
Conhecemos Pessoas

Assessments, Aplicações & Soluções

Introdução aos
Assessments HOGAN



Quem é Hogan?



• Fornecemos soluções premium baseadas em
avaliação para tomar decisões sobre pessoas.

• As nossas avaliações principais resolvem
problemas comuns a todas as organizações -
soluções de segurança, identificação de alto 
potencial, desenvolvimento de liderança.

• O nosso arquivo de pesquisa possui dados de 
desempenho para a maioria dos empregos na 
economia global.

• As nossas avaliações ajudam indivíduos, equipas e 
organizações em todo o mundo.

• A nossa equipa de pesquisa desenvolve avaliações 
personalizadas para resolver problemas exclusivos 
dos nossos clientes

Quem é Assessments Hogan ?



Provou que a 
personalidade prediz

desempenho 
ocupacional.

Descobriu como a liderança 
tem consequências 

financeiras.

Mostramos que a personalidade 
prediz o desempenho da

liderança - quem você 
é determina como você lidera.

Identificamos 11 fatores de
personalidade do lado negro

que inviabilizam líderes e 
organizações.

Demonstramos a 
necessidade de distinguir 

entre emergência e 
eficácia do líder.
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Cinco Contribuições Chave de Pesquisa



As nossas avaliações 
fornecem uma base científica 
e imparcial para a tomada de 
decisões informadas sobre as 

pessoas.

O sucesso nos negócios 
depende da tomada 

de boas decisões sobre 
dinheiro e pessoas.

Usar dados para apoiar 
decisões sobre pessoas é 
sempre a melhor prática 

recomendada.

Porquê a nossa Pesquisa é Importante



Porquê Assessments Hogan ?

Emoldurado para seleção
e desenvolvimento no local 

de trabalho
–

Desenvolvido & validado
usando adultos no local de 

trabalho

+30 anos de pesquisa 
independente

–
Equipa completa de 

pesquisa 
interna composta por 
profissionais de I/O

Identificação dos candidatos 
que irão desempenhar e 

adequar-se à organização
–

Resultados finais do 
desempenho aprimorado à 

rotatividade reduzida

As ferramentas Hogan
medem a reputação de 

uma pessoa
–

Como os outros 
provavelmente 

descreverão um 
individuo

Pesquisa Reputação Previsão Contexto





Pesquisa Global

§ Empresa de consultoria e editora global 
de testes

§ Auxilia as organizações a obter uma 
vantagem competitiva através das 
pessoas

§ A rede de suporte abrange 56 países

§ Líderes no campo da avaliação e medição



Arabic*
Albanian

Bahasa Indonesian
Bahasa Malaysia

Bosnian
Bulgarian*

Chinese, Simplified*
Chinese, Traditional*

Croatian
Czech* 
Danish*

Dutch*
Estonian
Finnish*

French, Canadian 
French, Parisian*

German*
Greek*

Hungarian*
Indonesian*
Icelandic*

Italian*

Japanese*
Korean*
Latvian

Lithuanian
Macedonian
Montenegrin
Norwegian*

Polish*
Portuguese-Brazilian* 

Romanian*
Russian*

Serbian*
Slovak*

Spanish, Castilian*
Spanish*
Swedish*  

Thai*
Turkish*

UK English*
US English*
Vietnamese

Welsh

* Normas disponíveis para esses formatos de idioma

Actualmente os nossos produtos e serviços são oferecidos nos seguintes idiomas:

O Hogan Fala a Sua Lingua



Visão de Personalidade



Identidade vs Reputação

Identidade Reputação

Como nos vemos a nós próprios Como os outros nos vêem



Por trás do nosso 
comportamento, 
ações, reações e 

interações.

Visão de como 
executamos estratégias 
de negócios e gerimos 
mudanças, conflitos e 

pessoas.

Informações sobre os 
pontos fortes de uma 

pessoa,
processos de tomada 
de decisão e cultura 

organizacional.

A nossa Influencia  e 
eficácia em liderar 

pessoas.

Importância da Personalidade nos Negócios



Personalidade

ValoresComportamento Julgamento

Recompensas & SançõesEstrutura & Consideração Equipa & Estratégia

CulturaConfiança Decisões

Compromisso

Desempenho na Unidade de Negócio

Porque a Personalidade Importa



Como os Assessments de Personalidade 
podem Beneficiar as Organizações ?

