Gestão de Desempenho
Guia do Colaborador
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APRESENTAÇÃO

Incentivamos que os colaboradores do GNDI tenham uma participação ativa no processo de avaliação de desempenho. Entendemos que
quanto mais os colaboradores compreenderem a importância desse processo de avaliação, se tornam protagonistas do desenvolvimento da
sua carreira.

Esse Guia de Desempenho do Colaborador tem como objetivo apresentar as etapas do processo de Gestão de Desempenho do Grupo

NotreDame Intermédica para que o processo de avaliação ocorra de forma ética, transparente e imparcial entre gestores e colaboradores.

Esperamos que esse processo possa ser inspirador para o desenvolvimento da sua carreira.

Recursos Humanos
Desenvolvimento Organizacional

Gestão de Desempenho – Guia do Colaborador

Gestão de Competências

Metas

Feedback

Plano de Desenvolvimento Individual - PDI
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GESTÃO DE DESEMPENHO
A Gestão de Desempenho é composta pela avaliação de competências e avaliação de metas, todos os colaboradores que possuem vínculo
trabalhista com o GNDI participam deste processo, que permite:

➢ Garantir que gestores e suas equipes estejam alinhados em relação às expectativas de desempenho e resultados para um novo ciclo de
trabalho;
➢ Garantir que todo colaborador possa ter clareza de como vem desempenhando suas funções, quais os seus pontos fortes e de
desenvolvimento.

Complementa o ciclo de Gestão de Desempenho os Registros de Feedback, o Plano de Desenvolvimento Individual – PDI e a Calibração 9Box,

com todos estes registros, temos o mapeamento de desenvolvimento dos nossos colaboradores e assim, quando as oportunidades internas
surgirem temos evidências dos colaboradores que estão mais preparados para assumir a posição.

QUAL OBJETIVO DESTE MODELO DE GESTÃO?
➢ Estabelecer as competências comportamentais do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) que deverão nortear os comportamentos de
todos os colaboradores, de acordo com as diretrizes estratégicas da organização;

➢ Estabelecer um modelo de gestão de desempenho que possa avaliar o nível de domínio e exercício destas competências, de forma
frequente e habitual;

➢ Tornar transparente e justo o processo de Avaliação de Desempenho GNDI.

O QUE É COMPETÊNCIA?
❑ É a combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes que, em contextos específicos, é geradora de resultados concretos.

➢ Conhecimento é o saber ou a teoria que adquirimos, normalmente, através da educação formal ou de treinamento.

➢ Habilidade é o saber fazer, ou seja, quando transformamos o conhecimento absorvido em prática.

➢ Atitude é o querer fazer, em outras palavras, é a disposição que cada indivíduo tem ou não para realizar qualquer atividade ou
tarefa, continuamente.

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
A Missão, a Visão, os Valores e o Acolhimento fornecem um direcionamento de onde o Grupo NotreDame Intermédica pretende estar no
futuro e orienta o Modelo de Competências.

NOSSOS VALORES
VISÃO
Ser protagonista da inovação em
gestão de saúde, garantindo
qualidade e sustentabilidade
assistencial aos nossos Clientes.

MISSÃO
Tornar saúde de qualidade
acessível a gerações de Brasileiros

ACOLHIMENTO
➢ Conceito alinhado ao objetivo principal: Tornar saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros.
➢ Projeto Estratégico do GNDI - se traduz na preocupação de fazer o certo da primeira vez, entendendo que todos são responsáveis pelo
resultado final.
➢ Garantir que as relações de atendimento (ambulatorial, laboratorial, hospitalar ou administrativo) sejam percebidas da melhor forma
possível.

➢ Ter a consciência de que cada atividade é determinante para a percepção do cliente.
➢ Percepção do Cliente é construída nas relações internas da Companhia.
➢ O objetivo estratégico definido para o time GNDI é que todos os clientes sintam-se Acolhidos.

Como acolher em meu dia a dia?
O Acolhimento faz parte do nosso jeito de ser, faz parte do nosso DNA,
está na nossa raiz. Acolher tem sido um dos pilares do Grupo
NotreDame Intermédica e tem nos posicionado de forma diferenciada
junto aos nossos clientes. Acolher, desde a contração do benefício até a
alta médica, é uma decisão que se revela como frutos do nosso
comportamento.

Para um melhor entendimento de como o Acolhimento deve ser identificado em nosso dia a dia por todos que se
relacionam conosco, foram identificados os 10 principais comportamentos que expressam o Acolhimento para o Grupo
NotreDame Intermédica, independente da área de atuação.

Projeto
Acolhimento
Um bom acolhimento gera muitos frutos

ESTRUTURA DO MODELO DE COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA ESSENCIAL
Devem ser dominadas por todos para viabilizar a realização da
estratégia.

As competências são a base para o

COMPETÊNCIA ASSISTENCIAL
Aquelas que viabilizam o alcance dos objetivos de médio e curto
prazo das áreas assistenciais do GNDI.

processo de gestão de desempenho.

Cinco dimensões de competências
compõem

a

estrutura,

conforme

COMPETÊNCIA CORPORATIVA
Aquelas que viabilizam o alcance dos objetivos de médio e curto
prazo das áreas corporativas do GNDI.

quadro.
COMPETÊNCIA DO LÍDER
Aquelas que sustentam e desenvolvem o papel da liderança do
GNDI.

COMPETÊNCIA DE EQUIPE
Aquelas que determinam os comportamentos dos colaboradores,
em geral, do GNDI.

TODOS SÃO AVALIADOS DA MESMA FORMA?

▪ Cada nível de cargo possui uma complexidade diferente.

▪ Por isso, cada um é avaliado de acordo com o nível de
complexidade esperado para o cargo.

NÍVEIS DE COMPLEXIDADE
São adotados oito níveis de complexidade para cada competência.

Nível de Complexidade por Natureza

Cargos Típicos

1

Líder de Áreas ou Negócios

Reportes Diretos do CEO

2

Líder de Lideres

Diretores

3

Líder de Equipe II

Gerentes

4

Líder de Equipe I

Supervisores e Coordenador

5

Equipe IV

Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas,
Engenheiros e outros especialistas. (Sub Encarregado)

6

Equipe III

Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores

7

Equipe II

Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento

8

Equipe I

Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários

COMPETÊNCIA
➢ As competências possuem uma descrição especifica que delimita seu significado e abrangência, porém, é através dos seus
comportamentos observáveis que conseguimos identificar seu exercício no dia a dia.
➢ Os comportamentos irão variar de acordo com o nível de complexidade dos cargos.

➢ Para cada nível, foram descritos os respectivos comportamentos observáveis, que facilitarão os colaboradores e gestores na sua
identificação.
➢ São esses os comportamentos que esperamos que cada colaborador coloque em prática para o exercício da respectiva competência.

COMPETÊNCIA ESSENCIAL

❑ Acolhimento
Proporcionar, em todas as interações, uma experiência de serviço de
excelência, que crie uma relação de confiança e sustentável com o cliente.
❑ Eficiência Operacional
Otimizar a aplicação de todos os tipos de recursos para promover a
geração de maior valor para a organização, maximizando o retorno.

Acolhimento
Proporcionar, em todas as interações, uma experiência de serviço de excelência, que crie uma relação de confiança e sustentável com o
cliente.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1.

Assegura a presença do acolhimento nas discussões estratégicas, garante que a governança sobre o processo esteja definida e estabelece altos níveis de exigência para
o cumprimento de seus objetivos na organização como um todo.

2.

Atua exemplarmente e dissemina constantemente para toda organização a importância do acolhimento aos clientes.

3.

