Essentials de Competências
Guia de Desenvolvimento Individual
O Guia de Desenvolvimento Individual (GDI) é um relatório personalizado com base nos resultados
do Perfil Caliper de um indivíduo. O relatório destaca os pontos fortes relacionados ao trabalho e as
áreas com oportunidade de desenvolvimento, tendo como base uma Família de Cargos Caliper. O
GDI oferece uma ampla gama de sugestões práticas para ajudar os indivíduos a melhorar em áreas
que podem estar impedindo-os de crescer, e também fornece um Plano de Ação Conjunto para ser
trabalhado com seu gestor. Os colaboradores terão em suas mãos conselhos práticos específicos
que permitirão compreeder de forma clara como eles podem continuar a melhorar no trabalho e
crescer com sua empresa.

Funcionali- • Destaca pontos fortes relacionados ao cargo e comportamentos mais naturais
• Identifica áreas com oportunidade de desenvolvimento
dades
• Fornece sugestões práticas para melhoria em várias áreas de desempenho
• Pode ser usado como um produto principal, que inclui o relatório escrito e um
feedback de um especialista, ou como um relatório complementar

Benefícios

•

Pode ser usado como parte de um programa de integração mais robusto, que
envolve o colaborador e o gestor

•

Inclui Plano de Ação Conjunto para o colaborador e o gestor

•

É usado com mais sucesso para o desenvolvimento
comportamental

•

Apresenta uma abordagem orientada para o funcionário, para
dar feedback sobre o seu desenvolvimento

•

Os colaboradores terão uma compreensão clara do que
precisam fazer para atingir seu potencial máximo e crescer com
a empresa

Funciona de forma eficaz para qualquer cargo, desde os níveis
básicos até funções seniors
• Oferece opções de serviços adicionais para mais aprofundadas

•

oportunidades de desenvolvimento e de integração

Melhores
Usos

•

Para clientes que desejam sugestões para abordar áreas
de desenvolvimento

•

Pode ser útil durante o processo de integração de novos
funcionários e com os atuais durante as revisões anuais
de desempenho

•

Os colaboradores podem receber um feedback de um
especialista da Caliper, que os ajudará a obter uma
compreensão mais profunda dos resultados do seu Perfil
e entender como eles podem trabalhar melhor com seus
gestores e com a organização como um todo
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