
Avaliação da gerência

Avaliação Ascendente

Avaliação dos colaboradores

77% Em desenvolvimento

65% Em desenvolvimento

62% Em desenvolvimento

Detalhe das competências

Desempenho 
médio geral

Nível Alcançado65%
Bom desempenho

Comportamento esperado Baixo 
desempenho

Precisa 
melhorar

Muito
Bom Destacado Excepcional

2 / 3 concluídas

Sinto paixão por fazer da 
organização um sucesso, 
trabalhando com energia.

Consigo que outros concentrem 
suas energias em prioridades e 
problemas comuns.

Estou comprometido com meu próprio 
sucesso, o sucesso da organização e o 
sucesso de minha equipe.

Eu encaro os desafios como 
uma oportunidade de 
aprendizado e crescimento.

Conhece o negócio, o mercado e atua favorecendo a competitividade e a posição 
da empresa diante aos seus stakeholders.

Liderança

Criar plano de ação
Desempenho e 
Competências

Realize avaliações de competências, conheça
e visualize o desempenho de cada colaborador.

Casos de uso

Descubra como manter a produtividade 
identificando as lacunas entre 
colaboradores e áreas.

Defina os comportamentos relevantes de 
desempenho e estimule conversas entre 
líderes e colaboradores.

Estabelece um poderoso processo de 
avaliação entre o colaborador e a chefatura.

Identifique oportunidades de melhoria 
segmentando os resultados conforme 
estime conveniente.

Desempenho médio geral Média das competências

Média das Metas

Nível Alcançado

Detalhe das competências

Avaliação da gerência

Avaliação Ascendente

Avaliação dos colaboradores

Bom desempenho

Nível Alcançado

63% Em desenvolvimento

77% Em desenvolvimento

65% Em desenvolvimento

62% Em desenvolvimento

Auto-avaliação

Nível Alcançado

Desempenho
esperado

Orientação para o trabalho

Trabalho em equipe

Liderança

Visão empresarial

Inovação

63% Em desenvolvimento

99% Excepcional

67% Em desenvolvimento

95% Excepcional

77% Bom desempenho

77% Desempenho esperado

97% Excepcional

96% Excepcional

Avaliação da gerência

Avaliação de pares

Avaliação de colaboradores

Auto-avaliação

62% Desempenho esperado

Média das competências

contato@rankmi.com Rankmi.com

Serviços TecnologiaExperiência

Product Manager

Franca
Cruz

Competências

Avaliação de
competências

Liderança
3/4 concluídas

Comportamento esperado

Conhece o negócio e o mercado em 
em que o negócio opera e 
implementa ações que favorecem o 
competitividade e posição da e 
posição da empresa diante aos seus 
stakeholders.

Sinto paixão por fazer da organização 
um sucesso, trabalhando com energia.

Competências

https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Avalie as competências que 
você deseja!
Realize avaliações de competências 360º, 
ascendentes, descendentes, pares, entre 
outras, com o modelo que você escolher. 
Acesse várias avaliações.

Monitore o andamento de
suas avaliações

Gerencie o andamento das avaliações 
online, envie lembretes e conceda 
permissões para visualizar o monitoramento 
para quem quiser.

Acesse todas as
configurações de avaliação
Configure processos com calibrações ou 
validações, faça mudanças de dependência. 
Adicione, elimine ou redefina avaliações 
online.

Incentive a avaliação contínua 
de desempenho

Crie, registre e rastreie planos de ação, 
obtenha um painel de controle de 
conformidade em tempo real e autogerencie 
lembretes.

Produtos relacionados

• Feedback Contínuo
• Metas e Objetivos
• Qualidade do Serviço Interno
• Gestão de Reuniões (mity)

Performance

Orientação para o trabalho

Trabalho em equipe

Liderança

Visão empresarial

Inovação En desarrolllo

Superior

Buen desempeño

Desempenho esperado

Desempenho esperado

Média de Competências

67%

95%

77%

77%

62%

Orientação para o trabalho

Em desenvolvimento

Excepcional

Excepcional

Excepcional

Avaliação da gerência

Avaliação de pares

Avaliação de colaboradores

Auto-avaliação

Desempenho esperado

Média de Competências

58%

99%

97%

96%

62%

1 / 3 concluídas

Excelência na execução de 
tarefas

Promedio general de desempeño

65% Nivel Obtenido

Buen desempeño

Desempenho médio geral

Nível Alcançado65%
Bom desempenho

Comportamento esperado Baixo 
desempenho

Precisa 
melhorar

Muito
Bom Destacado Excepcional

2 / 3 concluídas

Sinto paixão por fazer da 
organização um sucesso, 
trabalhando com energia.

Consigo que outros concentrem 
suas energias em prioridades e 
problemas comuns.

Estou comprometido com meu próprio 
sucesso, o sucesso da organização e o 
sucesso de minha equipe.

Conhece o negócio, o mercado e atua favorecendo a competitividade e a posição 
da empresa diante aos seus stakeholders.

Liderança

3 / 3 concluidas

Acrescentamos para multiplicar

Criar plano de ação

Dimensões ou competências associadas

Plano de ação livre

Título do plano de ação

Plano de ação Q1 & Q2 2021

Descrição

Data de revisão Arquivo

- Melhorar a comunicação com ...

através de reuniões mais em ...

- Aumentar a autonomia ao m ...

desenvolver projetos para o seu ...

Junho de 2021

Curso de comunicação eficaz

Subtarefas

Selecionar

Planos de ação

Revise o progresso dos planos de ação em que você é um participante, responsável ou 
criador.

Pesquisar Filtros

Planos de ação

Respeitar os horários de saída Desempenho 16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

Feedback

Desempenho

Realizar feedback trimestral

Reconhecer o bom desempenho
da equipe

Processo Revisão

1 1 1Plano de ação 
realizado

Plano de ação em 
curso

Planos de ação 
a começar3 planos de ação

Ações

Estado

Em andamento A ser realizado Concluído

Progresso do plano

50%

Criar plano de ação

Avaliações
totais

81

Aceito

100 (50%)

Calibrado

60 (30%)

Não calibrado

40 (20%)

Selecione a área a ser exibida

Calibrador

Luis Rodriguez G
Gerente de Operações

Gerente de Operações

Gerente de Operações

Gerente de Operações

María Villagra

Luis Durán

Daniela Vegas

Áreas a serem
calibradas

0 de 3 Áreas
concluídas

1 de 3 Áreas 
concluídas

2 de 9 Áreas
concluídas

1 de 3 Áreas
concluídas

Progresso
geral

33% Progresso

33% Progresso

Avaliações para
calibrar

8

5

23

45

22,22 % Progresso

37,5% Progresso

Estado
Global

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Em andamento

Calibração

Avengers

Ações

Filtrar
Progresso geral

Pesquisar 4 Calibradores

12,5%
(1)

25%
(2)

62,5%
(5)

Aceito Calibrado Não calibrado

Baixar
relatório

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