Promove a visão de processos, a atuação integrada entre áreas, a colaboração e a busca de soluções inovadoras para aprimorar constantemente o acolhimento ao
cliente.

1

Líder de Lideres: Diretores
1.

Promove a estruturação de políticas e processos, papéis e responsabilidades no acolhimento aos clientes em sua área e assegura o alcance dos objetivos por meio
de uma gestão disciplinada.

2.

Promove a cultura de acolhimento na diretoria, por meio de seu comportamento, priorização de atividades, formas de reconhecimento e comunicação contínua.

3.

Assegura a cooperação e integração entre áreas e diretorias para que a experiência do cliente seja superior em todas as suas interfaces com o GNDI.

2

Acolhimento

Líder de Equipe II: Gerentes

3

1. Identifica pontos de melhoria, planeja ações, estrutura a equipe e acompanha os resultados do acolhimento aos clientes em sua área. Desafia a equipe a entregar melhores
resultados nesse tema.
2. Atua de forma exemplar, estabelece mecanismos de comunicação e formação para o aprimoramento da experiência de acolhimento dos clientes e da equipe.

3. Garante os recursos e a interação entre áreas necessários para que o cliente possa ter uma experiência completa de acolhimento.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Monitora a prática do acolhimento da equipe, observa empatia, cuidado, respeito, compromisso com o cliente e com a qualidade e segurança e propõe os ajustes
necessários.

2. Assegura que o nível de acolhimento demonstrado pela equipe possua padrão e possa ser replicado ao longo do tempo, por meio de ações constantes de orientação
no trabalho e comunicação, assim como treinamento e desenvolvimento.
3. Promove a atuação integrada entre pessoas e equipes para que o cliente possa ter uma experiência completa de acolhimento.
4. Age com empatia, cuidado e respeito. Escuta e promove diálogos abertos com sua equipe, pares e clientes. Preza pela qualidade e segurança de todos.

4

Acolhimento

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
1. Relaciona-se com empatia, cuidado, respeito e compromisso com o cliente, atende suas necessidades proativamente, aciona outras áreas e profissionais para encontrar
soluções.
5
2. Assegura-se de que políticas, processos, protocolos técnicos e de atendimento de qualidade aos clientes sejam seguidos e que estejam baseados nos pilares do
acolhimento. Realiza suas atividades em conformidade.

3. Entende como as atividades que realiza se encaixam com as de outras áreas e o impacto que isso pode ocasionar no acolhimento ao cliente. Busca ativamente novas
soluções para aprimorar o acolhimento e trabalha em colaboração com outras especialidades e áreas.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Reconhece os distintos perfis dos clientes, busca adaptar seu atendimento e abordagem de forma empática, cuidadosa, respeitosa e comprometida. Procura apoio
quando necessário.

6
2. Estabelece relações de acolhimento e confiança com seus pares e clientes gerando interações que contribuem para os objetivos da área.
3. Busca ativamente mais conhecimento e formação sobre as atividades que causam impacto de suas ações nos clientes.

Acolhimento

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
7

1. Identifica ativamente a necessidade do seu cliente e busca adaptar o seu atendimento de forma proativa, empática, cuidadosa, respeitosa e comprometida. Procura
apoio técnico sempre que necessário.
2. Busca conhecimento e se mantém atualizado nas técnicas e normas da sua área que impactem diretamente no acolhimento e na qualidade e segurança do seu
atendimento ao cliente.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Atende os clientes de forma proativa, empática, cuidadosa, respeitosa e comprometida. Busca apoio superior para encaminhar problemas ou situações que fogem ao
seu escopo ou conhecimento.
2. Busca maior conhecimento e preparação para aprimorar constantemente sua capacidade de oferecer acolhimento aos clientes.
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Eficiência Operacional
Otimizar a aplicação de todos os tipos de recursos para promover a geração de maior valor para a organização, maximizando o retorno.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Assegura alinhamento às diretrizes e objetivos do negócio, estabelece os padrões de eficiência desejados e os comunica à equipe.
1

2. Conhece mercado e concorrentes, direciona as equipes para a realização de benchmarking interno e externo à organização sobre a eficiência operacional e cobra a
transformação das observações em melhorias.
3. Demanda de suas áreas a integração, quebra de paradigmas e a implementação de melhorias com o ritmo e a profundidade necessárias.
4. Estabelece estratégias que viabilizem o negócio.

Líder de Lideres: Diretores
1. Planeja a utilização dos recursos para atendimento das demandas, com base numa visão integrada de processos e negócios e das melhores práticas de mercado.
2. Integra e equilibra o desempenho de processos e a aplicação dos recursos.
3. Traduz as estratégias do negócio e planos de ação que viabilizem a superação dos desafios e resultados, de forma alinhada com as demais áreas da empresa.
4. Dissemina uma cultura de integração, controle e gestão de recursos.

2

Eficiência Operacional

Líder de Equipe II: Gerentes
1. Avalia constantemente a capacidade e eficiência de serviços prestados por suas equipes, sob o ponto de vista de sua área e do negócio.
3

2. Estabelece padrões de trabalho visando obter a melhor relação custo/benefício e a perspectiva de maior geração de valor.
3. Estimula e reconhece as equipes a identificar oportunidades de melhoria nos processos sob sua responsabilidade.
4. Lidera e implementa projetos, busca integração e eficiência em todas as etapas e entre todas as funções da sua área de atuação.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Avalia constantemente a capacidade e qualidade de serviços prestados por suas equipes, sob o ponto de vista de sua área e do negócio.
2. Monitora a utilização dos recursos e garante que os mesmos estejam alinhados ao planejado.
3. Estrutura as atividades para cumprir as metas dentro dos prazos estabelecidos, de acordo com a melhor relação custo/benefício e a perspectiva de maior geração de
valor para o negócio e não apenas sua área.
4. Procura ativamente oportunidades de melhoria nos processos e atividades sob sua responsabilidade, busca e ouve com atenção as opiniões dos membros da equipe,
promove a integração e a troca de ideias e melhores práticas.

5. Planeja as atividades da área para obter melhoria de eficiência e eficácia.

4

Eficiência Operacional

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
5

1. Avalia continuamente seus resultados e capacidade de contribuição para o alcance dos objetivos da área.
2. Assume a responsabilidade de implementação das mudanças conforme definido para a área e sinaliza oportunidades de melhoria durante o processo.
3. Apoia e participa ativamente do planejamento da área, propõe alternativas para melhorar eficiência dos processos e melhor utilização de recursos.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Otimiza a aplicação de tempo e recursos na realização de suas atividades.
2. Atua com agilidade na solução de desvios ou problemas ligados a sua atividade ou que possam impactar os resultados da empresa.
3. Busca alternativas para desvios de prazos e qualidade em suas atividades e integra essas informações com as suas áreas de relacionamento.

6

Eficiência Operacional

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
7

1. Recebe as demandas diárias e organiza seus compromissos e atividades dentro dos prazos e na qualidade esperada.
2. Compreende como sua atuação impacta na qualidade do trabalho da sua área e nas demais e atua de forma colaborativa.
3. Busca alternativas para desvios de prazos e qualidade que estejam dentro do seu escopo de trabalho, sempre que necessário direciona a demanda para seus superiores.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Atende seus compromissos e atividades dentro dos prazos estabelecidos e na qualidade esperada.
2. Entende como suas atividades impactam na qualidade do trabalho da sua equipe e sua área, atua de forma colaborativa.
3. Comunica eventuais desvios de prazo e qualidade para os superiores e/ou pares.