Maior envolvimento dos 
Colaboradores

Maior desempenho

Menos acidentes

Menores custos de 
recrutamento

Rotatividade reduzida

Aumento de vendas e receitas

Maior retenção

Produtividade melhorada



Recrutamento
& Seleção
Selecionar as 
melhores
pessoas para as 
funções certas

Acolhimento
Integração dos 
colaboradores
com rapidez e 
produtividade

Desenvolvimento
de colaboradores
e liderança
Melhorar o 
desempenho dos 
colaboradores

Programas de 
alto potencial
Identificação e 
gestão de altos 
potenciais

Planeamento
de sucessão
Determinar
quem pode
passar para 
diferentes
funções na
organização

Feedback & 
Coaching
Fornecer insights 
e planos focados
para o 
desenvolvimento
e a eficácia da 
liderança

1 2 3 4 5 6

Ferramentas de Gestão de Talentos para o 
Ciclo de Administração de Colaboradores



O que é que os
Assessments

Avaliam



O que Medimos

Objetivos, interesses 
e motivadores

pessoais

Vai gostar
do trabalho?

MVPI

Comportamentos & Valores Tomada de Decisão & Estilo de Raciocínio

HPI

Pontos fortes e 
fracos do dia a dia

Pode fazer
o trabalho?

Forças em excesso
que descarilam

carreiras

Vai encontrar
no caminho?

HDS HBRI

A capacidade de 
resolver problemas e 

tomar decisões de 
negócios

Como resolve 
problemas?

JUD

A capacidade de 
aprender, decidir e 

adaptar

Toma boas 
decisões?



O MVPI descreve os
principais valores de um 
indivíduo - as metas e os

interesses que determinam
a satisfação e impulsionam

as carreiras.

MVPI
Inventário de 

Motivos, 
Valores, 

Preferências

O HDS descreve
comportamentos que 

surgem durante períodos
de stresse, prejudicando
relacionamentos e que 

danificam carreiras.

HDS
Inventário
Hogan de 
Desafios

O HPI descreve como as 
pessoas gerem o stresse, 

interagem com outras
pessoas, abordam tarefas

de trabalho e resolvem
problemas.

HPI
Inventário
Hogan de 

Personalidade

Assessments Principais



Valores

Valores internos
Vai gostar

do trabalho?

O ambiente de trabalho
que se irá esforçar para 

criar

MVPI
Inventário de 

Motivos, 
Valores, 

Preferências

Riscos

Riscos do Lado Escuro
O que vai encontrar

no seu caminho?

Riscos de desempenho
que podem dificultar

HDS
Inventário
Hogan de 
Desafios

HPI
Inventário
Hogan de 

Personalidade

Forças

Pontos fortes do lado Luz
Pode fazer
o trabalho?

Características que 
possui para criá-lo

Os nossos Assessments Principais
Definem:



O Lado Positivo da Personalidade

Inventário Hogan
da Personalidade

Desenvolvido especificamente para a 
comunidade empresarial, o HPI prevê a 
capacidade de se dar bem e progredir, o que 
determina o sucesso em carreiras, 
relacionamentos, educação e vida.

Organizações em todo o mundo contam com
o HPI para fornecer informações sobre como 
as pessoas irão trabalhar, liderar e quão bem-
sucedidas serão nas suas carreiras.

Descreve características normais 
da personalidade do dia-a-dia



O Lado Positivo da Personalidade

O Inventário Hogan de Personalidade (HPI) avalia o lado positivo da 
personalidade usando sete escalas para prever como as pessoas se 

comportam quando estão no seu melhor.

Ajustamento Confiança, auto-estima e compostura sob pressão

Ambição Iniciativa, competitividade e desejo de papéis de liderança

Sociabilidade Extroversão, gregário e necessidade de interação social

Sensibilidade Interpessoal Ser agradável, atencioso e habilidoso em manter 
relacionamentos.

Prudência Ser consciencioso , confiável e obediente a regras

Inquisitivo Ser curioso, imaginativo, visionário e facilmente entendido

Abordagem à 
Aprendizagem

Apreciar a educação formal e manter-se ativamente atualizado 
sobre assuntos técnicos e dos negócios,



O Lado Positivo da Personalidade
Pontuações Baixas 
tendem a ser:

Pontuações altas 
tendem a ser: Exemplos de itens:

Ajustamento
Abertas a feedback; sinceras e 
honestas; temperamentais e 
autocríticas

Calmas; estáveis sob pressão; 
resistentes a feedback

Na escola, os professores 
gostavam de mim.

