências Desejadas Entre as Empresas 

1. Orientação por resultados 

2. Capacidade em trabalhar em equipe 

3. Liderança 

4. Relacionamento interpessoal 

5. Pensamento Sistêmico (visão do todo) 

6. Comunicabilidade 

7. Empreendedorismo 

8. Negociação 

9. Capacidade de atrair e reter colaboradores 

10. Capacidade de inovar 

11. Percepção de tendências 

12. Multifuncionabilidade 

13. Visão de processos 

14. Conhecimento da realidade externa 

15. Garra a ambição 

16. Por a mão na massa 

17. Habilidade de lidar com paradoxos 

18. Domínio de inglês 

19. Domínio de espanhol 

Ordem de Competências Reais Com Base em Análises 

1. Orientação por resultados 

2. Por a mão na massa 

3. Relacionamento interpessoal 
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4. Capacidade de trabalhar em equipe 

5. Garra e ambição 

6. Negociação 

7. Liderança 

8. Conhecimento da realidade externa 

9. Visão de processos 

10. Percepção de tendências 

11. Capacidade de inovar 

12. Multifuncionabilidade 

13. Capacidade de atrair e reter colaboradores 

14. Pensamento sistêmico (visão do todo) 

15. Empreendedorismo 

16. Comunicabilidade 

17. Habilidade de lidar com paradoxos 

18. Domínio de inglês 

19. Domínio de espanhol 

Percepção Entre as Listas 

Como você pode notar, a maior parte dos itens da lista não batem com 
a ordem desejada pelas empresas, sabendo disto, é importante 
entender o porquê de os itens que estão entre os primeiros da lista das 
empresas, estão próximos do final na lista real. 

Como você pode notar, a maior parte dos itens da lista não batem com 
a ordem desejada pelas empresas, sabendo disto, é importante 
entender o porquê de os primeiros itens da lista das empresas estarem 
mais próximos do final da lista real. 
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02 – A Forma de Liderar Mudou 

A Forma de Liderar Mudou 

Antes: Manda quem pode e obedece quem tem juízo. 

Depois: Todos querem ser ouvidos e respeitados. 

 

Jeitinho x Profissionalismo 

Antigamente os gestores davam o famoso “jeitinho”, o que poderia 
burlar regras das empresas simplesmente pelo fato de conhecerem 
outros superiores e terem amigos líderes, mas que hoje em dia este 
processo já não funciona. Os gestores atuais devem oferecer cada vez 
mais profissionalismo, é preciso estudar, se capacitar para exercer as 
atividades e tomar as decisões com segurança e produtividade. 

Liderança Pode Ser Aprimorada 

Algumas pessoas de fato possuem mais facilidade para realizar 
atividades de liderança, porém isto não quer dizer que outras pessoas 
não possam desenvolver e aprimorar para que possam se tornar bons 
líderes. 

A chave para este aprimoramento é o estudo, pratique, faça cursos, 
acompanhe vídeos na internet sobre o assunto, leia livros e etc. 
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Cargo x Influência 

Antes o que era almejado entre as pessoas que queriam se tornar 
líderes era o cargo em si, ter um crachá contendo a identificação, o 
status do cargo. Já nos dias de hoje a grande importância está 
relacionada à influência entre os colegas de trabalho em trazer o 
respeito para ser respeitado, e não só pelo cargo, mas oferecer 
possibilidades à sua equipe para apresentar ideias e tomar decisões 
juntos. 

Mandar Fazer Sem Ouvir x Saber Ouvir 

Há líderes que não estão dispostos a ouvir sua equipe, tomam sempre 
as decições sozinhos e mandam seus colaboradores a seguirem. 
Orientar ações é de fato uma ação do líder, mas é preciso saber ouvir 
seus colaboradores, muitas vezes eles podem ter uma ideia ou opinião 
que possa oferecer vantagens baseadas na decisão. 
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03 – As Características Do Líder (Parte 1) 

Exemplos de Características Positivas e Negativas 

Positivas:  