8

COMPETÊNCIA ASSISTENCIAL

❑ Excelência Profissional
Entregar serviços com elevados níveis de qualidade técnica e segurança
aos clientes.
❑ Tomada de Decisão
Assumir responsabilidades e tomar decisões necessárias para o
cumprimento de seu papel no GNDI.

Excelência Profissional
Entregar serviços com elevados níveis de qualidade técnica e segurança aos clientes.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Estabelece e dissemina padrões de desempenho e qualidade para o negócio.
1

2. Assegura a disponibilidade dos recursos necessários para sustentação do negócio ao longo do tempo.
3. Mantem a organização atualizada em relação a novas práticas e procedimentos médicos que possam alavancar melhoria no atendimento e em resultados.

Líder de Lideres: Diretores
1. Estabelece novos padrões e procedimentos de atendimento e/ou protocolos médicos/assistenciais.
2. Monitora os resultados das unidades e garante equilíbrio entre gastos e qualidade de atendimento, busca superar constantemente as metas estabelecidas.
3. Dissemina a cultura de qualidade técnica junto a suas equipes, garante o entendimento por todos os envolvidos.

2

Excelência Profissional

Líder de Equipe II: Gerentes
1. Monitora o cumprimento dos padrões e protocolos médicos/assistenciais estabelecidos pela área.

3

2. Analisa e discute com sua equipe de lideres as sugestões e propostas de melhoria nos processos de atendimento e encaminha as mais relevantes para discussão com a
diretoria da área.
3. Garante o uso racional de recursos no atendimento e cumprimento dos protocolos médicos/assistencial a partir do monitoramento dos indicadores da área. Incentiva e
apoia as ações da sua equipe de lideres que minimizam o desperdício.
4. Implementa projetos e processos de melhoria de eficácia e eficiência no atendimento aos pacientes.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Monitora o cumprimento dos padrões e protocolos médicos/assistenciais estabelecidos pela área.
2. Assegura o uso racional de recursos no atendimento e cumprimento dos protocolos médicos/assistencial, minimiza desperdícios.
3. Acompanha os indicadores assistenciais e de satisfação do cliente e age prontamente na solução ou manutenção, buscando a melhoria contínua.

4

Excelência Profissional

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
1. Identifica oportunidades de melhoria nos procedimentos e gestão de recursos.
5

2. Monitora o atendimento aos pacientes no dia a dia, atua prontamente na solução de problemas e situações emergenciais.

3. Planeja as atividades da área de forma consistente, discute necessidades e alternativas com pares e superiores.
4. Viabiliza alternativas para o seu autodesenvolvimento profissional.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Mantém-se atualizado dos procedimentos e técnicas em vigor.

2. Introduz as melhorias definidas em suas atividades de forma eficiente.
3. Tem senso de urgência, estabelece prioridades para realização de suas tarefas.

6

Excelência Profissional

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
7

1. Cumpre rigorosamente os protocolos de atendimento médico/assistenciais estabelecidos. Conhece, atua e ajusta suas atividades para seguirem procedimentos e normas
relacionadas à qualidade e segurança do cliente.
2. Utiliza os recursos e materiais de forma racional sem desperdícios.
3. Atua de forma preventiva, dentro do seu conhecimento técnico, identifica possíveis divergências que possam impactar a segurança e satisfação do cliente.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Cumpre os protocolos de atendimento médico/assistenciais, procedimentos e normas de qualidade e segurança do cliente estabelecidos pela
área.
2. Utiliza os recursos e materiais de forma racional sem desperdícios.
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Tomada de Decisão
Assumir responsabilidades e tomar decisões necessárias para o cumprimento de seu papel no GNDI.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Promove cultura, processos e políticas que gerem protagonismo, autonomia e responsabilização na empresa.
1

2. Age com autonomia e ousa em busca de resultados diferenciados na organização.
3. É aberto e transparente nos fóruns de discussão com seus pares, apresenta suas opiniões, recomendações, demonstra resultados e consequências de suas ações.
Assume a responsabilidade de seus atos interna e externamente.

Líder de Lideres: Diretores
1. Promove cultura, processos e políticas que gerem protagonismo, autonomia e responsabilização em sua área.
2. Age com autonomia e ousa em busca de resultados diferenciados da área.
3. Apresenta suas opiniões, recomendações e sugestões sobre o negócio como um todo nos fóruns adequados. Toma iniciativas que possam promover a melhoria no
negócio como um todo, inclusive atua com pares. É transparente sobre suas ações e resultados, assume a responsabilidade e consequências.

2

Tomada de Decisão

Líder de Equipe II: Gerentes

3

1. Orienta e promove a disseminação de informações e conhecimento sobre as alternativas de ação dentro da sua área de atuação e entre as áreas para garantir a
sustentabilidade do processo.
2. Toma decisões claras e oportunas, de forma fundamentada, se necessário consulta equipe ou outras fontes, assume responsabilidade pelas decisões e ações de sua área.
3. Discute alternativas de ação com seus pares e superiores, defende seus pontos de vista com tranquilidade e maturidade.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Orienta, promove e busca informações e conhecimento sobre alternativas de ação junto à sua equipe e outras fontes para encontrar as melhores soluções aos
problemas.
2. Analisa dados e fatos e toma decisões fundamentadas tecnicamente de forma oportuna. Debate com sua equipe e/ou busca opiniões sempre que necessário.
3. Discute alternativas de ação com seus pares e superiores, defende seus pontos de vista com tranquilidade e maturidade e assume as responsabilidades pelas
decisões e ações de seu grupo.

4

Tomada de Decisão

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
5

1. Aprofunda-se na análise de soluções alternativas para problemas, busca informações e caminhos em várias fontes e se necessário, orienta outros profissionais da área
para a solução.
2. Posiciona-se de forma clara e segura sobre as questões, fundamentado em conhecimento técnico.
3. Compartilha suas visões técnicas sobre os problemas e caminhos alternativos de forma positiva com os níveis adequados. Defende seus pontos de vista de forma
equilibrada.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Identifica e analisa a situação problema com profundidade, sem precipitações.

2. Toma decisões de forma equilibrada, sem ceder a pressões ou imediatismos.
3. Aponta problemas e dificuldades para seu superior imediato com sugestão de melhoria e se necessário, divide com a sua equipe de trabalho,
sem receios de exposição pessoal.

6

Tomada de Decisão

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
1. Conhece as etapas para realizar as suas atividades diárias e toma decisões dentro do seu conhecimento técnico.
7
2. Atua de forma proativa na busca de soluções, procura apoio quando necessário.
3. Apresenta os problemas e possíveis soluções aos superiores, buscando suporte técnico para validar suas sugestões.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Busca as informações e conhecimentos necessários para realizar suas atividades.
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2. Contribui com sua equipe na busca de soluções para as atividades da área.
3. Apresenta os problemas aos supervisores, se possível com antecedência.

COMPETÊNCIA CORPORATIVO

❑ Análise e Gestão
Planejar, estruturar e implementar soluções com as melhores práticas de
gestão e controle.
❑ Foco no Negócio
Desenvolver e implementar soluções tendo como referência a realização
dos objetivos estratégicos do GNDI.

Análise e Gestão
Planejar, estruturar e implementar soluções com as melhores práticas de gestão e controle.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Coordena todo o planejamento e execução da área de negócio baseado no modelo e ferramentas estabelecidos pelo grupo.

1

2. Atua com energia para que toda organização tenha um único padrão de gestão do negócio, discute de forma aberta e transparente com todos envolvidos a evolução do
modelo.
3. Toma decisões assumindo riscos calculados e administrando diferentes expectativas e interesses.
4. Cria ambiente e promove a implantação de sistemáticas de obtenção e compartilhamento de dados e informações intra e interáreas para enriquecer a qualidade das
análises e tomada de decisão.

