
Building and Retaining the High 

Performance Workforce  

“Todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós 
gostaríamos de ter iguais oportunidades para 
desenvolver os nossos talentos.”  

 
John Fitzgerald Kennedy 



• 66% das decisões de recrutamento da sua 

empresa revelam-se erradas, nos primeiros 12 

meses.” - Peter Drucker 

• A taxa de turnover tem um custo de cerca de 2,5 

vezes o salário anual do colaborador …” - Dr. Pierre 

Mornell,  

• Na guerra actual por talentos, a melhor forma de os 

atrair e reter é conhecê-los melhor do que os 

próprios, para adaptar as suas carreiras aos seus 

sonhos. - Job Sculpting 

O que alguns especialistas dizem… 



Questões ou necessidades 

Qual o seu pipeline de liderança? 

 

Consegue identificar e atrair talentos neste 

mercado tão competitivo?  

 
Quem pode contribuir para o crescimento da 

organização? Temos esse potencial interno? 

 

Identificamos e rentabilizamos o potencial de 

desenvolvimento/crescimento de um 

determinado colaborador?  

 

O que realmente o(s) motiva? 

 
Como reduzir o Turn Over na organização? 

 

 



Tome decisões mais rápidas e fundamentadas  

e-Assess cada individuo: 
 

• Personalidade & Performance 

• Motivação 

• Competências 

• Potencial desenvolvimento 

• Liderança 

E disponha de uma forma objetiva e 

quantificável, dados individuais, que podem 

ser complicados em : 
 

• Desempenho Individual & Capacidade 

• Benchmarks funcionais/Grupos/Equipas 

• Big Data on Talent for Analytics 

• Scanning competências (equipa/organização) 

• Pesquise Talento – Competências - Motivações 

Mapeie a sua Pool de Talentos com 

Informações objetivas e precisas sobre 

a personalidade, competências chave, 

desempenho e motivação. 



 

Estratégia de Redução de Custos  

• Redução custos de contratação (menos tempo, menos dinheiro) 

• Seleção mais rápida e eficiente  

• Integração mais rápida 

 

 

Plataforma de Desenvolvimento 

• Maior foco na formação e coaching 

• Maior rapidez na obtenção de níveis de desempenho esperados  

• Planos de desenvolvimento personalizados (ex. alto potencial) 

 

 

Potente ferramenta analítica de RH 

• Monitorização de desempenho 

• Benchmarking (ex. por função/departamento) 

• Adaptar critérios em função da estratégia 

RAPIDEZ    

QUALIDADE   

  

EFICIÊNCIA     

  

CUSTOS   

  

UNIFORMIDADE   

  

Benefícios da gestão de talentos na Cloud?  





Objetivos 

 

1.Proporcionar a todos os participantes a 

experiência de realizar o seu assessment na 

Cloud  

 

 

1.Oferta de relatório personalizado do perfil de 

gestão (TH-MCI) a cada participante 

 

 

2.Identificar e mapear os diferentes perfis de 

gestão no universo de participantes 

 



Género 

H-10% M-22% 
Total % 

Universo 

165 Convidados 

Universo 

6 

22 

17 

83 137 

28 



Resultados – Global MY TRIBE 

Competências em destaque: 
 

Elevada determinação e orientação para 

resultados, mas fraco planeamento e 

organização. 

 

Foco na motivação dos colaboradores, no 

entanto elevada resistência em delegar. 

 

Baixa capacidade de adaptação, vs elevado 

nível de auto-confiança e influência. 



Resultados - Mulheres 

Competências em destaque: 
 

Elevada determinação e orientação para 

resultados, mas fraco planeamento e 

organização. 

 

Elevada pontuação na motivação dos 

colaboradores, vs baixa capacidade em delegar 

e supervisionar. 

 

Baixa capacidade de adaptação e estabilidade 

emocional, vs alta capacidade de resolução de 

problemas. 



Resultados - Homens 

Competências em destaque: 
 

Totalmente focados para os resultados e com 

elevado nível de auto-confiança, mas fraco 

planeamento e organização. 

 

Elevada pontuação na motivação dos 

colaboradores, vs baixa disponibilidade de 

delegar e supervisionar. 

 

Elevada capacidade de comunicação e 

influência, mas baixa perseverança e análise 

dos problemas. 



Resultados – Delta H vs M 

Competências em destaque: 
 

De uma forma geral os resultados são muito 

semelhantes, embora um disturcidos dada a 

diferença amostra por género. 

 

Os homens destacam-se na auto-confiança e na 

capacidade de comunicar e influenciar. 

 

Ambos demonstram baixa capacidade de 

adaptação, correlacionado com a estabilidade 

emocional e análise dos desafios. 



Concentração participantes 

Decisor 

 

2/3 dos participantes concentram-se nas pontuações 

médias/altas, estando os restantes distribuidos 

principalmente pelas pontuações mais baixas. 

 



Líder 

 

70% do grupo apresenta baixa pontuação nas 

competências na supervisão e delegar, em contraste 

com a capacidade de motivar as suas equipas. 

Concentração participantes 



Concentração participantes 

Adaptador 

 

90% do grupo apresenta elevada resistência à 

mudança, e baixa estabilidade emocional em 

contraste com os elevados níveis de auto-confiança. 



Concentração participantes 

Solucionador de problemas 

 

2/3 do grupo apresenta pontuação baixa na análise 

dos desafios e perseverança para os ultrapassar em 

contraste com as competências para os solucionar. 



Concentração participantes 

Comunicador 

 

2/3 do grupo apresenta pontuação média/alta nas 

competências de empatia e influência, destacando-

se no entanto ainda uma amostra considerável, com 

baixas competências de comunicação 
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