Ambição
Bons membros da equipa
dispostas a deixar os outros liderarem; 
complacentes

Cheias de energia; 
Competitivas;
vigorosas e incansáveis

Espero ter sucesso em tudo.

Sociabilidade Boas a trabalhar sozinhas;
Introvertidas; socialmente reativas

Extrovertidas; Faladoras;
procurar atenção

Às vezes mostro-me na frente 
dos outros.

Sensibilidade Interpessoal Diretas e francas; dispostas a confrontar 
os outros; frias e rudes

Amigáveis; afetuosas
avessas a conflitos

Sou sensivel aos 
sentimentodss dos outros

Prudência Flexíveis; mente aberta; 
impulsivas

Organizadas; de confiança; 
inflexíveis

Raramente cometo o 
mesmos erro duas vezes

Inquisitivo Práticas; não se aborrecem facilmente; 
pouco criativas

Imaginativas; perspicazes; 
fracas na implementação

Faço muitas perguntas aos 
outros

Abordagem à Aprendizagem
Estilo "mão na massa" para aprender; 
centradas nos seus interesses; avessas 
à tecnologia

Interessadas em aprender; 
sagazes intolerantes com 
pessoas menos informadas

Estou sempre a ler



Identifica pontos cegos críticos que 
levam ao descarrilamento da carreira  

Hogan
Development
Survey

O HDS refere-se a tendências comportamentais 
que são fortes em circunstâncias normais. No 
entanto, quando esses comportamentos não 
são geridos e / ou são usados em excesso,  
tornam-se problemáticos, muitas vezes 
degradam a eficácia da liderança e prejudicam 
a qualidade dos negócios e das relações 
pessoais.

Organizações em todo o mundo confiam no 
HDS para identificar descarriladores que 
perturbam ou interferem no desempenho 
efetivo..

O Lado Sombrio da Personalidade



O Lado Sombrio da Personalidade

O Inventário Hogan de Desafios (HDS) avalia 11 formas de comportamento 
interpessoal que podem causar problemas no trabalho e na vida.

Temperamental Temperamental, difícil de agradar e emocionalmente volátil
Cético Suspeito, sensível a críticas e espera traição
Cauteloso Avesso ao risco, resistente a mudanças e lento para tomar decisões
Reservado Distante, pouco comunicativo e indiferente aos sentimentos dos outros
Passivo Resistente Abertamente cooperativo, mas em particular irritável, teimoso e não cooperativo
Arrogante Extremamente autoconfiante, arrogante e com direito a
Ardiloso Charmoso, arriscado e empolgado
Melodramático Dramático, em busca de atenção e interrupção
Imaginativo Criativo, mas pensa e age de maneiras invulgares ou excêntricas
Perfecionista Meticuloso, preciso, difícil de agradar e micro-gestão
Obsequioso Ansioso para agradar e relutante em agir de forma independente ou contra a opinião popular



O Lado Sombrio da Personalidade

Pontos fortes do dia-a-dia Desviadores induzidos por stresse Item de amostra:

Temperamental Intenso e energético Humorado e propenso a exagerar Frequentemente discuto com minha família e amigos.

Cético Perceptivo e perspicaz Cínico e desconfiado Você não pode confiar em ninguém além de si mesmo.

Cauteloso Cuidadoso e completo Extremamente relutante em assumir 
riscos Preocupo-me com o que o futuro pode trazer.

Reservado Independente e profissional Estóico e desconectado Gosto do meu tempo privado no trabalho.

Passivo 
Resistente Cooperativo e agradável Secretamente resistente e insincero Quando outros me incomodam no trabalho, tento não 

deixar que eles saibam.

Arrogante Confiante e assertivo Teimoso, arrogante e presunçoso Eu raramente frequento festas de trabalho.

Ardiloso Charmoso e brincalhão Irreverente e não confiável No trabalho, muitas vezes ajo por impulso.

Melodramático Saída e animação ”Mostrar-se" e impressionante Gosto de me apresentar na frente de uma platéia.