Líder de Lideres: Diretores
1. Estabelece padrões e itens de controle para os principais processos e indicadores da área e monitora continuamente seu atingimento.
2. Lidera equipes de trabalho com a finalidade de realizar análises relevantes e definir parâmetros para o negócio.
3. Influencia e contribui para o desenho e construção das estratégias, traz referenciais das áreas sob sua responsabilidade.
4. Compartilha com sua equipe dados e informações que enriqueçam as análises de curto, médio e longo prazo.

2

Análise e Gestão
Líder de Equipe II: Gerentes
1. Garante que os indicadores da sua área estão sendo acompanhados e que planos de ação estão sendo realizados para corrigir desvios para a entrega das metas
estabelecidas. Contribui com direcionamentos sempre que necessário.

3

2. Aprofunda as análises juntamente com a equipe, para identificar relações de causa e efeito que possam impactar as operações e os processos da organização.
3. Na tomada de decisão, estabelece correlações entre as variáveis do negócio que possam impactá-lo.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Monitora os indicadores da área, atua para o atingimento das metas estabelecidas.

2. Apoia o processo de planejamento da sua área ao fornecer informações relevantes para o processo e/ou temas críticos e prioritários.

4

3. Garante a evolução dos planos e objetivos estabelecidos, acompanha os resultados ao longo do tempo junto a sua equipe.
4. Na tomada de decisão, estabelece correlações entre as variáveis do negócio que possam impactá-lo.

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
1. Atende os níveis de produtividade estabelecidos, envolve-se para ajustar e melhorar os resultados abaixo do esperado.
5

2. Monitora o cumprimento e aplicação das práticas e procedimentos da sua área e/ou áreas de interface.
3. Influencia na definição de metas e indicadores, traz referências internas e externas para tomada de decisão.
4. Analisa situações e contextos para subsidiar a construção de cenários.

Análise e Gestão

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Planeja suas atividades de forma a aumentar sua eficiência.
2. Conhece, atua e ajusta suas atividades para seguirem procedimentos, protocolos e normas relacionadas à qualidade e segurança do cliente, sempre que necessário
apresenta sugestões para a melhoria do processo.
3. Prioriza atividades diante de situações extraordinárias e inesperadas.

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
7

1. Cumpre rigorosamente os protocolos, procedimentos e normas de qualidade e segurança do cliente estabelecidos pela área.
2. Apresenta os problemas e possíveis soluções aos superiores, buscando suporte técnico para validar suas sugestões.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Executa suas atividades conforme os procedimentos estabelecidos.
2. Comunica o superior imediato quando alguma atividade estiver fora do planejado.
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6

Foco no Negócio
Desenvolver e implementar soluções tendo como referência a realização dos objetivos estratégicos do GNDI.
Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Utiliza as redes de relacionamento interna e externa para antecipar-se a tendências de mercado e desenho de novas estratégias.
1

2. Monitora o mercado, analisa novas oportunidades para expansão dos negócios conforme a estratégia da organização.
3. Estimula as equipes à superação dos seus objetivos e metas e que as decisões sejam sustentáveis ao longo do tempo.

Líder de Lideres: Diretores
1. Garante a análise e entendimento compartilhado entre as áreas em questões relevantes, soluções e conflitos.

2. Influencia as demais áreas a encontrar melhores formas de atuação e melhoria dos resultados.
3. Assegura-se que os resultados de sua área, sejam sustentáveis ao longo do tempo, não interfere nos objetivos e resultados das demais áreas e negócio.
4. Engaja pessoas como parceiros internos para ganhar capacidade para a realização dos objetivos do negócio.

Líder de Equipe II: Gerentes
1. Estrutura o trabalho da equipe para atender as necessidades dos clientes e parceiros, a entrega de resultados e a geração de valor para a organização.
3

2. Garante a entrega dos serviços dentro dos padrões de excelência acordados com sua equipe e entre as áreas de interface.
3. Concilia expectativas e entregas, alinha-se às diretrizes do negócio, estrutura e direciona o trabalho da equipe com este propósito.

2

Foco no Negócio
Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Estrutura o trabalho da equipe para atendimento das necessidades dos clientes e parceiros e a entrega de resultados esperados.
2. Monitora a entrega dos serviços dentro dos padrões de excelência acordados.

4

3. Garante entendimento do nível de satisfação das áreas de interface sobre os produtos e serviços prioritários e trabalha na rápida correção destes sempre que
necessário.
4. Mantém as equipes alinhadas em relação ao atendimento de temas prioritários para as áreas de interface.

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)
5

1. Constrói um ambiente e clima de confiança com as demais áreas da organização, promove a colaboração entre áreas.
2. Busca continuamente seu desenvolvimento para manter-se como referência em sua área de atuação.
3. Está atento às demandas do mercado e incorpora exemplos reais em sua área de atuação.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. É receptivo em relação as necessidades das demais áreas, pesquisa e analisa formas de aperfeiçoar e potencializar os resultados e implementar soluções.

2. Negocia demandas dentro da sua responsabilidade de forma assertiva.
3. Busca a superação das metas e acordos estabelecidos com as demais áreas.

6

Foco no Negócio

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
7

1. Demonstra disponibilidade e preocupação em entender as necessidades da sua área e das suas áreas de relacionamento.
2. Busca entender os objetivos da sua área de atuação e contribui para atingir o resultado esperado.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Demonstra disponibilidade e preocupação em entender as necessidades da sua área.

2. Solicita feedback para melhorar seus serviços e aumentar a satisfação da sua área e das áreas de interface.
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COMPETÊNCIA DO LÍDER

❑ Gestão da Mudança
Estruturar e conduzir transformações que entreguem valor ao negócio,
engajem pessoas e respeitem os valores do GNDI.
❑ Liderança e Desenvolvimento de Pessoas
Mobilizar e preparar pessoas para a solução de desafios, geração de
diferenciais e foco em resultados.

Gestão da Mudança
Estruturar e conduzir transformações que entreguem valor ao negócio, engajem pessoas e respeitem os valores do GNDI.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Estabelece a estratégia de mudança e garante seu alinhamento aos objetivos estratégicos.
1

2. Avalia os impactos mais significativos da mudança e prepara a organização para superá-los.
3. Monitora a evolução do processo de mudança e acompanha o engajamento das equipes ao processo.

Líder de Lideres: Diretores
1. Traduz as estratégias em planos de ação para materialização da mudança.
2. Atua com agilidade na resolução de crises e conflitos decorrentes das mudanças.

3. Estimula os gestores a incorporarem os novos comportamentos ou modelos de gestão.
4. Reconhece os gestores e equipes que incorporam os novos comportamentos.

2

Gestão da Mudança

Líder de Equipe II: Gerentes
1. Avalia e propõe adequação necessárias nos planos para facilitar a transição ao novo modelo de trabalho.

3

2. Atua muito próximo aos seus líderes diretos e estimula uma relação transparente e de confiança destes com suas equipes, assegurando a compreensão e envolvimento de
todos.
3. Identifica riscos e barreiras potenciais, encaminha rapidamente seu diagnóstico aos níveis superiores.
4. Assume a liderança das mudanças na sua área ou departamento e coloca-se à disposição da equipe para sanar dúvidas e aconselhar.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Avalia e propõe adequação necessárias nos planos para facilitar a transição ao novo modelo de trabalho.
4
2. Atua muito próximo as equipes, assegura a compreensão e estimula o envolvimento de todos.
3. Identifica riscos e barreiras potenciais, encaminha rapidamente seu diagnóstico aos níveis superiores.

