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• A velocidade de resposta exigida pelas organizações é

incapaz de ser atendida por treinamentos tradicionais;

• As pessoas não podem parar de trabalhar para aprender;

• Novas gerações compreendem os mecanismos tradicionais 

de sala de aula como enfadonhos e pouco eficazes;

• Direciona-se energia na crença de que um treinamento irá resolver um

problema que pode ser cultural, estrutural ou mesmo uma limitação

técnica ou política da organização;

• As pessoas estão expostas a um grande número de estímulos simultâneos, tornando

difícil mantê-las concentradas e aprendendo por longos períodos de tempo;
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• Incompatibilidade entre o plano teórico de 

capacitações e as reais necessidades no âmbito 

da função ocupada pelo profissional em seu setor;

• Caráter excessivamente controlador dos meios tradicionais de educação;

• Meios de desenvolvimento “quadrados e formatados para a massificação”;

• Percepção de inutilidade do conhecimento para a vida prática do treinando.
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A diversidade no ensino precisa 

considerar que pessoas são diferentes,

possuem necessidades diferentes e 

aprendem de maneiras diferentes.

Tipo Foco Ação Exemplo

Informação
Acesso à informação e no 

suporte à performance
Ler, ver, ouvir Guias de referência, cartilhas, vídeos, sites web.

Interação
Estrutura da interação 

aprendiz/conteúdo
Examinar, analisar, praticar

Módulos autodirecionados com exercícios de 

fixação prática, jogos instrucionais interativos, 

simulações.

Colaboração
Comunicação e 

Compartilhamento

Discutir, questionar, construir 

comunidade e relacionamentos

Fóruns de discussão, comunidades online, 

tutoria.

Experimentação
Contextualização e 

aplicação

Contextualizar, aplicar, 

vivenciar

Estudos de caso, dinâmicas, mentoring, 

coaching.

Fonte: Adaptado de Mentortec.
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• É cada vez mais difícil 

interromper a rotina no 

trabalho para “treinar”;

• As organizações demandam 

agilidade e precisam de 

soluções em educação que 

sejam diretas e sem rodeios;

• Prioriza-se o 

saber prático.

• Programas de capacitação 

para o grande volume são 

praticamente inviáveis;

• Orçamentos destinados ao 

aspecto educacional são 

cada vez mais escassos;

• A expectativa pela 

formatação de equipes que 

se autodesenvolvem é um 

traço comum nesta era.

• A organização precisa que 

você busque, saiba e faça;
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Baseada em eletricidade. 

Mecanicista.

Baseada em sistemas 

lógicos e de automação.

Baseada em um conceito de 

comunicação entre sistemas 

“cyber” físicos e pessoas, 

potencializam a capacidade 

humana e demandam agilidade 

de resposta a estímulos. 

Baseada na máquina a 

vapor. Analógica.

INDÚSTRIA 1.0 INDÚSTRIA 2.0 I NDuSTR IA 3 .0 Indústria 4.0
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Equipes com produtividade flexível e multidisciplinar;

Equipes altamente capazes de conviver com frustrações;

Equipes que demandem pouco tempo

de capacitação e desenvolvimento;

Equipes capazes de trabalhar conjuntamente

sem compartilhamento do mesmo espaço físico;

Equipes ágeis e autônomas.

Não confundir com independência.
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A aprendizagem organizacional

deve ser voltada para a

ANTIFRAGILIDADE.

Antifrágil é aquilo que se beneficia do caos e da

complexidade, situações cotidianas nas organizações. 

A tônica adequada para a aprendizagem corporativa deve considerar que as pessoas

precisam APRENDER a conviver de modo saudável com o imprevisto e com

as dificuldades inerentes ao mundo moderno, evoluindo e aperfeiçoando em

função das situações desafiadoras.

1/2



WWW.LEMECONSULTORIA.COM.BR

É um ato falho por parte da organização a tentativa 

do aprendizado robotizado pois, além de não 

responder à demanda do mundo moderno, cria 

uma consciência equivocada de que é possível ter 

sucesso com receitas prontas e manuais.
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Sem uma base qualificada de dados e com pouco tempo disponível, a 

tendência de escassez do treinamento tradicional já está sendo observada 

nas organizações públicas e privadas e, por isso, precisamos de ferramentas, 

conexões e dados, muitos dados precisos, para que somente seja empregado 

esforço na direção do realmente necessário.

É aqui que se inicia

a Conexão entre o Modelo

de Gestão de Pessoas com 

foco em Competências e o 

Planejamento Anual de 
Treinamentos.

Estes instrumentos são integrados, pois é

por meio da Gestão por Competências

que obtemos dados para o estudo adequado 

e aprofundado das questões relacionadas

ao desenvolvimento das pessoas que

estão impactando a evolução da organização.
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Reflita sobre o contexto de sua 

organização para o desenvolvimento 

do Plano de Capacitação:

• Ausência de evidência?

• Leitura equivocada
do cenário?

• Evidência de ausência?
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“Planejamento é o ato de arquitetar, de forma consciente e ordenada, uma série de ações, de

forma a alcançar um determinado fim ou objetivo valioso para a pessoa ou para a organização.”

Base de dados confiável

para a extração de

informações que subsidiem

a tomada de decisão na 

elaboração do plano.

Avaliação de Desempenho

Com Foco em Competências

• Diferentes Gerações;

• Métodos de ensino

condizentes com

a atualidade;

• Sair da esfera generalista para o aprendizado focado.