Imaginativo Inovador e criativo Fora da caixa e irrealista Costumo sentir as coisas antes dos outros.

Perfecionista Orientado ao Detalhe e 
trabalhador Perfeccionista e exigente Incomoda-me quando outros não revisam seu trabalho.

Obsequioso Apoio e lealdade Intromete-se, esforça-se e é 
deferente

Muitas vezes, é inteligente dizer ao seu chefe o que ele / 
ela quer ouvir.



Inventário de 
Motivos, 
Valores e
Preferências

O MVPI diz respeito a valores e motivos
pessoais.

Organizações em todo o mundo usam o MVPI 
para avaliar a adequação entre indivíduos e 
ambientes de trabalho; esse ajuste é
fundamental para o comprometimento e a 
produtividade.

Descreve os principais valores
e condutores

O Interior da Personalidade



O Interior da Personalidade
• The Inside of Personality

O MVPI avalia o interior da personalidade usando 10 escalas que dizem respeito a valores
fundamentais que geralmente são inconscientes, mas determinam a satisfação na carreira.

Reconhecimento Responde à atenção, aprovação e elogios

Poder Deseja sucesso, realização, status e controle

Hedonismo Orientado para a diversão e para o  prazer

Altruísmo Quer ajudar os outros e contribuir para a sociedade

Afiliação Aprecia e procura a interação social

Tradição Dedicado a fortes crenças pessoais

Segurança Necessidade de previsibilidade, estrutura e ordem

Comercial Interessado no dinheiro, lucros, investimentos e oportunidades de negócios

Estética Necessita de expressão pessoal, preocupado com a aparência, a sensação e o design 
de produtos de trabalho

Ciêntifico Deseja conhecimento, pesquisa, tecnologia e dados



O Interior da Personalidade

Pontuação alta tendem a valorizar: Artigo da amostra:

Reconhecimento Reconhecimento público e "tapinhas nas costas" Todos devem ter seus 15 minutos de fama.

Poder Estar no comando e ser percebido como influente A vida é sobre ganhar.

Hedonismo Ambientes de trabalho divertidos, alegres e de mente
aberta Eu acredito em trabalhar duro e jogar duro.

Altruísmo Ajudar ativamente os outros e fornecer excelente serviço
ao cliente

Eu gostaria de poder fazer mais para eliminar a fome no 
mundo.

Afiliação Rede, construção de relacionamentos, pertencente ao
grupo de trabalho Eu sempre gostei de fazer parte de um grupo.

Tradição Org conservador. culturas e valores pessoais no local de 
trabalho

Eu prefiro trabalhar com pessoas que respeitam posições de 
autoridade.

Segurança Ambientes de trabalho seguros, previsíveis e sem riscos Não existe cuidado demais.

Comercial Ganhar e economizar dinheiro e envolvimento na
organização. finanças O meu objetivo na vida é ganhar muito dinheiro.

Estética Foco na qualidade e aparência do produto Presto atenção às novas tendências da moda.

Ciêntifico Resolução analítica de problemas e trabalho com 
tecnologia Baseei minhas decisões na razão, lógica e evidência.



Hogan 
Judgment
Assessment

A Avaliação de Julgamento de Hogan combina
capacidade cognitiva, personalidade do lado
brilhante e do lado sombrio e valores para 
medir o estilo de processamento de 
informações dos participantes, a abordagem
de tomada de decisão, o estilo de tomada de 
decisão, as reações ao feedback e a abertura
ao feedback e ao treinamento.

O bom senso envolve estar disposto a 
reconhecer e corrigir más decisões e aprender
com a experiência.

Descrever como você aprende, toma
decisões e reage ao feedback

Tomada Decisão



Três componentes da tomada de decisão

Analisamos a tomada de decisão
em termos de três componentes :

Reações ao
feedback 

(coachability)

Abordagem
Tomada de 

decisão

Estilo de 
processar

informações



Modelo de julgamento de Hogan

Informação verbal
vs.  

Informações Numéricas

Prevenção de Ameaças
vs. 

Procura de recompensa

Pensamento Tático
vs.

Pensamento estratégico

Decisões orientadas por dados
vs. 

Decisões intuitivas

Defensiva
vs.

Cabeça fria

Negação
vs.

Aceitação

Compromisso superficial
vs.

