
Empresa Local

Quem responde Cargo

Leia com atenção e assinale qual o nivel se encontra cada processo das práticas de RH.
Estratégia Processo Nível I Nível II Nível III Nível IV Nível V

BLOG TANIA BUENO

DIAGNÓSTICO PRÁTICAS DE RH

Processos de 

Recrutamento e 

Seleção

A seleção é feita utilizando-

se da experiência do 

profissional responsável pela 

atividade.

Tem definida as políticas 

de recrutamento interno 

e externo divulgadas e 

seguidas pelos 

profissionais.

Possui processos seletivos 

padronizados, incluindo 

testes para cada nível e  

fonte de recrutamento.

Tem definido e acompanha as 

etapas dos processo seletivo 

junto ao cliente interno.

Possui processos estruturados e padronizados 

para os processos seletivos para todos os 

candidatos, inclusive os indicados internamente. 

Possui políticas claras para o recrutamento 

interno e externo. Seleciona analisando as 

competências ideais para  a organização.

Programa de 

Integração 

Institucional e de área

Integração é feita 

informalmente.

Possui um momento de 

integração pouco 

estruturado.

Possui programa de 

integração Institucional 

estruturado, com agenda e 

assuntos referentes às 

principais áreas da empresa 

e de RH.

Possui programa de integração 

estruturado tanto institucional 

como de área e como meta 

nenhum profissional inicia sem 

passar pelos programas.

O programa de integração tanto institucional 

quanto da área é valorizado pelos líderes. Seu 

conteúdo foca o conhecimento da cultura e dos 

processos. Utiliza veículos de divulgação para 

valorizar a entrada dos profissionais. 

Avaliação do Período 

de Experiência.

A avaliação de período de 

experiência ainda não é 

praticada.

A avaliação do período de 

experiência é feita 

informalmente pelo líder.

A avaliação do período de 

experiência é feita pelo 

líder, com formulário 

específico, próximo aos 90 

dias.

Avaliação do período de 

experiência é feita pelo líder, 

com formulário específico aos 

45 e 90 dias.

Tanto o gestor como o colaborador avaliam os 

períodos de experiência, com formulário 

específico para ambos. O feedback gera plano de 

correção de desvios com o objetivo de retenção e 

é coordenado pelo RH.
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PLANEJAR E IMPLANTAR 

MECANISMOS QUE GARANTAM UM 

PROCESSO DE ATRAÇÃO DE 

TALENTOS, BEM COMO DEFINIR E 

IMPLANTAR POLÍTICAS E 

FERRAMENTAS QUE GARANTAM A 

ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS 

ADEQUADOS. 

Missão e Valores

Não possui Missão e Valores 

ou possui apenas a Missão 

ou os Valores.

Possui Missão e Valores 

mas a divulgação é pouco 

eficaz.

Possui Missão e Valores, 

está divulgado porém não 

observa-se aplicação dos 

conceitos pelos 

profissionais.

A Missão e Valores são bem 

divulgados, estão afixados nas 

áreas da empresa. As pessoas 

assimilam bem os conceitos de 

cada valor observados em 

Pesquisa de Clima.

A Missão e Valores são bem divulgados. Os 

valores são expressos em comportamento, 

podendo ser avaliados anualmente. O RH atua na 

manutenção do conceito de cada valor.

Pesquisa de Clima

Pesquisa de Clima não é 

praticada ou muito 

esporadicamente.

A Pesquisa de Clima é 

praticada porém não se 

utiliza os dados obtidos 

para melhoria contínua.

A Pesquisa de Clima é 

realizada periodicamente, 

divulga-se os resultados 

mas os planos de melhoria 

são pouco consistentes.

A Pesquisa de Clima é realizada 

periodicamente, divulga-se o 

resultado, elabora-se um plano 

de ação de melhoria mas aplica-

se pouco o plano de ação.

A Pesquisa de Clima é vista como uma forma de 

medir o nível de satisfação dos profissionais, de 

forma transparente. O resultado gera plano de 

ação cujo acompanhamento da realização é 

sistematicamente divulgado.

PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

TRABALHO QUE FAVOREÇA A 

RETENÇÃO DOS MELHORES 

PROFISSIONAIS, QUE ELES TENHAM 

ORGULHO DO TRABALHO E DA 

EMPRESA E QUE PASSEM A AGREGAR 

VALOR DE FORMA ESPONTÂNEA E 

FOCADA NO QUE REALMENTE 

INTERESSA.
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Avaliação de 

Desempenho

Avaliação de Desempenho 

ainda não é praticada.

Avaliação de 

Desempenho é praticada 

apenas para líderes ou 

para uma área específica.

Pratica-se um modelo de 

Avaliação de Desempenho 

apenas por competências 

que são comuns ao 

mercado.

Pratica-se um modelo de 

Avaliação de Desempenho por 

competências identificadas 

conforme estratégia e cultura 

da empresa.

Pratica-se a Avaliação de Desempenho por 

competência ou por metas, visando 

desenvolvimento ou para definição de mérito ou 

bônus. Gera Plano de Desenvolvimento Individual 

e coletivo com acompanhamento sistemática de 

sua realização. 

Cargos e Salários

Não possui um Plano de 

Cargos e Salários completo. 

As admissões são feitas 

espelhando os salários hoje 

praticados.

Possui tabela salarial 

porém seu uso é restrito 

podendo ter interferência 

da diretoria.

Possui tabela de cargos e 

salários, os salários são 

respeitados porém a 

política não está divulgada 

nem clara para os 

colaboradores.

Possui tabela de cargos e 

salários, há descrições de 

cargos e busca-se a equidade 

interna.

A Política de Cargos e Salários é clara e divulgada 

para todos na organização. É possível entender as 

várias carreiras na empresa, tanto na área 

operacional quanto administrativa. 

Políticas 
As políticas existentes são 

escritas conforme demanda.

Possui as principais 

políticas de RH.

Possui políticas descritas 

mas são pouco divulgadas

Possui as principais politicas 

descritas e divulgadas. Os 

colaboradores tem fácil acesso 

a elas. 

As políticas são padronizadas, com processos de 

elaboração, aprovação e divulgação definidos. Há 

preocupação que os colaboradores entendam as 

políticas, sendo divulgadas numa linguagem 

acessível a todos. 

Endomarketing

Não pratica-se a 

comemoração de eventos 

corporativos.

Possui pelo menos duas 

datas comemoradas com 

colaboradores.

As principais datas no ano 

são celebradas com 

parcimônia.

As principais datas do ano são 

celebradas procurando motivar 

os profissionais a participarem 

e valorizarem o evento.

Há uma preocupação genuína em celebrar datas 

comemorativas junto aos colaboradores. Tem 

como objetivo valorizar o profissional e promover 

a integração e satisfação interna. 

Ambiente de Trabalho

Ambiente geral tanto de 

recursos técnicos quanto 

motivacionais requerem 

atenção.

Os recursos básicos são 

atendidos, como locais 

com conservação 

adequada, 

equipamentos, 

iluminação, entre outros. 

Além dos recursos técnicos 

adequados, promove-se a 

liberdade de opinião sobre os 

processos. Os líderes são 

incentivados a ouvir a opinião 

dos colaboradores.

Respeita-se as diferenças de 

raças, religião, promovendo-se 

a descontração sem prejuízo do 

alcance dos resultados.

Há uma preocupação genuína e incentivo aos 

colaboradores em contribuir com opiniões e 

ideias. Estimula-se a qualidade de vida e 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
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PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

TRABALHO QUE FAVOREÇA A 

RETENÇÃO DOS MELHORES 

PROFISSIONAIS, QUE ELES TENHAM 

ORGULHO DO TRABALHO E DA 

EMPRESA E QUE PASSEM A AGREGAR 

VALOR DE FORMA ESPONTÂNEA E 

FOCADA NO QUE REALMENTE 

INTERESSA.
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Integração entre áreas 

e  entre colaboradores

A integração entre áreas e 

colaboradores é feita 

informalmente.