Necessidades



DESENVOLVIMENTO HUMANO REMUNERAÇÃO E CARREIRA

Técnicas Comportamentais Responsabilidade Resultados

PERFORMANCEPOLÍTICAS DE RH
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Ranquear GAPs
já não é mais 

suficiente

RH Estratégico:
olhar para os resultados e 

criar o efeito de Causalidade
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A ANÁLISE DOS RESULTADOS PRECISA CONTEMPLAR O TODO, 

COM OLHAR APROFUNDADO PARA A COMPARAÇÃO ENTRE

AS PESPECTIVAS X O QUE É ESTRATÉGICO PARA O NEGÓCIO

Como colocar em prática?

Causalidade é caracterizada pela relação entre um 

evento A (a Causa) que tem por consequência o impacto 

ou interferência e um segundo evento B (o Efeito).
A

B
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COMPORTAMENTO COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS

RESULTADOSRESPONSA-

BILIDADESx x x

Qual a relação ou o impacto que

o resultado de uma perspectiva 

pode ter sobre a outra para

gerar um Resultado efetivo

ao profissional? 
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Qual a relação ou o impacto que o resultado de uma perspectiva 

pode ter sobre a outra para gerar um resultado efetivo aos 

produtos entregues PELA ÁREA?

Sistema GCA

Gestão de Projetos

Técnicas de Apresentação

Gestão por Competências

Comunicação

Visão Sistêmica

COMPETÊNCIAS    PRODUTOS              

Sensibilizações sobre a 
Metodologia de Gestão por 

Competências

Avaliação de Desempenho

Mapeamento de 
Competências 

Comportamentais



BASE DE DADOS
GERAIS  DA AVALIAÇÃO
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Classifique as cores das abas para 

facilitar as análises por perspectiva;

Relembre Missão, Visão e Valores

da sua Organização;

Qual é a estratégia de negócio 

da Organização neste momento?
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Referência Avaliação Ref. Folha Nome Colaborador Função

7º CICLO DE MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

100.182 ANDERSON DAMASIO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

7º CICLO DE MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

100.218 JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO CONSULTOR DE GESTÃO E ESTRATÉGIA

Base CC Base Ind CC Geral CC Geral Ind CC Área CC Base CT Geral CT Área CT Base Resp Geral Resp Área Resp Base CDC

Base

Comportamental
Base

Técnica

Base 

Responsabilidades

Base 

CDC

Classifique as cores das abas para 

facilitar as análises por perspectiva;
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Relembre Missão, Visão e Valores

da sua Organização;
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Nome Avaliado Função Setor
C.D.C. 

Comportamental
C.D.C. 

Técnico
C.D.C. 

Responsabilidades
C.D.C. 
Metas

ANDERSON DAMASIO ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Recursos Humanos 91,61 74,12 99,44 85,00

JOSÉ CARLOS DE ARAUJO ASSISTENTE DE CONTAS A RECEBER
Gerência Administrativa e 
Financeira 

43,25 100 98,17 98,63

CLARICE MARTINS SAMPAIO
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARES

Tecnologia da Informação 82,42 80 82,22 80,03

JULIANO DE VASCONCELOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Recursos Humanos 98,28 100 55,24 65,79

LORENZO DA SILVA 
SANTORINI

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS Recursos Humanos 63,28 98,07 94,4 91,62

MARIA GIOMO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO

Gerência Administrativa e 
Financeira 

87,64 88 100 65,00

CLAUDIO ALBUQUERQUE
ANALISTA DE TI Tecnologia da Informação 69,45 86 91 74,00



BASE DE DADOS 
COMPORTAMENTAL
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• As que possuem maior capilaridade;

• Funções-chave para os resultados;

• De acordo com o nível hierárquico;

• Com parâmetro igual ou abaixo do

desempenho da própria competência;

• Por meta de desempenho.

Classifique as competências do
menor desempenho para o melhor;

Identifique as competências mais estratégicas 

ao negócio de acordo com a MVV;

Filtre os indicadores de cada 

competência e identifique:
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Identifique as competências mais estratégicas 

ao negócio de acordo com a MVV;

• Ser referência em estratégia empresarial

• Soluções inovadoras

• Inventividade

• Empreendedorismo

• Foco em Resultado

• Qualidade

• Comprometimento com as necessidades dos clientes

Classifique as competências do
menor desempenho para o maior;
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Liderança:

74,18%

Indicadores Comportamentais
Média de 

Desempenho em %

Contagem de 

Avaliados

Transmite energia e motivação para a equipe superar obstáculos e dificuldades para atingir metas. 72,02 50

Pratica a descentralização das tarefas, preparando as pessoas para assumirem responsabilidades. 74,12 40

Estabelece objetivos e metas com prazos adequados para execução. 81,22 20

Promove o desenvolvimento da equipe por meio de ações de capacitação e feedback. 81,56 20

Conecta as responsabilidades ou desafios da área com a Missão, Visão e Valores da organização. 86,77 12

Promove o bom relacionamento da equipe, mediando conflitos de trabalho. 93,26 12

Indicadores Comportamentais

Média de 

Desempenho 

em %

Contagem de 

Avaliados

Está atento para oportunidades de mercado, apresentando projetos e assumindo riscos calculados para manter 

a empresa competitiva. 
71,33 12

Busca atualização e conhecimento das melhores práticas dos assuntos técnicos da sua área de atuação. 73,01 36

Implementa mudanças em processos e procedimentos visando à simplificação e melhoria contínua. 76,07 36

Utiliza racionalmente os recursos disponibilizados pela Empresa (telefone, internet, material expediente etc), 

em prol do trabalho.
96,32 35

Empreendedorismo:

78,61%

da própria competência;

por meta de desempenho.

