
Essentials de Competências
para Coaching

• Relatório para coaching/desenvolvimento que apresenta pontos fortes naturais e 
oportunidades de desenvolvimento

• Inclui perguntas para reuniões de coaching/desenvolvimento
• Pode ser utilizado como relatório principal ou como um relatório complementar
• Inclui uma representação gráfica das competências de um indivíduo, pontos fortes 

para se apoiar, possíveis desafios, preferências e potenciais estressores
• Melhora as habidades do gestor em orientar indivualmente os seus colaboradores
• Pode incluir uma conversa de aprofundamento com um especialista Caliper

Funcionali-
dades

Onde pessoas descobrem seu potencial

• Usa a pesquisa da Caliper para apresentar um feedback direto e 
apropriado ao candidato sobre o seu potencial para 
desempenhar competências validadas cientificamente

• Funciona de forma eficaz para qualquer cargo, desde os níveis
básicos até funções seniors

• Ajuda os gestores e mentores a obter informações sobre o 
desempenho atual para apoiar programas de 
coaching/desenvolvimento

Benefícios

• Para clientes que desejam feedback, em um formato
de desenvolvimento, sobre os resultados do Perfil 
Caliper através das Famílias de Cargos Caliper 
validadas

• Para clientes que desejam promover o engajamento, 
investindo no desenvolvimento de seus funcionários

• Para clientes que desejam adicionar a objetividade e a
estrutura de uma avaliação ao seu processo de 
desenvolvimento

Melhores
Usos

O Relatório Caliper Essentials para Coaching é um relatório robusto baseado nos resultados do 
Perfil Caliper de um indivíduo, que são utilizados para direcionar e otimizar os seus esforços de 
desenvolvimento. O relatório destaca as competências e estilos de trabalho e oferece insights 
sobre as tendências comportamentais do indivíduo, para que ele possa alavancar os pontos 
fortes identificados e trabalhar em quaisquer áreas com oportunidade de desenvolvimento.



Disponível em mais de 50 famílias de cargos validadas 
cientificamente

Para mais informações visite
caliper.com.br
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