Liderança e Desenvolvimento de Pessoas
Mobilizar e preparar pessoas para a solução de desafios, geração de diferenciais e foco em resultados.

Líder de Áreas ou Negócios: Reportes Diretos do CEO
1. Estabelece metas desafiadores para seu negócio, que além de retorno para empresa, estimulem o desenvolvimento da organização e dos profissionais.
1

2. Garante que as estratégias, objetivos e desafios das áreas sejam conhecidos por todos e que cada profissional entenda como pode contribuir para os resultados.
3. Dissemina através de suas atitudes e comportamentos, os valores e cultura desejados pela organização.

Líder de Lideres: Diretores
1. Assegura que as áreas tenham as informações e recursos necessários para a realização de um bom trabalho.
2. Promove um ambiente de trabalho aberto e participativo, estimula a contribuição constante dos profissionais.

3. Reconhece os gestores que se destacam tanto pelos resultados como pela capacidade de liderança e alinhamento aos valores da empresa.
4. Identifica os talentos da sua área ou negócio, assegura o desenvolvimento contínuo destes profissionais.

2

Liderança e Desenvolvimento de Pessoas

Líder de Equipe II: Gerentes
1. Valoriza as contribuições e sugestões dos seus lideres e desenvolve-os para que repliquem esse mesmo comportamento com a equipe.

2. Assegura que as informações necessárias para os seus líderes seja transmitida com clareza para o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas para a área e o
negócio.
3

3. Direciona e estabelece os projetos dos seus liderados, acompanha e aconselha a melhor forma de realização.
4. Avalia e reconhece o desempenho dos seus liderados frente aos desafios e ao direcionamento da equipe. Incentiva que todos busquem uma melhoria continua de
resultados e comportamentos.

5. Assume papel de formador de profissionais, compartilha suas experiências e delega responsabilidades de acordo com a maturidade de cada profissional.

Líder de Equipe I: Supervisores e Coordenador
1. Valoriza as contribuições e sugestões de melhoria feitas pela equipe.
2. Provê as informações necessárias para o time realizar suas tarefas e garante informações gerais sobre os resultados e prioridades da área e dos negócios.
3. Estabelece plano de trabalho e metas para os profissionais, monitora e apoia sua realização constantentemente.
4. Avalia o desempenho dos profissionais valoriza-os pelos resultados superados e/ou pelos comportamentos adotados.
5. Assume papel de formador de profissionais, compartilha suas experiências e delega responsabilidades de acordo com a maturidade de cada profissional.

4

COMPETÊNCIA DE EQUIPE

❑ Trabalho em Equipe
Atuar de forma cooperativa e integradora para combinar perspectivas e
esforços e gerar melhores soluções.
❑ Protagonismo
Agir proativamente para buscar soluções às atividades sob sua
responsabilidade.

Trabalho em Equipe
Atuar de forma cooperativa e integradora para combinar perspectivas e esforços e gerar melhores soluções.

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e
outros especialistas. (Sub Encarregado)
5

1. Compromete-se com os resultados, contribui de forma assertiva para o fortalecimento e a coesão da equipe.
2. Busca e fornece as informações técnicas necessárias para a realização de um trabalho eficaz.
3. Estimula a discussão aberta e transparente com pares e demais colegas para garantir alinhamento para realização do trabalho.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Constrói e mantém relacionamento de transparência e credibilidade com os colegas da sua área e das áreas de interface.

2. Atua de forma proativa, apoia as decisões acordadas com seu time ou parceiros.
3. Demonstra flexibilidade e consegue adaptar sua forma de atuar frente a novas demandas, bem como prioridades da organização.

6

Trabalho em Equipe

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
1. Ouve, acolhe e ajuda a sua equipe nas atividades da área.
7

2. Demonstra flexibilidade para apoiar as atividades de outras áreas ou colegas de trabalho sempre que necessário.
3. Aceita e adapta-se as novas demandas de forma positiva e participativa.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Sabe ouvir e acolhe as observações das pessoas.
8
2. Coopera com os demais colegas para realização do trabalho.
3. Demonstra disponibilidade para ajudar em atividades de outras áreas sempre que necessário.

Protagonismo
Agir proativamente para buscar soluções às atividades sob sua responsabilidade.

Equipe IV: Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor, Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e
outros especialistas. (Sub Encarregado)
5

1. Age e busca rapidamente identificar as causas e soluções para os problemas da área e corrigi-los efetivamente.
2. Antecipa-se às necessidades e problemas na sua área de atuação e traz alternativas para solução.
3. Assume a liderança informal de processos de melhoria ou na solução de problemas.

Equipe III: Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista, Secretária e Compradores
1. Identifica e atua prontamente na resolução dos problemas nos processos ou melhoria nas atividades sob sua responsabilidade.
2. Entende a organização como um todo, é capaz de contribuir com ideias que possam ser implementadas ao longo do tempo.

6

Protagonismo

Equipe II: Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro, Monitor e Operadores de Atendimento
1. Realiza suas atividades com entusiasmo e energia.
7

2. Demonstra preocupação com a qualidade do trabalho que executa.
3. Incentiva e contribui ativamente com a equipe na solução de problemas.

Equipe I: Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e Estagiários
1. Realiza suas atividades com entusiasmo e energia.
8
2. Entende a importância de assegurar qualidade nas atividades que executa.
3. Age proativamente para auxiliar a equipe na solução de problemas.

QUADRO RESUMIDO DE COMPETÊNCIAS

COMPETÊNCIA ESSENCIAL
Acolhimento e Eficiência Operacional

COMPETÊNCIA ASSISTENCIAL
Excelência Profissional e Tomada de Decisão

COMPETÊNCIA CORPORATIVA
Análise e Gestão e Foco no Negócio

COMPETÊNCIA DO LÍDER
Gestão da Mudança e Liderança e Desenvolvimento de Pessoas

COMPETÊNCIA DE EQUIPE
Trabalho em Equipe e Protagonismo

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
➢ Frequência: As avaliações ocorrerão anualmente, de acordo com calendário a ser divulgado pelo GNDI. A qualquer momento, gestores e
avaliados poderão fazer registros de feedback e andamento dos planos de desenvolvimento individual (PDI) na ferramenta de avaliação
de desempenho para discutir a evolução dos resultados e os comportamentos dos colaboradores.
➢ Estrutura: dentro do processo de avaliação de desempenho do GNDI existem dois Modelos de Avaliação: Avaliação de Desempenho 180º
e Avaliação de Desempenho 360º, conforme os cargos mencionados abaixo:

▪

Auxiliares, Recepcionistas, Cargos Operacionais, Aprendizes e
Estagiários

▪

Técnicos, Líderes Operacionais, Assistentes, Visitador, Bombeiro,
Monitor e Operadores de Atendimento

▪

Analistas, Agente Credenciamento, Executivo de Contas, Faturista,
Secretária e Compradores

▪

Enfermeiros, Advogados, Nutricionistas, Fisioterapeutas, Consultor,
Secretária Executiva, Médicos, Dentistas, Engenheiros e outros
especialistas. (Sub Encarregado)

▪

Supervisores

AVALIAÇÃO 180º

▪

Coordenador

▪

Gerentes

▪

Diretores

▪

Reportes Diretos do CEO

AVALIAÇÃO 360º

FLUXO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA
AVALIAÇÃO 180º

Autoavaliação

Colaborador acessa o sistema
de gestão de desempenho para
realizar a autoavaliação

Avaliação do gestor imediato

Gestor acessa o sistema de
gestão de desempenho e realiza
a avaliação da sua equipe
individualmente

Avaliação consensual

Feedback

Colaborador e gestor acessam
juntos o sistema de gestão de
desempenho, ajustando os
conceitos que foram atribuídos
na autoavaliação e avaliação do
gestor, com o registro de
comentários, se necessário

O gestor registra em sistema de
gestão de desempenho o
resumo da reunião de feedback.
O colaborador tem a
possibilidade de responder ao
gestor o feedback recebido na
ferramenta de avaliação

PDI – Plano de
desenvolvimento individual
Gestor e colaborador alinham o
PDI.
▪ Gestor: registra o PDI no
sistema de avaliação de
desempenho
▪ Colaborador: informa ao
gestor a conclusão do PDI no
sistema de avaliação de
desempenho.

