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ANALYTICS

No ANALYTICS temos disponível um dashboard completo do colaborador. Nela temos

sumarizados todos os indicadores gerados nos diversos serviços da plataforma além de

permitir a inclusão de demais informações necessárias para acompanhar sua evolução.

As informações sobre a descrição de

cargo, perfil desejado e currículo do

colaborador podem ser incluída e

disponibilizadas.

O Líder consegue acessar sua estrutura e
fazer o “drilldown” para entrar
automaticamente no ANALYTICS de
qualquer colaborador que reporta a ele.

Os indicadores resultantes dos diversos

serviços podem ser disponibilizado de
forma a termos uma análise completa da

evolução e resultados obtidos pelo
colaborador.

Através do serviço PESQUISA temos

possiblidade de gerar o perfil

comportamental do colaborador que

será disponibilizado automaticamente.

Um plano de ações no CRONOS

correspondente ao PDI (plano de

desenvolvimento individual) pode ser

incluído noANALITICS.

“Nine in box” estará disponibilizada no

ANALYTICS. A partir da avaliações de
competências e performance é gerada a
posição do colaborador na "Matriz Nine”

Sobre



Acessar tela de

Dados Pessoais

(Página 5)

Cabeçalho

CRONOS:
Indicador de interação com o módulo CRONOS

(número de ações que estão dentro prazo pelo

número total de ações, incluindo as atrasadas).

INDICADOR DE FEEDBACKS:
A plataforma realiza um cálculo para

representar o indicador de feedbacks.

Explicação do cálculo (Página 7)

FEEDBACK:
Tanto a aba de “Feedbacks”  como “Cartão de  

Reconhecimento” estão ligadas ao módulo

FEEDBACK. No Analytics,  exibe-se a quantidade

de  cartões e feedbacks  recebidos.

QUANTIDADE MÍNIMA DE FEEDBACKS:
A plataforma permite que  seja configurada uma

quantidade mínima de  feedbacks por colaborador

(Página 6).

METAPLAN:
Indicador do modulo

Metaplan que acumula

as metas de acordo com

a performance (farol).



Cabeçalho
Automático do sistema:

São preenchidos automaticamente pelos módulos do sistema.

TIMES: 

São carregados automaticamente

os times em que o usuário está

incluso.

DEPARTAMENTO:

É exibido em que departamento o 

usuário está trabalhando.



Dados Pessoais

A tela de dados pessoais fornece o perfil de
cada colaborador. Contém, basicamente,
descrição da sua função, currículo
resumido, resultado das avaliações, perfil
comportamental, trilha de desenvolvimento
e métricas relacionadas a índices de
gestão.

Para a utilização de todas as

funcionalidades da tela de dados pessoais,

é necessário entender que suas partes

estão vinculadas a outros serviços (ou

módulos) na plataforma.

A seguir serão detalhados os

diversos componentes da tela de 

registro.

Dados Pessoais

Exemplo de abertura da janela de Informações do Colaborador



2- Preenchido pela empresa:  
Data de admissão, descrição

de  cargo e perfil desejado

para a  função.

*Alguns campos serão preenchidos

conforme a interação do usuário na

plataforma.

1- Preenchido pelo colaborador:

Celular e currículo resumido.

1

1

2

2

1

Informações básicas do colaborador

Dados Pessoais



Quantidade Mínima de Feedback

Determinar a quantidade de feedbacks 

mensais a  serem enviados. Caso não seja 

definido um número, o  padrão será 1.

Parametrizar os faróis visuais relacionados ao 

envio dos  feedbacks, que resultará de 

acordo com o mínimo  definido 

anteriormente.

Feedback



Indicador de Feedbacks
Cálculo

1 5%

Colaboradores = 13

Feedbacks enviados no período anterior = 1

8

13 100

1 X

Primeiro cálculo:
Regra de 3:

13x = 100.1  

X = 100/13  

X = 7,6 8  (acumulado)

Segundo cálculo:

((8/13) / 11) . 100 =  5,5 5%

Meses anteriores

(Exemplo feito em dezembro,  

portanto 11 meses)

Feedback



Funções presentes no ANALYTICS

Só existirá a possibilidade de utilizar a função, caso o serviço esteja presente e 

seja utilizado.