 Lembrar o nome dos colaboradores 

 Reconhecer boas atitudes e ações 

 Demonstrar um humor positivo diante de outros 

 Tratar bem sua equipe e se comunicar 

 Identificar e resolver questões de clientes com clareza 

 Ser paciente, ouvir seus colaboradores e entender as questões 

 Dar exemplos com atitudes positivas 

Negativas: 

 Rigidez e mau humor 

 Inveja de outros colaboradores 

 Cobrança de tarefas 

 Falta de estímulo ao esforços dos colaboradores 

 Julgamento apressado nas decisões 

 Protelação nas decisões (Adiar uma conversa) 
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04 – As Características do Líder (Parte 2) 

Simpatia 

Simpatia é ser uma pessoa agradável, ser bem educada, alegre na 
visão dos outros, onde parte dela é ser uma pessoa mais acessível e 
agradável. 

Empatia 

Na empatia a pessoa não está preocupada 100% em ser uma pessoa 
agradável, mas sim no que o outro pensa, no porque o outro tomou 
certa decisão, se o outro está bem o que ele está sentindo. 

 

05 – Atitudes Evitadas Por Líderes de Sucesso 

Conheça Algumas Atitudes Negativas 

O mal líder é aquele que adere as atitudes negativas na hora da gestão, 
entre elas podem estar a protelação nas decisões, julgamento 
apressado nas decisões, envergonhar seus colaboradores, expor as 
pessoas e ser a todo tempo rígido e mau humorado, além de muitas 
outras atitudes. 
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06 – O Que É Liderança? 

A Liderança É Um Processo 

A liderança é um processo de exercer influência entre uma ou mais 
pessoas nos esforços para a realização de um objetivo em determi-
nada situação. Portanto, para liderar é preciso ter uma meta, um ob-
jetivo. 

 

Liderança Situacional 

É importante que o líder tenha consciência de que ser um líder, um 
gerente ou um gestor de uma equipe não quer dizer que ele deve tentar 
liderar essas pessoas em quaisquer situações, em ambientes sociais, 
por exemplo, deve-se manter sua postura e deixar que seus 
colaboradores tenham liberdade em suas ações. 

O bom líder é aquele que compreende cada situação e sabe a hora 
certa de gerenciar e orientar seus colaboradores. 
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07 – Os Dois Focos Da Liderança 

Os Dois Focos Da Liderança 

Foco na tarefa: O líder deve 
decidir quais as tarefas que 
devem ser realizadas. É ele quem 
vai decidir a relação de autoridade 
e as responsabilidades com as 
pessoas que ele vai trabalhar. 

Foco nas pessoas: O líder deve 
se relacionar com as pessoas, 
estimular a participação, ensinar, 
motivar, dar e receber feedback, 
acompanhar os resultados e 
recompensar as conquistas. 

 

08 – Os Dois Tipos de Poder na Liderança 

Os Dois Tipos De Poder Na Liderança 

Influência: Este é o poder das pessoas mais carismáticas, simpáticas, 
que conquistam a confiança de outras pessoas. Além disso elas 
conseguem unir a simpatia com a empatia. 

Um grande exemplo de influência são as pessoas famosas, que ao 
publicarem algo na internet, por exemplo, automaticamente já têm 
uma atenção das pessoas que os reconhecem e os seguem em seus 
canais de comunicação.  

Autoridade: Já o poder da autoridade está relacionado a outros 
aspectos, como por exemplo o fato do gestor ser o dono do próprio 
negócio, isto automaticamente já lhe dá o poder da autoridade. Outro 
exemplo é o conhecimento amplo que o gestor pode ter sobre o 
assunto, se este gestor é formado naquele assunto então ele terá 
autoridade sobre si e sobre o setor que ele abrange. 

Para ser um bom líder, o ideal é ter um equilíbrio entre os dois tipos 
de poderes, afinal ambos são importantes. 
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09 – Maturidade Para o Trabalho, Saber e Querer 
Fazer 

Maturidade Para o Trabalho, Saber e Querer Fazer 

O gestor como líder deve saber identificar o nível de conhecimento e 
motivação de seus colaboradores, essa avaliação é importante para 
entender o comportamento de cada pessoa da equipe. 

