
Avaliação de Desempenho
Nosso sistema de avaliação de desempenho compreende desde o 
mapeamento das metas, mapeamento das competências e feedback até 360°. 
É um produto 100% customizável de acordo com a sua necessidade, nosso 
objetivo é adequarmos a nossa solução ao seu processo.

Conheça nossas principais funcionalidades:
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GESTÃO DE METAS

FEEDBACK ATÉ 360º

GESTÃO DE VAGAS

PROCESSOS SOB MEDIDA

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

ATUALIZAÇÃO DE CURRÍCULO

RELATÓRIOS SOB MEDIDA

CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS



Para você entender melhor o que fazemos e como 
fazemos observe abaixo:

Gestão de metas: com a gestão de metas do nosso sistema de avaliação de desempenho 
você poderá registrar suas metas, definir o processo de aprovação entre os participantes, 
fazer o acompanhamento contínuo das metas cadastradas, realizar a revisão dos objetivos e 
ainda, avaliar e registrar o atingimento dos objetivos propostos.

Gestão de competências: você realiza o mapeamento das competências, atribuindo 
comportamentos observáveis a cada uma delas e definindo o formato do ciclo de avaliação a 
seu modo.

Feedback até 360º: nossa gestão de metas e competências podem ser acompanhadas 
por processos de feedback até 360°, em que gestores, subordinados, pares entre outros, 
sejam envolvidos no processo. Lembramos que este processo também pode ser sob medida 
e de acordo com as demandas de sua empresa.

Plano de desenvolvimento: após serem encerrados os ciclos de avaliação de metas e 
competências será possível identificar os gaps dos profissionais envolvidos, e portanto, você 
poderá desenhar com processos de aprovação os planos de desenvolvimento individual dos 
colaboradores da sua empresa.

Gestão de vagas e atualização de currículo: para facilitar o mapeamento de 
talentos internos, você poderá deixar em aberto no sistema a atualização de currículo e 
verificar quem mais se encaixa nas vagas em aberto do processo seletivo organizacional.

Processos e relatórios sob medida: queremos que todo o processo da plataforma 
espelhe a realidade da sua empresa, seja com envio de e-mails, ciclos de aprovação e outras 
atividades chaves do seus processo. E para que ao final desses processos você obtenha os 
melhores resultados desenhamos e entregamos os relatórios que foram criados a quatro 
mãos, entre você e a Essence RH.

Consultoria para mapeamento e acompanhamento dos processos: 
estaremos lado a lado a você para mapear todas as atividades correspondentes ao seu 
processo e acompanhá-las para que você obtenha sempre os melhores resultados.

Uma empresa