Filtre os indicadores de cada 

competência e identifique:

As que possuem maior capilaridade;

com parâmetro igual ou abaixo do desempenho; 
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Indicadores Comportamentais

Média de 

Desempenho 

em %

Contagem de 

Avaliados

Está atento para oportunidades de mercado, apresentando projetos e assumindo riscos calculados para manter 

a empresa competitiva. 
71,33 12

Busca atualização e conhecimento das melhores práticas dos assuntos técnicos da sua área de atuação. 73,01 36

Implementa mudanças em processos e procedimentos visando à simplificação e melhoria contínua. 76,07 36

Utiliza racionalmente os recursos disponibilizados pela Empresa (telefone, internet, material expediente etc), 

em prol do trabalho.
96,32 55

Comprometimento:

85,12%

Indicadores Comportamentais

Média de 

Desempenho 

em %

Contagem de 

Avaliados

Planeja e prioriza a realização das tarefas, utilizando o tempo de forma eficaz. 84,12 36

Toma as providências necessárias para que as metas sejam cumpridas nos prazos acordados. 85,03 35

Realiza suas atividades fazendo certo logo na primeira vez. 85,04 33

É ágil na execução de suas atividades. 87,83 36

Foco em Resultados:

84,72%

da própria competência;

por meta de desempenho.

Filtre os indicadores de cada uma das 

três competências e identifique:

As que possuem maior capilaridade;

com parâmetro igual ou abaixo do desempenho; 
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 Consultor de Gestão e Estratégia

Indicadores Comportamentais

Média de 

Desempenho 

em %

Contagem de 

Avaliados

Busca atualização e conhecimento das melhores práticas dos assuntos técnicos da sua área de atuação. 69,16 10,00

Transmite energia e motivação para a equipe superar obstáculos e dificuldades para atingir metas. 72,98 10,00

Implementa mudanças em processos e procedimentos visando à simplificação e melhoria contínua. 73,48 10,00

Realiza suas atividades fazendo certo logo na primeira vez. 80,58 10,00

Toma as providências necessárias para evitar a reincidência de um erro. 80,75 10,00

Planeja e prioriza a realização das tarefas, utilizando o tempo de forma eficaz. 81,82 10,00

Age proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas. 82,18 10,00

Toma as providências necessárias para que as metas sejam cumpridas nos prazos acordados. 83,73 10,00

Apresenta disposição para executar tarefas que extrapolem suas rotinas diárias quando necessário. 86,87 10,00

É ágil na execução de suas atividades. 89,62 10,00

Respeita os horários estabelecidos para os compromissos profissionais. 93,29 10,00

Utiliza racionalmente os recursos disponibilizados pela Empresa (telefone, internet, material expediente etc), em prol do trabalho. 94,38 10,00

Filtre os indicadores de cada 

competência e identifique:

Funções-chave para os Resultados

 Analista de Recursos Humanos
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Indicadores Comportamentais

Média de 

Desempenho 

em %

Contagem de 

Avaliados

Está atento para oportunidades de mercado, apresentando projetos e assumindo riscos calculados para manter a empresa 

competitiva. 72,36 11,00

Busca atualização e conhecimento das melhores práticas dos assuntos técnicos da sua área de atuação. 76,12 16,00

Age proativamente, antecipando-se às situações e aos problemas. 78,42 16,00

Pratica a descentralização das tarefas, preparando as pessoas para assumirem responsabilidades. 78,90 11,00

Transmite energia e motivação para a equipe superar obstáculos e dificuldades para atingir metas. 79,92 16,00

Estabelece objetivos e metas com prazos adequados para execução. 80,91 11,00

 Apenas Líderes

Filtre os indicadores de cada uma das 

três competências e identifique:

De acordo com o nível hierárquico.



BASE DE DADOS 
TÉCNICA
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Classifique as competências do menor
desempenho para o maior;

As que possuem maior capilaridade;

Funções-chave para os resultados;

De acordo com o nível hierárquico;

Com parâmetro igual ou abaixo do

desempenho da própria competência;

Por meta de desempenho;

Separe os dados de acordo com o Funil da Educação Corporativa.

Filtre:

Identifique as competências mais estratégicas 

ao negócio de acordo com o MVV;
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Competências Técnicas

Média de 

Desempenho 

Limitado

Tecnologia da Informação 30,00

Gestão de Projetos 52,50

Produção Gráfica 57,50

Trilhas de Carreira e Aprendizagem 66,67

Ferramentas de Qualidade 73,63

Photoshop 75,00

Técnicas de Atendimento ao Cliente 76,67

Sistemas Operacionais para Servidores 80,00

Webservices 80,00

Sistemas Storage 80,00

Word 80,84

Competências Técnicas

Média de 

Desempenho 

Limitado

Metodologia de Dimensionamento da Força de 

Trabalho
82,50

Gestão por Competências 82,50

Gestão da Mudança 83,33

Legislação Trabalhista 85,59

Plano de Cargos e Salários 85,71

Sistema de RH 85,81

Gestão do Clima Organizacional 86,00

Dimensionamento da Força de Trabalho 86,04

Estratégias de Comunicação e Relacionamento 86,67

Avaliação de Desempenho 87,80

Classifique as competências do menor
desempenho para o maior
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Competências Técnicas
Média de Desempenho 