Compromisso genuíno

Processando informação
Como as pessoas processam

informações

Abordagens de tomada de decisão
Como as pessoas abordam as decisões

Reações ao feedback
Como as pessoas recebem feedback 

sobre as suas decisões



Inventário
Hogan
Raciocínio
Negócios

Medindo a capacidade de resolver 
problemas e tomar decisões
relacionadas a negócios

O HBRI descreve o estilo de raciocínio - a 
capacidade de avaliar conjuntos de dados, 
tomar decisões, resolver problemas e evitar
repetir erros do passado.

Ao avaliar o estilo de raciocínio, você pode
identificar o estilo de solução de problemas
dos candidatos, entender sua capacidade e 
identificar áreas de desenvolvimento.

Resolução Problemas & Raciocínio Negócios



Sobre o HBRI

Fatos rápidos
§ Projetado para prever o sucesso ocupacional

§ Avalia o estilo de raciocínio

§ Usado para triagem de candidatos, desenvolvimento de carreira e 

liderança

Respostas
§ Como os indivíduos identificam e resolvem problemas

§ Como os indivíduos abordam a solução de problemas do mundo real



Duas medidas de raciocínio negócios

Raciocínio tático
A capacidade de resolver problemas e chegar a conclusões sensatas quando os
fatos forem conhecidos. Os pontuadores mais altos tendem a ser disciplinados, 
constantes e precisos.

Raciocínio Estratégico
A capacidade de detectar erros, lacunas e falhas lógicas em gráficos, 
memorandos, diagramas, relatórios escritos, projeções numéricas e tabelas de 
dados. Os pontuadores altos tendem a ser curiosos e interessados no feedback.



Aplicações & Soluções



Soluções Aquisição Talentos

As soluções Hogan para aquisição de talentos
usam assessments de personalidade para:

Aportado com esse insight poderoso, poderá
melhorar a contratação, aumentar a
produtividade e impactar os resultados.

§ Identificar o estilo de trabalho dos 
candidatos

§ Entender os seus principais interesses

§ Reconhecer padrões de comportamento
que possam dificultar



Empregabilidade Geral

• Solução de contratação pronta para uso
• Mede três competências de 

empregabilidade geral:
• Habilidades das pessoas
• Aprendendo habilidades
• Ética de trabalho
• Fornece pontuação geral, pontuação de 

competência individual, recomendação de 
ajuste e perguntas dinâmicas da 
entrevista

• Conduzido por HPI



• Solução pronta para uso
• Gera recomendação de seleção
• Identifica os pontos fortes, as áreas de 

preocupação e o estilo de entrevista do 
candidato

• Conduzido por HPI

Express



Fit

• Alto volume de Seleção de colaboradores
• Fornece uma recomendação de 

contratação
• Exibição gráfica de desempenho de 

escala e pontuação
• Opção de relatório personalizado
• Conduzido por HPI, HDS, MVPI



Basis

• Solução personalizada baseada em
pesquisa que descreve a adequação de 
um candidato ao cargo e organização

• Fornece um guia de entrevista
comportamental de recomendação de 
contratação e ferramentas gerais de 
avaliação e comparação

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI



Leader Basis

• Solução pronta para uso que identifica os
pontos fortes e possíveis áreas de 
fraqueza de um candidato para funções
de liderança

• Mede o trabalho e o ajuste
organizacional

• Fornece recomendação de contratação, 
recomendação de ajuste do candidato, 
guia de entrevistas e ferramentas gerais
de avaliação e comparação

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI



Sales Basis

• Solução pronta para contratação para 
profissionais de vendas com alta geração de 
receita, usada para uma ampla gama de 
trabalhos de vendas em todos os setores

• Mede o trabalho e o ajuste organizacional
• Fornece recomendação de ajuste do 

candidato, guia de entrevista e ferramentas 
gerais de avaliação e comparação

• Conduzido por HPI e MVPI



Configure

Talento Decodificado
A única solução de competência que coloca o poder preditivo e o rigor científico
de Hogan ao seu alcance. O processo de três etapas do Configure ajuda a 
determinar os principais atributos, qualidades e habilidades, permitindo avaliar
com precisão o potencial talento em possíveis e futuros funcionários.