Funções

Pesquisa

Organograma

Pesquisa

Metaplan

Pesquisa

Avalicorp

Educorp

Cronos

Cronos



Índices:

1- Resultado da pesquisa de perfil comportamental

Após a aplicação individual da pesquisa : PERFIL COMPORTAMENTAL, serão gerados 

automaticamente os gráficos de perfil comportamental e perfil de trabalho (veja nos treinamentos 

como analisar). 

Só existirá a possibilidade de utilizar, caso o módulo de PESQUISA esteja liberado na plataforma.

Funções



1- Posição:

Mostra a posição do usuário dentro do organograma.

2- Estrutura

Clicando no líder de um

departamento, é possível ver

os colaboradores pertencentes

ao departamento.

Funções



Indicadores de Pesquisa:
Após a aplicação de uma PESQUISA para liderança e vinculando um grupo de indicadores*

(dimensões da pesquisa ou/e seu resultado geral) os indicadores selecionados serão

apresentados aqui. Sendo: azul a média geral dos indicadores para a empresa e branco o

resultado do usuário.

* Veja como em tutorial do módulo PESQUISA

3- Índices de gestão
Funções



3.1- Índices de gestão

Outros Indicadores: São os indicadores de todos os serviços oferecidos pela plataforma.
Sendo: azul a média geral dos indicadores para a empresa e vermelho o resultado do

usuário.

Funções



Visualizar/ editar detalhes

Excluir

Trilha de desenvolvimento:
A trilha de desenvolvimento é um plano, focado no desenvolvimento do colaborador, 

que pode ser criado  no CRONOS e conectado diretamente ao ANALYTICS.

4- Trilha de Desenvolvimento Individual

Funções



5- Metas do usuário selecionado

Metas:
Mostra todas as metas de  responsabilidade do colaborador,  o 

resultado acumulado e plano de ações associado.

Visualizar/ editar  

detalhes da meta.

Funções



6- Metas do usuário selecionado

Ao expandir uma meta para visualizar seus detalhes, é possível conferi-la como lista ou em um gráfico.

Basta selecionar o botão:

Funções



7- Diversidade e Inclusão
Funções

Através da aplicação da pesquisa de Diversidade já cadastrada na

plataforma, é possível visualizar graficamente o nível de inclusão e

diversidade da organização como um todo:

A pesquisa de diversidade é totalmente customizável.



8- Avaliações do usuário selecionado

As avaliações feitas através do AVALICORP sobre esse colaborador estarão listadas em “Minhas Avaliações”.

Para saber os detalhes da  avaliação, clique em +

Funções



Nine-In-Box:
Essa matriz de posicionamento é gerada após

serem realizados os dois tipos de avaliação

existentes na plataforma(desempenho e

competência).

Resultados:
Visualize o resultado geral de cada tipo de 

avaliação (competência e  desempenho), e 

o resultado obtido pelo colaborador.

Você pode visualizar seu desempenho nas avaliações no formato de gráficos ao mudar de 

“Lista” para ”Gráfico”. Basta clicar em

8- Avaliações do usuário selecionado
Funções



Conhecimento:

Os treinamentos realizados, em andamento e programados, serão listados aqui,

podemos acompanhar o período de realização, a data de conclusão e o

aproveitamento do usuário.

9- Treinamentos efetuados pelo usuário
Funções



Trilha de Desenvolvimento:

Nesta aba, é possível acessar seu plano de desenvolvimento individual, além de

visualizar seus PDI’s anteriores (arquivados).*

10- Plano de Desenvolvimento Individual
PDI

Visualizar PDI’s arquivados. *



Análise de PDI:

Nesta aba, é possível acessar os planos de desenvolvimento individual de todos os

usuários que são liderados por você.

10- Plano de Desenvolvimento Individual
PDI

Visualizar PDI’s arquivados. *