Limitado

Tecnologia da Informação 30,00

Gestão de Projetos 52,50

Trilhas de Carreira e Aprendizagem 66,67

Ferramentas de Qualidade 73,63

Técnicas de Atendimento ao Cliente 76,67

Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho 82,50

Gestão por Competências 82,50

Gestão da Mudança 83,33

Legislação Trabalhista 85,59

Plano de Cargos e Salários 85,71

Sistema de RH 85,81

Gestão do Clima Organizacional 86,00

Dimensionamento da Força de Trabalho 86,04

Estratégias de Comunicação e Relacionamento 86,67

Avaliação de Desempenho 87,80

 Ser referência em estratégia empresarial

 Soluções inovadoras

 Inventividade

 Empreendedorismo

 Foco em Resultado

 Qualidade

 Comprometimento com as 

necessidades dos clientes

Identifique as competências mais estratégicas 

ao negócio de acordo com o MVV
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Competências Técnicas
Média de Desempenho 

Limitado

Quantidade de 

Avaliados

Tecnologia da Informação 30,00 6

Gestão de Projetos 52,50 30

Trilhas de Carreira e Aprendizagem 66,67 1

Ferramentas de Qualidade 73,63 25

Técnicas de Atendimento ao Cliente 76,67 30

Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho 82,50 30

Gestão por Competências 82,50 25

Gestão da Mudança 83,33 3

Legislação Trabalhista 85,59 10

Plano de Cargos e Salários 85,71 8

Sistema de RH - GCA 85,81 25

Gestão do Clima Organizacional 86,00 8

Estratégias de Comunicação e Relacionamento 86,67 5

Avaliação de Desempenho 87,80 25

Filtre:

As que possuem maior capilaridade;

Funções-chave para os resultados;

De acordo com o nível hierárquico;

Com parâmetro igual ou abaixo

do desempenho da própria 

competência;

Por meta de desempenho;

Separe os dados de acordo com

o Funil da Educação Corporativa.
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 Consultor de Gestão e Estratégia

 Analista de Projetos de RH

 Diretor Técnico

Competência Técnica Média de Desempenho Limitado Quantidade de Avaliados

Sistema de RH - GCA 79,11 18

Avaliação de Desempenho 82,62 30

Legislação Trabalhista 83,43 140

Excel 84,36 30

Plano de Cargos e Salários 85,71 14

Dimensionamento da Força de Trabalho 85,95 14

Gestão do Clima Organizacional 86,00 14

Redação 88,67 30

Gestão por Competências 89,93 30

Políticas de RH 90,42 12

Trilhas de Aprendizagem 91,15 31

Técnicas de Negociação 91,79 14

Treinamento e Desenvolvimento 91,83 32

Cargos e Salários 93,45 14

Didática 95,63 16

Técnicas de Apresentação 95,83 18

Gestão de Projetos 96,57 18

As que possuem maior capilaridade;

Funções-chave para os resultados;

De acordo com o nível hierárquico;

Com parâmetro igual ou abaixo

do desempenho da própria 

competência;

Por meta de desempenho;

Separe os dados de acordo com

o Funil da Educação Corporativa.

Filtre:
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 Desempenho de 79,11

da Competência

Sistema de RH - GCA

Competência Técnica Média de Desempenho Limitado Contagem de Avaliados

Sistema de RH - GCA 70,67 18,00

JULIANO DE VASCONCELOS 28,00 1,00

DIOGO BERTO ALCANTARA 28,00 1,00

ALOISIO DE PASSOS 28,00 1,00

DIEGO DE ASSIS 28,00 1,00

RICARDO DE ALMEIDA CARLETTI 60,00 1,00

MICHEL CARDOSO 60,00 1,00

JEFERSON MARTINS 60,00 1,00

MARIA DE LOURDES MARTINS 60,00 1,00

MARIANA OLIVEIRA 60,00 1,00

CLARICE BERNARDES 60,00 1,00

MARCELINO FERREIRA 100,00 1,00

ANDERSON DAMASIO 100,00 1,00

CAROLINA CHARLES 100,00 1,00

MARCELO MARIANO 100,00 1,00

THAILA PEIXOTO FERREIRA 100,00 1,00

RODRIGO PEIXOTO 100,00 1,00

LORENZO DA SILVA SANTORINI 100,00 1,00

As que possuem maior capilaridade;

Funções-chave para os resultados;

De acordo com o nível hierárquico;

Com parâmetro igual ou abaixo

do desempenho da própria 

competência;

Por meta de desempenho;

Separe os dados de acordo com

o Funil da Educação Corporativa.

Filtre:
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Maiores necessidades

da organização

Maiores necessidades 

dos Gestores

Maiores necessidades 

Individuais

Pente 

Fino

Institucional

Gestores

Ações 

Complementares

PDI

50%

15%

20%

15%

Atacado

Varejo

Separe os dados de acordo com

o Funil da Educação Corporativa.

Fonte: Leme 2016
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OPÇÃO 1:

• Capilaridade;

• Causalidade por Produto;

• Causalidade por Competências;

• Funções estratégicas;

• Níveis hierárquicos;

• Desempenho.