Criação
Comece do zero ou a partir de 

um modelo de família de trabalho
pré-projetado, comprovado para 
prever o que é necessário para 

fazer o trabalho.

Customizar
Adicione ou remova

competências para capturar as 
nuances de uma determinada
posição ou cultura corporativa.

Comparar
Veja os candidatos lado a lado

para entender os pontos fortes e 
fracos que cada um traz para a 

mesa e quem se destaca.



Configure

Comece do zero ou a partir de um modelo
de família de trabalho pré-projetado, 
comprovado para prever o que é
necessário para fazer o trabalho.

Adicione ou remova competências para 
capturar as nuances de uma determinada
posição ou cultura corporativa.

Veja os candidatos lado a lado para 
entender os pontos fortes e fracos que cada
um traz para a mesa e quem se destaca.



Desenvolvimento de Talento

As soluções Hogan para desenvolvimento de talentos
usam a avaliação da personalidade para:

§ Identificar pontos fortes, deficiências e 
valores fundamentais do trabalho

§ Fornecer dicas de desenvolvimento e 
gestão

§ Garanta que você obtenha o máximo de 
seus líderes e funcionários

§ Líderes e colaboradores tiram o máximo
proveito de suas carreiras



Leadership Forecast Series inclui:
• Relatório Potencial
• Relatório Desafios
• Relatório Valores
• Relatório Coaching
• Relatório Sumário
• Relatório Flash

Proporciona aos líderes uma
compreensão clara de seus
recursos de desempenho, 
desafios e fatores principais

Leadership Forecast Series



• Mede sete dimensões do desempenho da 
liderança

• Descreve o estilo de liderança quotidiano, 
implicações comportamentais e de 
liderança

• Fornece recomendações de 
desenvolvimento e análise de 
competências

• Conduzido por HPI

Potencial



• Destaca tendências de resposta induzidas por 
stresse ou complacência, capazes de impedir o 
desempenho de um líder

• Prevê comportamentos de descarrilamento na
carreira que interferem na capacidade de 
formar uma equipe coesa

• Descreve implicações comportamentais e de 
liderança

• Fornece recomendações de desenvolvimento e 
análise de competências

• Conduzido por HDS

Desafios



• Explora os principais valores e metas que 
orientam o comportamento, as aspirações e 
as expectativas de um líder

• O relatório resume:
• Principais impulsionadores
• Adequação
• Estilo e cultura de liderança
• Preconceitos inconscientes
• Descreve oportunidades de 

desenvolvimento
• Conduzido por MVPI

Valores



• Integra resultados de potencial, desafios
e valores num plano de desenvolvimento
em cinco etapas

• Ferramenta autoguiada para 
desenvolvimento de liderança individual e 
crescimento profissional

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI

Coaching



• Interpretação autoguiada de forças, 
valores e desafios individuais

• Resume os resultados de Potencial, 
Desafios e Valores

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI

Sumário



• Exibe graficamente as pontuações
principais de escala e subescala HPI, 
HDS e MVPI

• Projetado para ser usado por utilizador
avançado ou participante certificado, 
com experiência para interpretar com 
base apenas nas pontuações da escala

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI

Flash



• Uma ferramenta abrangente de feedback 
para vários avaliadores que fornece uma
visão 360 ° sobre como as pessoas são
percebidas pela chefia, pares, 
coladoradores diretos e outros

• Oferece feedback construtivo e define 
prioridades para melhoria

• Impulsionado pela avaliação de 360 °

Hogan 360º



• Fornece informações sobre os pontos fortes 
de uma pessoa, riscos de desempenho e 
valores essenciais

• Voltado para gestores / lideres emergentes
e de nível médio

• Pode ser usado para seleção e 
desenvolvimento

• Relatórios individuais conduzidos por HPI, 
HDS e MVPI

Insight Series



Gerenciar

• Identifica os pontos fortes e fracos dos 
colaboradores e fornece técnicas para 
gerir os mesmos com base em suas
personalidades

• Projetado para fornecer dicas de gestão
para otimizar o desempenho dos 
colaboradores

• Conduzido por HPI



• Solução para desenvolver talentos de alto 
potencial com base num modelo de três partes

• Projetado para a população de talentos de alto 
potencial selecionada de uma organização

• Focado na prontidão para avaliar e fechar a 
lacuna de habilidades entre o que a sua
organização exige de um líder e o que está no 
seu pipeline de talentos hoje