Feedback:
▪ Passa a ser obrigatório para todos os colaboradores CLT, como evidência de desempenho.
Importante:
▪ A avaliação consensual será considerada como conceito final da avaliação do colaborador, na ausência desta etapa o processo será concluído com a média das avaliações
realizadas.

▪ Ao final do processo de avaliação o colaborador deverá “vistar” o processo de avaliação e responder ao questionário de satisfação do processo para fins de medição dos
indicadores.

FLUXO DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA
AVALIAÇÃO 360º
Autoavaliação

Colaborador acessa o
sistema de gestão de
desempenho para
realizar a
autoavaliação

Avaliação do
gestor imediato

Gestor acessa o
sistema de gestão de
desempenho e
realiza a avaliação da
sua equipe
individualmente

Avaliação de
subordinados

Subordinados
acessam o sistema
de gestão de
desempenho e
realizam a avaliação
do seu gestor

Avaliação de
pares

Pares, com o mesmo
cargo, acessam o
sistema de gestão de
desempenho e
realizam a avaliação
do seu par

Avaliação
consensual

Colaborador e gestor
acessam juntos o
sistema de gestão
desempenho,
ajustando os
conceitos que foram
atribuídos na
autoavaliação e
avaliação do gestor,
com o registro de
comentários, se
necessário

Feedback

O gestor registra em
sistema de gestão
de desempenho o
resumo da reunião
de feedback.
O colaborador tem a
possibilidade de
responder ao gestor
o feedback recebido
na ferramenta de
avaliação

PDI – Plano de
desenvolvimento
individual

Gestor e colaborador
alinham o PDI.
▪ Gestor: registra o
PDI no sistema de
avaliação
de
desempenho
▪ Colaborador:
informa ao gestor a
conclusão do PDI no
sistema de avaliação
de desempenho.

Feedback:
▪ Passa a ser obrigatório para todos os colaboradores CLT, como evidência de desempenho.

Importante:
▪ A avaliação consensual será considerada como conceito final da avaliação do colaborador, na ausência desta etapa o processo será concluído com a média das avaliações
realizadas.
▪ Ao final do processo de avaliação o colaborador deverá “vistar” o processo de avaliação e responder ao questionário de satisfação do processo para fins de medição dos
indicadores.

POR QUE AVALIAR COMPETÊNCIAS?

A Avaliação de Competências não é um fim em si própria
A avaliação é uma ferramenta para a mensuração de resultados individuais e institucionais.
Através da Avaliação de Desempenho, constrói-se o feedback fundamentado em informações sólidas e tangíveis, orientando o colaborador
no caminho para o seu autodesenvolvimento, alinhando às expectativas de desempenho e resultados.

Toda Organização necessita ser avaliada através de um sistema para que,

por meio de um processo de retroalimentação, possa rever suas estratégias
e os métodos de trabalho.

COMPETÊNCIA É O DIA A DIA

As competências possuem uma descrição específica,
porém, é através dos nossos comportamentos

observáveis que conseguimos identificar cada uma, no
dia a dia.

A Avaliação de Desempenho é construída durante todo
o ano, por meio dos 10 comportamentos observáveis

que expressam o acolhimento e dos resultados
apresentados.

QUAIS SÃO AS MINHAS COMPETÊNCIAS?
Todos os colaboradores possuem 3 grupos de competências, que totalizam 6 competências observáveis, de acordo com o cargo que ocupam,
conforme ilustrado abaixo:

Auxiliar ou Técnico de
Enfermagem
COMPETÊNCIA ESSENCIAL
Acolhimento e Eficiência Operacional

COMPETÊNCIA ASSISTENCIAL
Excelência Profissional e Tomada de Decisão

COMPETÊNCIA CORPORATIVA
Análise e Gestão e Foco no Negócio

COMPETÊNCIA DO LÍDER
Gestão da Mudança e Liderança e Desenvolvimento de Pessoas

COMPETÊNCIA DE EQUIPE
Trabalho em Equipe e Protagonismo

A) Competência Essencial
1. Acolhimento
2. Eficiência Operacional
B) Competência Assistencial
3. Excelência Profissional
4. Tomada de Decisão
C) Competência de Equipe
5. Trabalho em Equipe
6. Protagonismo

Analista Financeiro
A) Competência Essencial
1. Acolhimento
2. Eficiência Operacional
B) Competência Corporativa
3. Análise e Gestão
4. Foco no Negócio
C) Competência de Equipe
5. Trabalho em Equipe
6. Protagonismo

Supervisor de Nutrição

Supervisor Contábil

A) Competência Essencial
1. Acolhimento
2. Eficiência Operacional
B) Competência Assistencial
3. Excelência Profissional
4. Tomada de Decisão
C) Competência do Líder
5. Gestão da Mudança
6. Liderança e
Desenvolvimento de Pessoas

A) Competência Essencial
1. Acolhimento
2. Eficiência Operacional
B) Competência Corporativa
3. Análise e Gestão
4. Foco no Negócio
C) Competência do Líder
5. Gestão da Mudança
6. Liderança e
Desenvolvimento de Pessoas

CONHEÇA SUAS COMPETÊNCIAS
O pré-requisito para uma boa Avaliação de Desempenho é conhecer bem as suas competências, o que significam e os comportamentos
esperados para o seu nível de cargo. Conhecer os 10 comportamentos que expressam o acolhimento também vai auxiliar neste processo de
avaliação. São eles:
Conhecendo bem o que as
competências fica mais fácil a
atribuição de nota e a organização de
exemplos, evidências que justificarão
essa nota.

Conhecer bem as competências

também apoiará a construção do
Plano de Desenvolvimento Individual,
o PDI.

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO
A afirmativa de cada uma das competências avaliadas terá uma nota de 1 a 4. Ao responder reflita sobre sua atuação e busque exemplos
concretos que justifiquem a nota escolhida.
1 – Não atende: quando apresenta baixo nível,
corresponde ao menor grau de aderência com relação
à postura descrita.

3 – Atende plenamente: quando atinge as
expectativas, corresponde a um nível de aderência
total com relação à postura descrita.

2 – Em desenvolvimento: quando apresenta médio
nível, corresponde a um grau de aderência parcial
com relação à postura descrita.

4 – Supera as expectativas: quando corresponde a
uma superação da postura descrita.

As respostas da autoavaliação e a avaliação do gestor são
realizadas individualmente sem que os resultados sejam
exibidos enquanto essas etapas não são concluídas. É
importante fazer os comentários necessários para justificar
a atribuição da sua nota e facilitar a avaliação de consenso.

As perguntas são as mesmas e as notas atribuídas também
serão de 1 a 4

VAMOS CHEGAR A UM CONSENSO?
A nota final da Avaliação de Desempenho é a nota consensual. Na ausência desta etapa o sistema fará a média das notas existes
(gestor + autoavaliação / gestor ou autoavaliação)

No momento da nota consensual, colaborador e gestor apresentarão as evidências que levaram à escolha de cada nota.

A nota final deve refletir essa conversa e será registrada em sistema pelo gestor. A nota consensual também será de 1 a 4.