OPÇÃO 2:

• PDIs mais recorrentes;

• Programas complementares 

definidos pela gestão;

• Programas de atualização;
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Perspectiva Treinamento
Total de 

Participantes
Previsto Método

Competências 

Desenvolvidas MVV Correlacionados

Comportamental

Transmite energia e motivação 

para a equipe superar 

obstáculos e dificuldades para 

atingir metas. 

50 Março

Programa 

de Líderes

Liderança

• Foco em Resultado

• Comprometimento com 

as necessidades dos 

clientes

Liderança • Foco em Resultado

• Qualidade

Pratica a descentralização das 

tarefas, preparando a equipe 

para assumir responsabilidades. 

25 Abril

Está atento para 

oportunidades de mercado, 

apresentando projetos e 

assumindo riscos calculados 

para manter a empresa 

competitiva. 

30 Maio

Congressos

de RH e 

Gestão 

Empresarial

Empreendedorismo

• Ser referência em 

estratégia empresarial

• Soluções inovadoras

• Inventividade

• Empreendedorismo
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Perspectiva Treinamento
Total de 

Participantes
Previsto Método

Produtos 

Impactados

MVV

Correlacionados

Técnica

Gestão de 

Projetos
30 Março

Consultoria 

Externa

ADC; GPC; PCO; 

PCCS; DFT; Trilhas 

de Carreira

• Ser referência em estratégia 

empresarial

• Foco em Resultado

Sistema de RH -

GCA
25 Abril

Instrutoria 

Interna
ADC; GPC

• Soluções inovadoras

• Qualidade

Metodologia de 

Dimensionamento 

da Força de 

Trabalho

30 Maio Mentoring DFT

• Soluções inovadoras

• Comprometimento com as 

necessidades dos clientes



Maiores necessidades

da organização

Maiores necessidades 

dos Gestores

Maiores necessidades 

Individuais

Pente 

Fino

Institucional

Gestores

Ações 

Complementares

PDI

50%

15%

20%

15%

PDIs e Programas

de Atualização

e Modernização

Separe os dados de acordo com

o Funil da Educação Corporativa.

Fonte: Leme 2016

Planilha de

Resultados

da Avaliação
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• 15% de adesão do PDI

nos primeiros 3 anos

de ciclos avaliativos

• 30% a 50% de evolução 

nos demais ciclos

O Plano de Desenvolvimento Individual é uma ótima 

estratégia para otimizar gastos com capacitações e 

produz resultados efetivos, pois trata diretamente a 

necessidade de cada profissional.

1/3
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Como elaborar um PDI?

Quantos PDIs fazer?

Quantos acompanhamentos referente ao PDI devem ser inseridos?

O PDI deve ser construído com frases curtas e que deem o entendimento
sobre o GAP que foi alinhado no momento do Feedback.
Exemplo - GAP em Comunicação:
“é claro e objetivo ao expor suas ideias para públicos variados”
PDI: Desenvolver a capacidade de conduzir reuniões e treinamentos, por meio da 
leitura do livro: “Apresentações Formidáveis” e realização do Treinamento de 
Técnicas de Apresentação e Oratória.

Não existe uma quantidade mínima para PDI, o líder e liderado precisam alinhar
o que é possível de ser desenvolvimento ao longo de um ano (por exemplo).
Reflita: não adianta ter 10 PDIs bem elaborados e
só ter capacidade de colocar em prática apenas 3.

Os acompanhamentos precisam ser definidos entre líder e liderado, mas indicamos não
colocar mais que 5, pois o processo se torna burocrático e de difícil acompanhamento.
Coloque pelo menos um acompanhamento intermediário à tarefa dada e um que fará a conclusão do PDI.

2/3
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O mesmo PDI pode ser elaborado para mais de uma pessoa, 
contando que as necessidades de desenvolvimento e competências 
que apresentaram GAP sejam as mesmas ou tenham correlação.

Não, existem competências e indicadores que só podem ser 
trabalhados por meio do feedback e conscientização, ou ainda que, 
somente o tempo e a experiência poderão desenvolver.

Todo GAP deve, obrigatoriamente, ter PDI?

Posso criar o mesmo PDI para mais de uma pessoa?

Como identificar fontes de desenvolvimento para elaborar o PDI?

As fontes de desenvolvimento do PDI, devem estar associadas às opções de 
capacitação que a Organização possui, tais como:
EADs, projetos multidisciplinares, mentorias, job rotation ou Biblioteca de Recursos.

3/3
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RECURSOS 

HUMANOS

Propõe o PDI

1 GESTOR

Aprova e alinha com o 

profissional no 

feedback

2 COLABORADOR

Coloca em prática o 

PDI

3 4 GESTOR E 

COLABORADOR

Executam o 

acompanhamento

OPÇÃO 1
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3 GESTOR E 

COLABORADOR

Executam o 

acompanhamento

GESTOR

Elabora o PDI, após

Feedback

1 COLABORADOR

Coloca em prática o 

PDI

2

OPÇÃO 2
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GESTOR

Aprova o PDI

2 3 GESTOR E COLABORADOR

Executam o acompanhamento
COLABORADOR

Elabora o PDI

1

OPÇÃO 3



Desafio do Gestor: 
• Falta de tempo para 

desenvolver a equipe;

• Falta de afinidade com 

estratégias de feedback;

• Fata de afinidade

com temas sobre 

Desenvolvimento

Humano.

Papel do RH: 
Instrumentalizar o gestor 

para que ele possa garantir 

o desenvolvimento dos 

profissionais e não haja uma 

concentração demasiada da 

expectativa de desenvolver 

os profissionais pela área de 

gestão de pessoas.