O fato de algumas pessoas não terem tanta motivação numa 
determinada tarefa não significa que elas sejam assim em todas as 
situações, muitas vezes elas podem dar um foco maior ou apresentar 
um melhor desempenho em outras situações. 
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10 – Os Estilos de Liderança e Quando Usá-los 

Estilos de Liderança e Quando Usá-los 

Estes são os três principais estilos: 

 Autocrático 

 Democrático 

 Delegador 

Autocrático: O líder autocrático é aquele que tem o poder para si, o 
poder está com ele. Este líder tem um estilo mais autoritário, ele dita 
as regras como ele quer e quer que as siga como ele ditou, da forma 
que explicou aos seus colaboradores. Esse estilo é mais bem aplicado 
a colaboradores com baixa experiência, porém com alto nível de 
motivação. 

Democrático: A democracia quer dizer o poder compartilhado, então 
este tipo de líder costuma ouvir mais sua equipe, toma as decisões 
junto a elas e é um estilo mais bem aplicado com colaboradores com 
mais experiência e também com uma boa motivação. 

Delegador: Este tipo de líder 
costuma destribuir as tarefas 
aos colaboradores que contêm 
um alto nível de conhecimento 
e experiência, com isto ele 
confia na produção e entrega 
das tarefas designadas aos 
seus colaboradores, ele é do 
tipo de líder que não fica 
acompanhando o trabalho dos 
outros a todo tempo, porém 
está sempre a disposição em caso de quaqluer dúvida ou problema que 
possa surgir neste processo. 
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11 – Primeiro Pilar – Inteligência Emocional 

Inteligência Emocional 

 

A inteligência emocional está ligada a relacionamentos assertivos, seja 
no ambiente familiar ou no profissional, o tema é a essencia para o 
desenvolvimento da liderança e é aplicado em tudo em seu dia a dia. 

O conceito da inteligência emocional se divide num total de 5 partes. 

12 – Inteligência Emocional – Autoconhecimento 

Autoconhecimento 

Autoconhecimento: Quanto mais você se conhece, mais condições 
de provocar mudanças significativas em sua vida você obtém, o ponto 
de partida é entender como você se comporta no dia a dia, o que 
desperta suas emoções, sejam positivas ou negativas, e então 
trabalhar para a melhora ou desenvolvimento delas. 

As características do autoconhecimento são:  

 A auto-confiança 

 A auto-avaliação realista 

 A capacidade de rir de si mesmo 
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13 – Inteligência Emocional – Autocontrole (Parte 1) 

Autocontrole 

Autocontrole: Saber controlar as emoções é a chave para o 
autocontrole, nenhuma emoção em excesso torna-se viável no 
ambiente profissional. Diante de uma situação constrangedora se a 
pessoa deixar-se levar pela raiva, pode tomar uma atitude na qual ela 
possa se arrender depois.  

 

14 – Inteligência Emocional – Autocontrole (Parte 2) 

Divisão de Perfis 

O autocontrole entre as pessoas é dividido em 4 perfis, o passivo,  
passivo/agressivo, agressivo e assertivo. 

 Passivo: Deixa para resolver os problemas para depois, não 
lida com conflitos, tem medo de julgamentos e torna-se 
fechada, retraída, recebendo um sentimento negativo ao 
decorrer do tempo. 

 Passivo/Agressivo: No caso do Passivo/Agressivo é aquela 
pessoa que guarda mágoa, não expõe seus sentimentos na 
hora, mas busca intrigas, fofocas e discuções como forma de 
vingança para lidar com as situações. 

 Agressivo: É o contrário do passivo, ele quer resolver de 
imediato a situação, deixa os sentimentos tomarem conta de 
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suas ações, age de forma física e muitas vezes não toma a 
decisão correta por conta desta postura. 

 Assertivo: O assertivo é o perfil correto, o qual toma a decisão 
certa diante de uma determinada situação, ele busca entender 
o motivo das questões e procura resolver de maneira amigável 
se comunicando e negociando uma solução. 

O perfil assertivo pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, basta 
que a pessoa se interesse por aprender essas atitudes, estude, 
pesquise e busque aperfeiçoamento interpessoal. 