Ao finalizar a resposta de todas as alternativas, o sistema fará uma média de todas as respostas e teremos como resultado final, as
notas e conceitos da tabela abaixo:

Nota
0 – 1,50

Conceito
Não atende

1,51 – 2,50

Em desenvolvimento

2,51 – 3,50

Atende plenamente

3,51 – 4,00

Supera as expectativas

Será esse conceito que norteará a consulta de
todas as políticas de RH relacionadas a promoção
e desligamento dos colaboradores.

PARA REFLETIR
➢ Seja coerente em suas avaliações;
➢ Avaliação não é “achismo”. Seu critério deve ser baseado em fatos reais e concretos e não “deduções”;
➢ Antes de “retrucar” uma observação na sua avaliação de consenso, reflita se realmente não faz sentido. Às vezes, no “calor do
momento”, fechamo-nos às orientações e perdemos a oportunidade de aprender e crescer;
➢ Seu gestor não é seu inimigo, nem seu irmão. Procure separar as coisas de forma profissional;
➢ Veja o real valor desse momento e procure vivenciá-lo da melhor forma possível. Bons profissionais fazem isso;

➢ Feedback não pode ser “Surpresa!”. O feedback deve ser constante, com registro na ferramenta de avaliação de desempenho, durante
o ano inteiro.
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AGORA VAMOS FALAR SOBRE METAS

Mostra a direção a ser seguida pela
organização para o cumprimento da

Metas

Objetivos

Antes de falar sobre metas é preciso falar da diferença entre objetivos e metas.

sua missão institucional e o alcance de

São os objetivos QUANTIFICADOS

sua visão de futuro (representa o que

e COM PRAZO para serem

queremos fazer e onde queremos

alcançados.

chegar – em resumo, é o propósito da

empresa)

COMO CONSTRUIR OBJETIVOS E METAS
A melhor forma de construção de objetivos e metas atingíveis é utilizar o acrônimo S M A R T como um check list na verificação da qualidade
dos objetivos e da possibilidade do alcance das metas.
As metas devem derivar e ter coerência com a intenção do objetivo identificado ou construído.

Claros em relação a quando e como a situação deverá mudar

Capaz de identificar alvos e benefícios

Capaz de realizar seus objetivos e serem possíveis (com base no
conhecimento dos recursos e capacidades à disposição na área)

Capaz de obter o nível de mudança refletido no objetivo e ligado
ao TEMPO

Deve ser predefinido o período pelo qual os objetivos e as metas
serão alcançados

COMO CONSTRUIR OBJETIVOS E METAS
Exemplo de Check List S M A R T:

Check List Metas Smart

Atingir 85% no índice da pesquisa
anual de clima organizacional

S

Específica

Defina em números ou ações
específicas

85% na Pesquisa de Clima

M

Mensurável

Que permita medir o progresso

Resultado da aplicação da pesquisa

A

Alcançável

Mesmo sendo um desafio, tem se ser
possível de realizar

Necessário sair do patamar de 80%
(medição atual) para 85% (medição futura)

R

Realístico

Tem que ser importante para o futuro,
senão perde-se a motivação

Impacto na melhor qualidade de
relacionamento e performance (aqui cabe
a pergunta PARA, ou seja, qual o objetivo
da meta)

T

Tempo

Uma meta sem prazo não existe, pois
não cria disciplina nem foco

Aplicação da pesquisa anualmente

COMO CONSTRUIR OBJETIVOS E METAS
Quando a área não consegue definir objetivos e metas é possível utilizar como alternativa um questionário de performance que pode ajudar
seu gestor a realizar a avaliação das suas entregas. Abaixo temos um exemplo de como poderá ser feito a sua avaliação e como será a
mensuração dos seus resultados.
Título de Meta

Detalhamento da meta

Resultado Esperado

Medição de como o seu gestor avalia o percentual de entrega dos seus resultados,
objetivos e metas estabelecidas na sua área de atuação.

Qualidade da Entrega

Medição de como o seu gestor avalia a qualidade da entrega dos seus resultados,
objetivos e metas estabelecidas na sua área de atuação.

Prazos Estabelecidos

Medição de como o seu gestor avalia o cumprimento dos prazos estabelecidos para a
entrega dos seus resultados, objetivos e metas estabelecidas na sua área de atuação.

As metas podem ser avaliadas com as
seguintes métricas
1 – Não atingiu (0%)
2 – Atingiu parcialmente (70%)
3 – Atingiu (100%)
4 – Superou (120%)

POR QUE MEDIR OS PROCESSOS?
Medir o desempenho dos processos é importante para:

➢ saber onde devemos concentrar nossos esforços;
➢ motivar as pessoas a estarem sempre inovando no seu trabalho;
➢ ter noção de nossas possibilidades e poder, assim definir metas realistas;

➢ ter um retorno de como as coisas estão ocorrendo, para saber se os problemas enfrentados se agravam ou não, e também para
indicar o quanto o processo está se aproximando do esperado;
➢ deixar evidente que o processo precisa ser melhorado para evitar futuros problemas e em que ponto esta melhoria deve ocorrer;
➢ dar um retorno aos demais processos da organização.

POR QUE MEDIR OS PROCESSOS?

Para que os objetivos sejam alcançados, os resultados das medições dos
indicadores devem ser publicados periodicamente a todos os participantes
do processo e analisados em reuniões periódicas com a presença de todos
os envolvidos ou seus representantes.

Reuniões do tipo visam estimular o comprometimento com o trabalho e
com o alcance dos resultados esperados.

SEU RESULTADO INDIVIDUAL
Quando seu gestor avaliar todas as metas que lhe foram atribuídas ou fechar o resultado do questionário de performance, teremos o
conceito final da avaliação de metas, conforme quadro abaixo.

Nota
> 0 < 49,99

Conceito
Não apresenta o resultado esperado

> 49,99 < 79,99

Apresenta parcialmente o resultado esperado

> 79,99 < 100,99

Satisfatório de acordo com o resultado esperado

> 101,00 < 120,00

Superação de acordo com o resultado esperado

O conceito acima mais a nota de avaliação de competência vai compor a informação para a Calibração 9Box.
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FEEDBACK
Feedback é um processo de comunicação que somente pode ser considerado eficiente se a outra parte entender a mensagem transmitida.
É responsabilidade do EMISSOR
Emissor
(Transmite a Mensagem)

se certificar que o RECEPTOR

ENTENDEU A MENSAGEM.
Receptor
(Destinatário da mensagem)

Mensagem
(Conteúdo que se deseja
transmitir)

FEEDBACK é uma
REORIENTAÇÃO para que o

Código
(Como o receptor interpreta o
conteúdo/mensagem do
emissor)

subordinado não erre o alvo, ou seja, um
processo de acompanhamento,

orientação e condução do processo.

FEEDBACK
O colaborador deve ficar atento aos pontos abaixo para garantir que o feedback contribua para o seu autoconhecimento e não vire uma
etapa desgastante tanto para o colaborador como para o gestor.