Biblioteca de Recursos



WWW.LEMECONSULTORIA.COM.BR

• A relação estabelecida entre Conhecimento e 

Aprendizagem mostra que a Aprendizagem é um

processo que muda o status do Conhecimento de 

indivíduos e/ou de organizações, conforme afirma

Sanchez e Heene (1997). 

• Esta mudança pode ocorrer de diversas formas: 

modificando as crenças que já existem,

acrescentando novas crenças ou abandonando crenças 

antigas no contexto pessoal e organizacional;

• É por meio da Aprendizagem que se cria Conhecimento.
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A Diversidade no Ensino precisa considerar que 
pessoas SÃO diferentes, possuem necessidades
diferentes e aprendem de maneiras diferentes.
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70%
do que você 

aprende está 

relacionado

à prática

20% 
do que você aprende

está relacionado ao 

compartilhamento

10% 
do que você

aprende está 

relacionado à teoria

Morgan McCall, Robert Eichinger e Michael Lombardo 
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Vídeos/Filmes/Séries - proposição de filmes 

e vídeos que subsidiem a reflexão acerca do 

comportamento/competência tratada.

Palestras - processo de transferência de conhecimento 

e/ou proposição de reflexões por interlocutor especializado 

na temática, podendo abranger um ou mais assuntos, 

desde que o foco seja mantido.

Estudos de Caso - proposição de casos, subsidiando 

a análise, interpretação, reflexão e interação de 

questões específicas e que sejam relacionadas

aos indicadores/competências trabalhadas.

Leituras – Livros, Artigos e Matérias - recomendação 

de obras literárias, sendo que incluem-se: livros, artigos, 

matérias, papers e demais recursos similares para leitura 

e reflexão pelos interlocutores.



Discussão Dirigida - estruturação de reuniões, 

treinamentos ou conversas dirigidas relacionadas 

ao comportamento e/ou competência trabalhada.

Dinâmicas - aplicação de atividades que promovam 

o exercício prático da atitude que permeia os 

comportamentos e as competências desejadas.

Ações Complementares - ações que produzem a 

experiência da competência a partir de ações simples 

que correlacionam com o dia a dia de trabalho ou 

projetos existentes na organização.



COMO ELABORAR
UMA BIBLIOTECA?



WWW.LEMECONSULTORIA.COM.BR

Trabalhe com a listagem 

de competências e 

indicadores 

comportamentais

de sua organização.

1 Elabore uma base 

geral contendo 

estas informações

em Excel ou 

correlato.

2

Livros

Filmes

Vídeos

Dinâmicas

Discussões Dirigidas

Palestras

Ações Complementares

Estudos de Caso

Defina quais recursos são 

aderentes à realidade de sua 

Organização.

3
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Efetue pesquisas dos recursos na internet, 

plataformas de ensino, empresas parceiras 

(EADs, livros, e-books, artigos, palestras, 

matérias, filmes, vídeos) de acordo com cada 

indicador ou competência.

4

Elabore conteúdos específicos para a 

realidade de sua organização, de acordo 

com o contexto a ser trabalhado (estudos 

de casos, dinâmicas, discussões 

dirigidas).

5

Insira os recursos obtidos 

em sua pesquisa de 

acordo com a competência 

ou indicador.

6 Detalhe o conteúdo de

cada recurso oferecido,

em abas separadas por 

assunto (livros, vídeos etc).

7
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Monitore as 

atualizações da 

Base de Dados 

da Biblioteca.

9Divulgue para os 

gestores e equipe a 

ferramenta de apoio ao 

PDI e desenvolvimento. 

8
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COMPETÊNCIA INDICADOR LIVROS ESTUDO DE CASOS DINÂMICAS VÍDEOS

LIDERANÇA
Promove o desenvolvimento da 
equipe por meio de ações de 
capacitação e feedback.

1 - Execução - A Disciplina Para 
Atingir Resultados.                                                                                                          
2 - Feedback - Para Resultados 
na Gestão Por Competências. 
Pela Avaliação 360º                                                                                                                         
3 - Gestão de Pessoas.                                                                                                           
4 - Gestão do Conhecimento e 
Inovação Nas Empresas.

1 - Caso Disney.

2 - O Relatório.

1 - Pensamento 
crítico.

2 -
Relacionamento 
interpessoal nas 
organizações.

1 - À Procura da 
Felicidade.

2 - Os Estagiários.

3 - Estilos de Lide-
rança, qual o seu?

LIDERANÇA
Pratica a descentralização das 
tarefas, preparando as pessoas 
para assumirem responsabilidades. 

FLEXIBILIDADE
Tem postura flexível quando sua 
ideia não é a que prevalece. 

5 - A arte de ser flexível.                                                                                                      
6 - A arte de ser gentil.                                                                                                       
7 - A Coragem de Ser 
Imperfeito.
8 - A Quinta Disciplina.
9 - Conversas Difíceis.
10 - Criatividade S.A.
11 - Janela de Johari.

1 - A gestão de conflitos 
em equipe.

2 - A promoção.

1 -
Convencendo o 
outro.

2 – Feedback.

1 - Duelo de Titãs.

2 - Aprendendo
sobre Comunicação.

3 - Como realizar 
treinamentos 
(técnicas e dicas).

FLEXIBILIDADE

Aceita opiniões e sugestões de 
mudanças que contribuam para a 
melhoria de produtos, serviços ou 
processos.

