
Josefina Ribeiro
GERENTE DE OPERAÇÕES

EntreguesRecebidos 

14 3

Potenciamos sua melhor versão

Adicionamos para multiplicar

Comprometidos com os clientes

Excelente desempeño

Muito boa apresentação sobre as metas
para a nova área da empresa, entendemos perfeitamente 
os objetivos e estamos super alinhados para
alcançá-los juntos.

Andrés Rivero
LÍDER EM DESENVOLVIMENTO
MOBILE E APLICAÇÕES DIGITAIS

Josefina Ribeiro
GERENTE DE OPERAÇÕES

5 minutos atrás PrivadoFeedback

3 3

Potenciamos tu mejor tú

Sumamos para multiplicar

Comprometidos por los clientes

Excelente desempeño

Marcela Marambio

45 minutos atrás PrivadoFeedback

¡Me encantó tu presentación sobre las nuevas metas 
para el año! Todo quedó muy claro y se nota que hubo 
muchísimo trabajo y dedicación.

¡Mis felicitaciones a todo el equipo! ¡Sigamos avanzando 
como empresa!

PúblicoJaviera Sotomayor
QA Analyst Team Leader

¡Muy bien!

Liderança Vamos um passo adiante

Você mostrou que já está super dentro de seu novo papel e que tem como virtude a capacidade de 
se comunicar e envolver o público com a mensagem que você deseja transmitir e com uma 
confiança muito natural.

Boa disposição para

Concordo com os comentários de Harriet, você tem muito potencial e estamos ansiosos para ver os 
resultados que você pode alcançar.

Calificación

Francisco Smith

3 me gusta

1 minuto atrás

1 comentário

Pressione enter para enviar

Competências

2 horas atrásJuan Maldonado

PúblicoJaviera Sotomayor
QA Analyst Team Leader

¡Muy bien!

Você tem como virtude a capacidade de se comunicar e envolver o público com a mensagem que 
você deseja transmitir e com uma confiança muito natural.

Súper buena disposición en

Me sumo a los comentarios de Harriet, tienes mucho potencial y estamos ansiosos de ver los resultados que
puedes llegar a lograr 

Calificación

Francisco Smith

3 me gusta

Hace 1 minuto

1 comentario

Presiona enter para enviar

2 horas atrásJuan Maldonado

Liderança Vamos um passo adiante

Competências

Todos

Pesquisar

167 participantes 83 Feedbacks

contato@rankmi.com Rankmi.com

Concordo com os comentários de Harriet, você tem muito 
potencial e estamos ansiosos para ver os resultados que você 
pode alcançar.

Francisco Smith 1 minuto atrás

Potenciamos sua melhor versão Adicionamos para multiplicar

Excelente desempenho 13

Todos

Super boa disposição em

Fornecer Feedback

Fornecer Feedback

Josefina Ribeiro
GERENTE DE OPERAÇÕES

EntreguesRecebidos 

14 3

Potenciamos sua melhor versão

Adicionamos para multiplicar

Comprometidos com os clientes

Excelente desempenho

Muito boa apresentação sobre as metas para a nova 
área da empresa, entendemos perfeitamente os 
objetivos e estamos super alinhados para alcançá-los 
juntos.

Andrés Rivero
LÍDER DE DESENVOLVIMENTO MOBILE
E APLICAÇÕES DIGITAIS

GERENTE DE OPERAÇÕES

5 minutos atrás PrivadoFeedback

Josefina Ribeiro

3 3

Potenciamos tu mejor tú

Sumamos para multiplicar

Comprometidos por los clientes

Excelente desempeño

Marcela Marambio

45 minutos atrás PrivadoFeedback

GERENTE DE OPERAÇÕES

Josefina Ribeiro

Adorei sua apresentação sobre as novas metas para o 
ano! Tudo estava muito claro e podemos perceber que 
houve empenho.

CROSSMEDIA DESIGNER

Feedback
Contínuo

Forneça feedback em tempo real
gerando uma cultura de alto desempenho

Casos de uso

Mantenha um registro histórico do 
aprimoramento de seus colaboradores.

Estabeleça protocolos que incentivem o 
feedback em sua organização.

Impulse o crescimento e o 
desenvolvimento de talentos em sua 
organização.

Prepare planos de ação que façam 
sentido para suas equipes de trabalho.

Serviço TecnologiaExperiência

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

Feedback em todos os momentos
Entregue ou solicite feedback em tempo 
real, não apenas durante um processo anual. 
Melhora a comunicação associada ao 
desempenho.

Vincule os feedbacks
Associe o feedback às competências ou 
valores corporativos e use essas 
informações para saber onde melhorar em 
tempo real e usá-las em processos formais 
de desempenho.

Potencie o feedback 360º
Permita feedback multidirecional e incentive 
a interação social através de comentários e 
curtidas.

Promova uma cultura focada 
no feedback
Entregue, solicite e receba feedback de 
forma pública ou privada, de acordo com as 
necessidades da sua cultura e acompanhe o 
andamento das interações online.

Produtos relacionados

• Desempenho e Competências
• Metas e Objetivo
• Qualidade do Serviço Interno
• Gestão de Reuniões (mity)

Performance

PúblicoPrivado

Fornecer
Feedback

Solicitar
feedback

Valores

Customer Lovers

Keep Rocking

Better Together

Competências

Potenciamos sua melhor versão

Adicionamos para multiplicar

Excelente desempenho

60 %

80 %

100 %

Potenciamos sua melhor versão
Sumamos para multiplicar

Excelente desempenho

13

Você mostrou que já está super dentro de seu novo 

papel e que tem como virtude a capacidade de se 

comunicar e envolver o público com a mensagem 

que você deseja transmitir e com uma confiança 

muito natural.

Juan Maldonado Javiera Sotomayor
TEAM LEADER QA ANALYST

Eu concordo com os comentários de James, você tem 

muito potencial e estamos ansiosos para ver os 

resultados que você pode alcançar.

Maria Julia 1 minuto atrás

Eu concordo com os comentários de James, você 

tem muito potencial e estamos ansiosos para ver 

os resultados que você pode alcançar.

Maria Julia 1 hora atrás

�

                   capacidade de mostrar seu talento

Luis Enrique 15 minutos atrás

2

Boa disposição para

👌

3

A quem se dirige?

Programador
Lenin Luque 4

Executiva Comercial
Antonia

Sales Op
Franca Cruz 4

Team Leader
James Maldonado

Evolução

Ativação

Conheça o andamento do processo, você pode 
usar os filtros para obter uma pesquisa mais 
precisa.

Número total
de participantes

Usuários que receberam ou 
enviaram Feedback

10% a mais do que na semana anterior PúblicoPrivado

Data de início

Feedback

Feedbacks realizados

Data de final

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