15 – Inteligência Emocional - Automotivação 

Introdução 

Automotivação: A automotivação é a capacidade de estar com 
energia suficiente para realizar tudo aquilo que deseja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A definição de automotivação é a paixão pelo trabalho por motivos 
que não sejam o dinheiro ou status, tem propensão a perseguir ob-
jetivos com energia e persistência. 
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Característica da automotivação: Forte impulso para alcançar o 
objetivo final, otimismo diante do fracasso e comprometimento com a 
empresa. 

16 – Inteligência Emocional – Empatia 

O Poder da Empatia 

Empatia: Muitas vezes ao convivermos com colegas de trabalho não 
temos muitas informações sobre eles, sejam de suas profissionais e 
pessoais, pouco se sabe do que aquela pessoa gosta ou o que ela não 
gosta. A empatia é justamente o ato de entender o humor e as ações 
do outro a fim de melhorar a comunicação. 

Característica da empatia: Respeito e confiança, saber lidar com as 
diferenças e colocar-se no lugar do outro. 

17 – Inteligência Emocional – Sociabilidade 

O Que é Sociabilidade? 

Sociabilidade: Se relacionar com outras pessoas é o que define a 
sociabilidade ela é a capacidade de construir amizades com outras 
pessoas, é preciso conhecer novas pessoas e novas ideias, a restrição 
de comunicação entre as pessoas impede o seu desenvolvimento pes-
soal. 

A sociabilidade é a competência para administrar relacionamentos e 
criar redes. Tem como alvo a capacidade de encontrar pontos em co-
mum e cultivar afinidades. 

Característica da sociabilidade: Eficácia para liderar a mudança, 
persuasão, experiência em trabalhar em equipes e liderá-las. 
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18 – Segundo Pilar – Comunicação 

Comunicação 

A comunicação é o meio que temos para nos expressar para outras 
pessoas e nos relacionar. A comunicação deve ser direta e pontual, 
para que não seja uma comunicação problemática. 

A sua comunicação também irá depender da pessoa que está te 
ouvindo, por mais que a sua comunicação seja objetiva, algumas 
pessoas podem não ter clareza na ideia, no sentimento que você está 
querendo transmitir, por este motivo é importante treinar a 
comunicação e se colocar no lugar do ouvinte. E mesmo se a pessoa 
simplesmente não querer prestar a atenção naquilo que você quer 
passar, o ideal é tomar aquela decisão assertiva, instruindo a pessoa e 
compreendendo os motivos pela qual ela não está lhe dando total 
atenção. 

A comunicação é uma via dupla, é importante apresentar suas 
informações e ideias informações, mas também é necessário saber 
ouvir, dar valor às ideias de outras pessoas e etc. 
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19 – A Importância Do Feedback 

O Que é Feedback e Por que Ele é Tão Importante? 

O Feedback é todo o processo de ajuda, é uma informação dirigida a 
outra pessoa/grupo, sobre a forma como estamos percebendo sua 
performance visando: 

 Valorizar e reforçar, modificar e melhorar comportamentos 
para otimizar o potencial e aprimorar o desempenho. 

O Feedback auxilia na correção de desvios de comportamento e 
atividades. Ele é muito importante para explicar ao colaborador como 
desempenhar melhor o seu trabalho. 

 

O Feedback positivo também é uma ótima ferramenta de motivação 
entre os colaboradores, ao apontar que os processos andam nos 
conformes, as outras pessoas automaticamente recebem uma 
motivação maior. 
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20 – Formas de Dar, Receber e os Tipos de Feed-
back 

Feedback Formal 

O Feedback formal é toda aquela ação realizada através de formulários 
no qual se tem algumas regras para acontecer, ocorre uma avaliação 
de desempenho, de atividades de controle, testes e provas, 
estatísticas, relatórios semanais e mensais, pesquisas de satisfação, 
etc. 

Feedback Informal 

O Feedback informal é aquele do dia a dia, olho no olho, no qual o 
gestor ou outra pessoa faz um elogio a um colaborador, a um colega 
de trabalho.  

Feedback Positivo 

Reforça as ações corretas, estimula o acerto, gera motivação, me-
lhora a autoestima das pessoas e do grupo. 

Feedback Corretivo 

Server para corrigir ações erradas, estimula a correção e assertividade, 
demonstra interesse na melhoria contínua. 