Bloqueios para receber o Feedback

➢ Não gostar que lhe chamem atenção (seu gestor deseja que você melhore o seu desempenho por isso lhe mostra como minimizar erros e outros
caminhos para atingir o objetivo)

➢ Achar que sabe fazer tudo, e dá conta de tudo e que não precisa de ajuda para se desenvolver (uma orientação nos coloca na direção certa.
Avaliar e argumentar sobre o ponto de vista do gestor ajuda a chegar num consenso)

➢ Achar que seu gestor não gosta de você e está lhe perseguindo (Devemos sempre avaliar os fatos sem julgar com emoção. Se confirmarmos isso,
devemos recorrer aos canais de comunicação para falar sobre os fatos)

➢ Achar que seu jeito de fazer é o único possível e que pode fazer da forma como acredita ser melhor. (não existe jeito certo de se fazer as
coisas, o que precisamos estar atentos é entrar sempre num consenso com o gestor para que o trabalho possa ser feito da melhor forma possível)

FEEDBACK
Cuidados para receber o Feedback

➢ Ouça: permita que quem esteja dando o feedback possa concluir o seu raciocínio.
➢ Pergunte: confirme a sua percepção no momento do feedback, mesmo que você sinta que não esteja sendo lhe dada a oportunidade
de falar.
➢ Peça exemplo: vai lhe ajudar a compreender melhor a situação.
➢ Peça tempo para pensar: em muitas situações é necessário refletir sobre os fatos apresentados, e assim você evita que suas emoções
interfiram na compreensão dos fatos.
➢ Evite justificar-se: pode passar a imagem de que você está fugindo do assunto. Lembre-se que a situação é cúmplice, isto é, o resultado
é para os dois.

Feedback é uma reorientação e uma responsabilidade do seu gestor: seu gestor tem, como um de seus papeis, o dever de lhe dar sempre
um retorno sobre o seu trabalho, o resultado deste processo é o seu desenvolvimento, por isso a importância de manter uma comunicação
frequente com seu gestor.

FEEDBACK
Feedback como forma de construção do futuro

Avaliação de Desempenho: é um momento de flashback, em que o colaborador e
gestor olham para o passado e veem o que foi entregue e quais os comportamentos
foram apresentados. Fato importante para um posicionamento.

Feedback é a reunião para o monitoramento dos fatos, elaboração da orientação e
Plano de Ação. Nesta reunião não estamos buscando a solução e sim a orientação
para os fatos.

Feedforward é o olhar para o futuro. O passado não pode ser mudado, mas o futuro
sim. O Feedforward se concentra em como melhorar e alcançar resultados.
Colaborador e gestor devem discutir sobre esses pontos de melhoria para o futuro.

FEEDBACK
Feedback a distância

Entender a mensagem que seu gestor
deseja passar, sem ruídos ou
interpretações erradas.

➢ Independente de ser presencial ou online, sempre que seu gestor agendar uma reunião, tenha atenção para o horário e busque um
ambiente em sua casa em que você não seja interrompido.
➢ Compreendemos que todos que estão em atividade home office, podem ter situações inesperadas, por isso, solicitamos que tenham
mais empatia para as situações que podem fugir do controle, tanto por parte do colaborador como do gestor.

➢ Se tiver dúvidas sobre o que seu gestor espera das suas atividades home office, sua participação em projetos, reuniões e interações com
a equipe, questione seu gestor e alinhe todas as informações para evitar ruídos e interpretações erradas.

FEEDBACK
❑ Reunião de feedback online, como se comportar:
➢ Informe seu gestor sobre qual ferramenta de vídeo você tem acesso, para que a conversa entre vocês seja realizada com esse
recurso sempre ligado, isso vai facilitar a reunião, a interação e envolvimento entre vocês. Lembre-se de todas as informações que
você tem sobre feedback neste material para poder lhe ajudar no momento da sua reunião.
➢ No momento em que estiver numa reunião de feedback, não interrompa o processo, a não ser que sejam demandas familiares que
fujam do controle naquele momento.

➢ Lembre-se que o feedback é sempre sobre um comportamento que você teve diante de uma situação que o gestor tomou
conhecimento (seja numa reunião virtual individual ou de equipe, e entregas de atividades que não tenham sido entregues ou
entregues com má qualidade).

Lembre-se que o Feedback é um processo de
desenvolvimento, que não o isenta da responsabilidade por
sua carreira, autoconhecimento e desenvolvimento.
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL - PDI
O Plano de Desenvolvimento Individual – PDI é uma das etapas do processo de avaliação de desempenho, utilizada para impulsionar o
potencial dos colaboradores de maneira organizada e que permita o acompanhamento das ações desenvolvidas tanto por parte do gestor, do
colaborador e da empresa. O gestor neste processo, deve direcionar e orientar sua equipe no melhor caminho para atingir os seus objetivos.

O PDI é o planejamento da carreira do colaborador que vai lhe permitir desenvolver novas competências, melhorar o seu desempenho (seus
resultados e/ou entregas dentro da área) e alcançar maiores desafios, uma vez que demostra estar cada vez mais preparado para tal.

O PDI é uma etapa muito importante do processo de avaliação de desempenho, uma vez que empodera o colaborador no seu próprio
desenvolvimento. De forma individual, personalizada e flexível, permite olhar para as necessidades específicas do colaborador e se adapta ao
seu processo de aprendizagem.

Diante das várias possibilidades de aprendizagem existentes, cabe ao colaborador buscar a melhor alternativa para o seu desenvolvimento,
buscando na sua gestão o aconselhamento e avaliação das suas mudanças frente ao novo aprendizado.

REFLEXÃO

Antes de iniciar as orientações de como você, colaborador, pode construir o seu PDI, é preciso refletir sobre:
❖ Onde você quer chegar?
❖ Quais os seus valores?
❖ O que te motiva?
❖ E o que te desagrada?

O autoconhecimento é um fator fundamental como direcionador da sua carreira. Assuma o protagonismo da sua
carreira e seu desenvolvimento.
Existem pessoas que buscam cargos e posições e quando alcançam percebem que aquilo não gerou a satisfação
que se esperava. Tenha consciência de qual é o caminho que você deseja trilhar e invista no seu
autodesenvolvimento para alcançar seus objetivos.

COMO CONSTRUIR O PDI?
O colaborador deve pensar na construção do seu PDI como um projeto a ser entregue, com a diferença que essas entregas serão em benefício
próprio, alinhadas com os objetivos e interesses da empresa.

Estratégias
Alinhamento
o gestor deve alinhar com a sua
equipe o que espera das entregas de
cada colaborador individualmente,
conforme as atividades que são
desenvolvidas na área. Além de
pontuar as entregas atuais, o gestor
deve informar o potencial que
percebe nestes colaboradores para
entregas futuras. Com esse
alinhamento, gestor e colaborador
iniciam o planejamento para o
futuro.

Mapeamento
mapear os pontos fortes e pontos de
desenvolvimento do colaborador em
relação as suas competências, ou
seja, seus conhecimentos,
habilidades e atitudes. Esse
mapeamento é a avaliação de
competências que foi realizada entre
o colaborador e o seu gestor, por isso
a importância de realizar a avaliação
consensual. O resultado da avaliação
consensual, mostra as competências
que o colaborador possui e quais
delas apresentam Gap´s que
precisam ser desenvolvidos.

o gestor vai pontuar para o
colaborador quais são os seus
desafios para o futuro, o que você
precisa entregar e juntos,
colaborador e gestor, vão traçar o
COMO FAZER ISSO (por exemplo: um
filme que o colaborador vai ver, um
livro que depois ele deve
compartilhar com a equipe, a
organização de um treinamento,
apresentação de uma palestra ou
condução de uma reunião). Essas
ações terão prazos de conclusão e
serão influenciadas pelo
planejamento que a organização tem
para a sua área. Por isso a
importância de realizar esse
processo com o apoio do gestor.

Acompanhamento
colaborador e gestor, avaliam juntos
os resultados das estratégicas
traçadas, bem como identificam se
as ações desenvolvidas foram
cumpridas dentro dos prazos
estabelecidos e se foram entregues
com qualidade. Faz parte desta
etapa, realinhar o plano traçado,
sempre que necessário.