• Conduzido por HPI, HDS e MVPI

Talentos de Alto Potencial



Leader Focus

• Fornece informações sobre seis dimensões
de liderança que influenciam o estilo e a 
eficácia da liderança

• Projetado para ajudar os líderes a entender
a sua reputação e a marca pessoal exclusiva

• Prepara os líderes para aproveitar os seus
pontos fortes para ser um líder mais eficaz

• Conduzido por HPI e MVPI



• Identifica como as pessoas se comportam
em várias circunstâncias de negócios,

• Identifica pontos fortes e fracos
• Inclui dicas detalhadas para ajudar a gerir

a carreira de alguém
• Conduzido por HPI

Carreira



• Identifica os principais valores dos 
colaboradores

• Compara valores com várias ocupações e 
culturas

• Descreve o tipo de ambiente em que se 
sentirá confortável a trabalhar e viver

• Conduzido por MVPI

Compass



Fornece uma descrição detalhada dos 
participantes
• Estilo de processar informações
• Abordagem de tomada de decisão
• Estilo de tomada de decisão
• Reações ao feedback
• Abertura ao feedback e coaching
Conduzido pela avaliação do julgamento

Judgment



• Identifica o estilo de solução de 
problemas para prever o sucesso
ocupacional

• Avalia o raciocínio tático e 
estratégico para fins de seleção e 
desenvolvimento

• Impulsionado pela avaliação HBRI

HBRI Interpret



Hogan Segurança

• Utiliza avaliação de personalidade para avaliar
colaboradores em seis competências
relacionadas com a segurança

• Identifique candidatos preocupados com a 
segurança, concentre e melhore a formação;  
reconheça e repare lacunas relacionadas com  
segurança na cultura organizacional

• Pode ser usado para seleção ou
desenvolvimento

• Conduzido por HPI



Relatório Equipa

• Compreender os papéis da equipa com 
base na personalidade e nos valores

• Identifique os descarriladores da equipa
e as barreiras ao sucesso

• Destaque a cultura da equipa e a base 
para o alinhamento das metas

• Explore pontuações individuais e como
elas contribuem para as funções da 
equipa

• Conduzido por HPI, HDS, MVPI



Certificação Hogan Assessments  
§ Aprenda a usar o Invetário Hogan de 

Personalidade (HPI), o Inventário Hogan de 
Desafios (HDS) e o Inventário de Motivos, Valores
e Preferencias (MVPI)

§ Aprimore as habilidades interpretativas por meio
de estudos de caso, feedback aplicado e 
treinamento

§ As informações fornecidas irão desafiar e mudar 
a maneira como pensa sobre a natureza, 
liderança e desempenho humanos

Certificação Hogan Assessments



Interpretação Avançada Hogan 
§ Ajuda o participante a analisar temas e conectar

escalas ao perfil Hogan

§ Ideal para pessoas que desejam desenvolver um 
conhecimento mais profundo da escala Hogan e da 
interpretação em subescala

§ Pratique a interpretação de combinações de escalas

§ Aprenda a resolver combinações de escalas
concorrentes ou complexas

§ Compare e contraste suas próprias idéias
interpretativas com as interpretações de 
especialistas da Hogan

Certificação de Interpretação Avançada Hogan



Feedback Avançado Hogan
§ Ajuda o participante a estruturar melhor e a 

fornecer uma sessão bem-sucedida de perguntas
ou respostas da Hogan

§ Ideal para pessoas que podem não ter experiência
em fornecer feedback de ferramentas 
psicométricas

§ Obter informações sobre as melhores práticas de 
feedback

§ Aprenda a solucionar problemas comuns

§ Pratique a realização de sessões de feedback

Certificação de Feedback Avançado Hogan



Hogan Coaching Network (HCN)
§ Network de coaches com ensino e certificação

avançados nos instrumentos Hogan 
§ Fornecer desenvolvimento de liderança em

nível executivo e experiência em coaching

Abordagem Hogan ao Coaching
§ Conecte o que os participantes aprendem

sobre si mesmos, a partir dos resultados da 
avaliação, com suas principais metas de 
negócios

§ Fornecer insights significativos e planos
focados para o desenvolvimento contínuo e a 
eficácia da liderança

Feedback & Coaching
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