Tipos de Feedback 

Tipo Destrutivo: Nada está bom. Só enxerga o erro, quase nunca 
elogia e quando faz ninguém percebe, desmotiva as pessoas e a 
equipe. 

Tipo Elogiador: Tudo está ótimo. Parece ter medo do confronto e 
aceita tudo, mesmo o erro. Seus elogios perdem o efeito e desmotiva 
as pessoas e a equipe. 

Tipo Correto: Aplica corretamente os 
tipos de feedback. Sabe quando elogiar e 
criticar. Elogia em público e critica no 
reservado. Dá o exemplo e serve como 
referência. 
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21 – As Dificuldades Para Dar e Receber Feedback 

Lista de Dificuldades Para Dar Feedback 

 Medo de magoar o outro 

 Não ter clareza do que irá falar 

 Misturar pessoal com profissional 

 Medo que o feedback seja interpretado como intromissão ou 
vaidade 

 Não saber como tratar o assunto 

 Medo de ser atacado ou punido 

Lista de Dificuldades Para Receber Feedback 

 Ninguém está preparado para essa situação 

 A dificuldade é maior quando o conteúdo da mensagem não se 
ajusta à imagem que a pessoa faz de si mesma 

 Há considerável demora para o feedback ser incorporado pelo 
indivíduo 

 É mais fácil ser aceito se provém de fonte confiável, transmitido 
em linguagem direta e clara, com calma, como uma “hipótese 
para consideração” 

 

22 – Dicas Para Dar e Receber Feedback 



26 Liderança e Gestão de Pessoas na Prática V5 

Dicas Para Receber Feedback 

 Demonstre interesse em escutar sem reações defensivas 
intensas, apenas escute 

 Pergunte e confirme se entendeu, sem interpretar 

 Peça exemplos 

 Não se precipite nas conclusões 

 Agradeça 

 Não se justifique 

 Assuma compromissos 

Seja Específico 

Foque em comportamentos e atitudes específicas em vez de dizer:  
“Sua atitude é negativa”. 

Diga: “Estou preocupado com sua atitude em relação ao trabalho. Você 
chegou meia hora atrasado para a reunião de ontem e comentou que 
não havia lido o relatório preliminar sobre o que estávamos discutindo. 
Hoje você diz que vai sair três horas mais cedo para ir ao dentista”. 

Postura Impessoal 

O feedback deve ater-se a tópicos de trabalho. Nunca se devem fazer 
críticas pessoais por causa de uma ação inadequada. 

Escolha o Momento Certo 

O feedback faz mais sentido para o receptor quando é fornecido pouco 
tempo após o comportamento sobre o qual se espera retorno. 

Em vez de guardar por meses algo importante a dizer, faça isso o mais 
breve possível, se atendo ao local adequado e as pessoas envolvidas. 

Dê Tempo Para O Outro 

Não se sobrecarregue. Informação excessiva perde seu efeito. 
Portanto, procure dosar a quantidade e a qualidade das informações. 

Evite A Generalização 

Sempre que for elogiar ou corrigir uma ação cometida por outrem, faça 
diretamente para a pessoa em questão.  
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23 – Terceiro Pilar – Motivação 

A Motivação É Um Iceberg 

 

Num inceberg, a parte externa que fica na superfície geralmente 
costuma ser menor do que a parte interna que fica submersa. Para a 
motivação se tem um processo bastante semelhante, onde os 
acontecimentos externos (ambiente da empresa, gestor, salário, etc) 
podem te motivar, onde essa motivação representa uma parcela menor 
em sua vida, pois a verdadeira motivação vem de dentro de você, de 
seus motivos. Pergunte a si mesmo: o que te move? O que de fato 
você valoriza? O que deseja alcançar em sua vida? As respostas para 
essas perguntas são o que trazem a sua motivação interna. 
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Frases Construtivas 

 Gosto disso! 

 Podemos fazer muito com essa ideia. 

 Grande! Como podemos fazer isso? 

 Onde estariámos sem você? 

 Sei que isso vai funcionar! 

 Será divertido! 

 Gosto de desafios como este! 

 Seria interessante tentar. 

 Estou satisfeito por você ter criado isto. 