FLEXIBILIDADE
É capaz de assumir erros e apresen-
ta disposição para solucioná-los. 

6 Insira os recursos obtidos de sua pesquisa

de acordo com a competência ou indicador.
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7 Detalhe nas demais abas o conteúdo de cada recurso oferecido.

FILMES/VÍDEOS:

Nome Tipo Competência Indicadores Sinopse ou Link de Acesso

#177 | Tomada de 

Decisão e seu processo
Vídeo

TOMADA DE

DECISÃO

Muni-se de informações para a tomada

de decisão, buscando dados para respaldá-la.

https://www.youtube.com/watch?v=mh7EETqZEqQ

No vídeo, Fábio Ricotta discorre sobre a competência

“tomada de decisão” e o seu processo. 

4 fenômenos do 

pensamento que fazem 

tomar decisões erradas

Vídeo
TOMADA DE

DECISÃO

Muni-se de informações para a tomada de

decisão, buscando dados para respaldá-la.

https://www.youtube.com/watch?v=aCSdbDJ3438

O vídeo mostra 4 fenômenos do pensamento

que fazem você tomar decisões erradas.

5 táticas para lidar com 

conflitos no trabalho
Filme

RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL

Media conflitos de trabalho com

serenidade e de maneira imparcial.

https://www.youtube.com/watch?v=rzit5dRxXxA

De que modo você administra a sua equipe? Você sabe

administrar os conflitos entre os seus colaboradores? Veja dicas 

importantes que vão te ajudar a mediar os conflitos em sua empresa.

6 Estilos de Liderança -

Qual é o seu?
Matéria LIDERANÇA

Orienta e acompanha a equipe nas

atividades delegadas, garantindo que as

metas institucionais sejam atingidos.

https://www.youtube.com/watch?v=Au2vEhGXINE

Estilos de Liderança - Qual é o seu?

Seis dicas sobre liderança, entenda qual é o seu perfil.

7 Dicas Sobre 

Relacionamento 

Interpessoal 

Vídeo
RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL

É educado e cordial com os colegas de trabalho, 

respeitando as diversidades independentemente 

do nível hierárquico, cor, sexo, religião, gênero, 

idade, deficiências ou nacionalidade.

https://www.youtube.com/watch?v=AqKis6MLbew 

O vídeo demonstra uma breve apresentação, em forma

de animação, sobre sete dicas para ter um bom

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.
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7 Detalhe nas demais abas o conteúdo de cada recurso oferecido.

LIVROS:

Título do Livro Detalhes Autor

F
O

C
O

 N
O

 

R
E

S
U

LT
A

D
O

F
L

E
X

IB
IL

ID
A

D
E

C
U

LT
U

R
A

 D
A

 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

Indicadores Recomendados

A arte

de ser

flexível

Como manter a mente aberta para uma vida sadia e feliz.

Na sociedade moderna, costuma-se incentivar o convívio entre grupos que pensam 

de forma diferente e estimular as pessoas a serem tolerantes e fazer uso da razão. O 

“novo” é algo altamente valorizado entre nós. No entanto, manter a cabeça 

criticamente aberta é algo mais fácil na teoria do que na prática. E não apenas os 

teimosos, radicais, intolerantes e cabeças-duras inveterados têm dificuldade de ver

o mundo e os fenômenos à sua volta com um olhar flexível.

Walter Riso x

* Tem postura flexível quando a sua ideia não é a que 

prevalece. 

* Está aberto para receber críticas sobre seu trabalho, 

enxergando-as como oportunidades de melhoria e de 

desenvolvimento profissional. 

* Está aberto às mudanças e novas ideias, 

comprometendo-se com os processos de transformação. 

Criando

o Hábito

da Excelência

Trata-se de uma importante contribuição no sentido da busca da excelência em

SMS e da consolidação do tema como valor para as organizações. O livro é um 

convite para que gerentes e funcionários das empresas que desejam aprimorar

seus sistemas de gestão reflitam sobre como chegar lá do que um programa pronto 

sobre como fazer. Para isto os autores utilizam casos reais de empresas nas suas 

buscas pela excelência em gestão da qualidade, segurança, meio ambiente e

saúde (doravante denominados SMS ou simplesmente segurança neste livro).

Carmen Pires 

Migueles/ João 

Ricardo Barusso 

Lafrais/ Gustavo de 

Souza

x

* Busca soluções e alternativas para as situações ou 

problemas de trabalho com proatividade e persistência, 

gerando resultados efetivos para os envolvidos.

* É atento na execução de suas atividades para evitar 

erros e retrabalhos.

* É capaz de assumir erros e apresentar disposição para 

solucioná-los.
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COMPETÊNCIA COMPROMETIMENTO OBJETIVO

ESTUDO

DE CASO
O MUNDO CORPORATIVO

Desenvolver a reflexão sobre quais atitudes podem gerar o comprometimento

ou engajamento de uma equipe e quais podem desmotivar?

CASE

Todos os dias, Maria chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. Era produtiva e feliz.

O gestor Marcos estranhou Maria trabalhar sem supervisão. Se ela tomava todas as ações para cumprir a demanda da sua área sem supervisão, seria ainda melhor se fosse 

supervisionada. E colocou Sr. Ari, que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência, como supervisor. A primeira preocupação de Ari foi a de padronizar o horário de entrada e 

saída de Maria. Logo, Ari precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma Assistente para organizar os arquivos e controlar as ligações.

