
 OHC OHC Leadership 360°

Como está a liderança de sua empresa.
Permite conhecer com precisão o desempenho e as habilidades de
um líder, na perspectiva dos colaboradores que trabalham e
interagem regularmente com essa pessoa.

OHC - Leadership 360°



A pesquisa OHC Leadership 360º é uma ferramenta que nos permite conhecer
com precisão o desempenho e as competências de um líder, na perspectiva dos
colaboradores que trabalham e interagem diariamente com essa pessoa.

Graças à ótica dos membros da equipe, identificamos as habilidades mais
relevantes necessárias às posições de liderança e áreas de melhoria necessárias
ao desenvolvimento profissional da pessoa avaliada, dando como resultado, a
conquista de uma melhor colaboração e sinergia na equipe.

É importante, como líder, ter a humildade de ouvir a equipe, seus colegas,
seus superiores e ter a abertura para entender feedbacks sobre seu
próprio desempenho, na perspectiva dos outros; Isso permite reconhecer
os pontos fortes e fracos de uma pessoa no trabalho, a fim de se
desenvolver e ser um bom líder.

 

Confiabilidade
Pesquisa criada por Jay Niblick,

autoridade mundial em Axiologia

9 dimensões
investigadas.

O que torna o OHC Innermetrix único?

 O seu relatório fica pronto em apenas 15 minutos; 

 Como os colaboradores veem sua entrada e os primeiros 90 dias na empresa;

 Fases do processos com possibilidades de melhoria

1.

2.

3.

Visão geral
Identifica as processos
de baixo desempenho. Praticidade

Pesquisa instantânea,
a velocidade certa para
os tempos modernosProfundidade

74 Perguntas para
identificar oportunidades

de melhorias.
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O OHC Leadership 360° da Innermetrix oferece um feedback valioso e completo dos
colaboradores (em todos os níveis, com funções diferentes e não apenas pelo superior) no

desempenho geral do líderem áreas tão importantes como:
- comunicação,

- gestão de talentos,
- visão da equipe,

- atitude e autocontrole,
- responsabilidade e integridade no trabalho

- criatividade e inovação
- desempenho e produtividade

- relações públicas e com o cliente
- relação de confiança com o líder

 

Na linha da gestão de inteligência corporativa, a Innermetrix criou o OHC - Leadership 360°,
que Identifica as habilidades mais relevantes necessárias nos cargos de liderança e nas
áreas de aprimoramento necessárias para o desenvolvimento profissional da pessoa
avaliada, resultando na conquista de uma melhor colaboração e sinergia na equipe.

Combinado com o perfil tridimensional do ADVanced Insights, o OHC Leadership OHC
Leadership 360° é estruturado em 74 sentenças para avaliar 9 dimensões referentes aos
principais pontos para a performance e desenvolvimento de um Líder em uma
organização.é uma ferramenta muito poderosa para ajudar o líder a entender-se através da
opinião dos outros, contrastando-o com a sua opinião sobre seu próprio desempenho.

Em  10 minutos de aplicação, online, a abordagem holística do OHC nos oferece um
"instantâneo"  dos pontos fortes e oportunidade de melhoria nas competências
de sucesso do líder, que impactam no resultado do negócio.

Sistema 100% configurado, podendo ajustar os pilares e as perguntas. De acordo com a
necessidade de seu negócio.
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CCM Management - Brasil:
www.ccmcoaching.com

instagram: ccm_innermetrix_sbc_belem
e-mail: heraldo.conde@ccmcoaching.com

raquel.conde@ccmcoaching.com
Whatsapp: 91-99111-8270
Fixo SP: +55 11 3230-8524

Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 14:00 às 19h

Sábado das 08:30 às 12h

INNERMETRIX Brasil:
e-mail: contato@imxbrasil.com.br
WhatsApp : 44 991614959
Fixo: 44 3224 7446
Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 13:30 às 18h
Sábado das 08:30 às 12h
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