 

Frases Destrutivas 

 O problema com esta ideia é... 

 Não é má ideia, mas... 

 Nunca fizemos isto antes! 

 Você não levou em conta... 

 Temos muitos projetos agora! 

 Isto não está no programa! 

 Discutiremos isto em outra ocasião! 

 Já sei que isto não funciona! 

 Sejamos práticos! 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Quais os últimos dois componentes presentes nas listas de 
competências desejadas e reais? 

 

 

 

2) Qual a diferença de “Jetinho” e “Profissionalismo”? 

 

 

 

 

3) A liderança é algo que pode ser aprimorado? Descreva com suas 
palavras o que você pensa sobre o assunto. 

 

 

 

 

4) Cite dois exemplos de características de um líder que são “Positivas” 
e dois exemplos que são “Negativas”: 
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5) O que é simpatia? 

 

 

 

 

6) O que é empatia? 

 

 

 

 

7) Ligue as palavras que indicam ações de um mau líder: 

 

Protelação Mau líder 
 

Apoio 
 
Julgamento 
 
Paciência 
 

 

8) O que dizer a respeito de “Mandar Fazer Sem Ouvir x Saber Ouvir”? 
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9) Como era a forma de liderança antigamente (Maneira incorreta)? 

 

 

 

 

10) Como é a forma de liderança atualmente (Maneira correta)? 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 Liderança e Gestão de Pessoas na Prática V5 

Exercícios referentes às lições de 06 a 11 

1) Para liderar é preciso ter um objetivo, mas por quê? 

 

 

 

 

2) O que pode-se dizer sobre a liderança situacional?  

 

 

 

 

3) Quais são os dois focos da liderança? 

 

 

4) Descreva com suas palavras o que é um líder com poder autoritário. 

 

 

 

 

 

5) Descreva com suas palavras o que é um líder com poder de 
influência. 
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6) O gestor como líder deve saber identificar o nível de conhecimento 
e motivação de seus colaboradores. Qual é a importância dessa 
percepção? 

 

 

 

 

 

7) Complete a frase “Saber fazer = __________________, querer 
fazer = __________________” 

 

 

8) Quais os três principais estilos de liderança? 

 

 

 

 

 

9) Descreve as características do estilo de liderança “Delegador”. 
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10) Descreva as características do estilo de liderança “Autocrata”. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 12 a 16 

 

1) O que dizer sobre o “Autoconhecimento”? 

 

 

 

 

2) O que dizer sobre o “Autocontrole”?  

 

 

 

 

3) Quais os 4 perfis que compõem o autocontrole? 

 

 

 

 

4) “O qual toma a decisão certa diante de uma determinada situação, 
ele busca entender o motivo das questões e procura resolver de 
maneira amigável se comunicando e negociando uma solução”. Essas 
características compõem qual perfil? 
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5) Quais as características da “Automotivação”? 

 

 

 

 

 

6) Quais as características da “Empatia”? 

 

 

 

 

 

7) Cite exemplos de um líder com perfil passivo/agressivo. 

 

 

 

 

 

8) Uma pessoa pode desenvolver o perfil “Assertivo” em suas ações? 
Mas como?  
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9) Saber controlar as emoções é a chave para o autocontrole. Cite um 
exemplo com detalhes de como um gestor poderia controlar melhor 
uma situação desenvolvida por você. 

 

 

 

 

 

10) Quais as características do “Autoconhecimento”? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 17 a 23 

 

1) O que é “Sociabilidade”? 

 

 

 

 

2) Na comunicação existem alguns pontos importantes, quais são eles? 
Cite dois.  

 

 

 

 

3) O que é “Feedback”? 

 

 

 

 

4) Por que o feedback é tão importante? 
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5) Quais são os três tipos de feedback? 

 

 

 

 

 

6) Cite duas dificuldades que as pessoas têm para receber um 
feedback. 

 

 

 

 

7) Cite duas dicas que auxiliam na hora de receber um feedback. 

 

 

 

 

 

8) O que são frases construtivas? Cite duas. 
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9) O que são frases destrutivas? Cite duas. 

 

 

 

 

 

10) Quais são os três pilares da liderança e gestão de pessoas na 
prática? 
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