O Gerente da área ficou encantado com os relatórios de Ari e pediu também gráficos com indicadores e análises das tendências que eram mostradas em reuniões.

Logo, a Maria produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões! E Ari concluiu que era o momento de criar a função de Chefe para a área onde 

a Maria produtiva e feliz, trabalhava. O cargo foi dado a uma pessoa de sua confiança, que mandou colocar carpete em sua sala e comprar uma cadeira especial. A nova chefe logo 

precisou de um computador e de uma assistente (sua assistente na empresa anterior) para ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para área 

onde trabalhava Maria, que a cada dia se tornava mais chateada.

Ana (A Chefe), deixava diversas tarefas de sua responsabilidade nas mãos de sua Assistente, pois "confiava muito nela", Dora (A Assistente), vivia trabalhando depois do horário e aos 

finais de semana para conseguir dar conta de seu trabalho e da "ajuda" para sua chefe. Antes Maria sempre pesquisava modelos novos de trabalho, falava que era responsável por se 

aprimorar de um jeito que pudesse melhorar seu desempenho, mas ultimamente não tinha mais vontade de nada, e constantemente chegava atrasada, alias ela estava com problemas de 

saúde com sua filha mais nova que havia desenvolvido problemas renais.

QUESTÕES

1) Na vida real, existem situações semelhantes aos de Maria no ambiente de trabalho?

2) Quais são os personagens dispostos a assumirem a responsabilidade por sua função? existem casos contrários?

3) É possível dar outro desfecho para Maria ? Existe algum comportamento ou atitude que Maria poderia ter tomado para evitar esta situação?

4) Será que o papel de Maria ao se lamentar e não buscar outros meios para seu crescimento profissional a prejudicaram no trabalho? Explique.

7 Detalhe nas demais abas o conteúdo de cada recurso oferecido.

ESTUDO DE CASO:
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COMPETÊNCIA COMUNICAÇÃO COMPETÊNCIAS ADICIONAIS: Visão Sistêmica, Flexibilidade, Trabalho em Equipe

TEMA A NOTÍCIA CONDUÇÃO

OBJETIVO
Trabalhar a habilidade de comunicação com

variáveis e dificuldades no contexto do trabalho.

Para iniciar a atividade o facilitador deverá separar os participantes em grupos.

O facilitador irá explicar aos participantes que uma aeronave ao sobrevoar determinada 

região sumiu dos radares. Sem saber se a aeronave havia caído ou se fora apenas um 

problema de comunicação a companhia acionou o governo local da região onde a 

comunicação com a aeronave foi perdida. Ao vasculhar a área as autoridades 

identificaram o local da queda e os destroços da aeronave, sendo assim, será preciso 

comunicar os interlocutores impactados por este acidente.

Cada grupo será responsável por comunicar a notícia de um acidente aéreo para um 

perfil de pessoas impactadas pelo acidente.

Grupo 1: familiares das vítimas do acidente;

Grupo 2: companhia aérea que perdeu a aeronave;

Grupo 3: os moradores do local onde a aeronave caiu;

Grupo 4: a imprensa.

PARTICIPANTES Mínimo de 4 participantes por grupo

MATERIAIS Texto com a história

DURAÇÃO
15 minutos para a elaboração da cena e 5 minutos

para cada grupo apresentar

RESUMO

Os participantes irão receber o texto com a história e a

partir deste texto, deverão desenvolver uma cena que

represente a história, encená-la ou criar uma forma de

demonstrar a situação apresentada

DESENVOLVENDO O RACIOCÍNIO 

COM OS PARTICIPANTES

APÓS A DINÂMICA

Após a apresentação dos grupos, o facilitador poderá utilizar as questões abaixo para realizar uma discussão dirigida: 

1) Como é trabalhar com profissionais que não possuem comprometimento? 

2) Existem situações parecidas com as vividas na dinâmica em sua área ou Organização? 

7 Detalhe nas demais abas o conteúdo de cada recurso oferecido.

DINÂMICAS:



COMO ESTRUTURAR
O PLANO ANUAL DE 

CAPACITAÇÃO
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Classifique os resultados 

de acordo com a 

estratégia do negócio, 

MVV, metas do ano e 
planilha consolidada

Elabore a Biblioteca de 

Recursos como ferramenta 

de desenvolvimento e 

captação de necessidades 
recorrentes do PDI

5

Estratégia do Negócio

Efeito de Causalidade Biblioteca de Recursos

64321

Tenha

uma base

sólida de 
informações

Separe o que são

ações de PDI e o

que são ações de 

desenvolvimento em 

grande escala – Funil da 
Educação Corporativa

Identifique nos 

resultados do PDI 

ações que podem 

ser trabalhadas

de forma 

institucional

Defina os 

programas para 

capacitação:

EAD, presencial, 

Job rotation, 
mentoring etc.

Planejamento
Avaliação de Desempenho

com Foco em Competências
Funil da Educação Corporativa



Solicite seu Certificado no link que aparece no 
vídeo ou no chat da aula. O certificado digital é 
exclusivo para participantes ao vivo e permanecerá 
disponível somente até o final do dia!

DÚVIDAS?

Envie para:

• Chat da transmissão ao vivo

• Whatsapp: (11) 9 6908-6484

• ead@lemeconsultoria.com.br

mailto:renan@lemeconsultoria.com.br
mailto:renan@lemeconsultoria.com.br
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renan@lemeconsultoria.com.br

jennyfer.mariano@lemeconsultoria.com.br
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