A empresa faz pequenas 

ações que promovem a 

integração entre áreas 

e/ou colaboradores.

Busca em todos os eventos 

e treinamentos a 

possibilidade de integração 

entre áreas e/ou 

colaboradores.

Incentiva-se a realização de 

projetos onde profissionais de 

várias áreas atuem.

Possui programas ou processos internos que 

promovem ou facilitem a integração ou o espírito 

de interdependência entre áreas

Saúde e Segurança do 

Trabalho

Não possui ações voltadas a 

Saúde ou Segurança do 

Trabalho.

A atuação é mais reativa 

do que preventiva.

As ações preventivas são 

focadas apenas nos 

programas de PCMSO E 

PPRA.

Incentiva os profissionais com 

ações pontuais sobre Saúde e 

Segurança do Trabalho. 

Pratica ações consistentes definidas em 

programas estruturados e de forma preventiva 

tanto sobre Saúde quanto Segurança do 

Trabalho.

Ações Sociais
As ações sociais ainda são 

pouco difundidas.

A empresa apoia alguma 

entidade 

institucionalmente sem 

divulgação efetiva 

internamente.

Propõe apoio social 

esporadicamente, podendo 

ser atrelado a alguma data 

específica no ano.

Estimula os profissionais a 

atuarem proporcionando 

oportunidades internamente e 

definindo foco de atuação.

Possui um programa interno estruturado e 

pessoa específica ou comitê responsável pelo 

programa.

Liderança
A Liderança é desenvolvida 

apenas "on the job"

Os Líderes atuais passam 

por treinamentos 

esporádicos.

Possui programas de 

desenvolvimento da 

liderança baseados nos PDIs 

gerados nas avaliações de 

desempenho.

Possui programa para preparar 

os profissionais para assumirem 

liderança futura.

A empresa tem foco significativo no 

desenvolvimento da liderança atual e futura.

Programa de 

Treinamento e PDI - 

Programa de 

Desenvolvimento 

Individual.

Há treinamentos apenas quando 

demandado e/ou apenas os 

obrigatórios.

Há levantamento de 

necessidades de 

treinamentos junto aos 

líderes e aplicação dos 

programas.

Possui um plano de 

treinamento conforme o 

levantamento de necessidades 

e pelo resultado da avaliação de 

desempenho.

Prepara profissionais para evolução 

na carreira, atuando nas 

competências necessárias para a 

função.  Estabelece meta de 

treinamento anual.

Os PDIs alimentam sistematicamente os Programas de 

Treinamento. Prioriza-se os treinamentos voltados ao 

plano estratégico da empresa e ao desenvolvimento das 

competências técnicas e comportamentais de acordo  

com a necessidade da função. 

PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

TRABALHO QUE FAVOREÇA A 

RETENÇÃO DOS MELHORES 

PROFISSIONAIS, QUE ELES TENHAM 

ORGULHO DO TRABALHO E DA 

EMPRESA E QUE PASSEM A AGREGAR 

VALOR DE FORMA ESPONTÂNEA E 

FOCADA NO QUE REALMENTE 

INTERESSA.

PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM CONTÍNUA COM 

PROGRAMAS ESTRUTURADOS PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E 

DOS PROFISSIONAIS, DE ACORDO 

COM   A NECESSIDADE E ESTRATÉGIA 

DA ORGANIZAÇÃO 
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Definição de 

Competências

Não há definição de 

competências.

Há uma preocupação 

com o assunto, 

ocorrem palestras 

esporádicas mas o 

conceito não está 

implantado na 

empresa.

Há competências  

definidas com foco 

apenas na Liderança.

Possui competências 

definidas para todos os 

cargos e elas são avaliadas 

na avaliação anual de 

desempenho, gerando PDI.

Os PDIs gerados para desenvolver as  

competências são acompanhados pelo RH e 

pelos líderes de forma sistemática. 

Programas

Menor Aprendiz

Estágio 

Trainee

A empresa não pratica os 

Programas.

Pelo menos um dos 

programas é praticado na 

empresa.

Há ação voltada para o 

cumprimento da cota dos 

programas obrigatórios.

Possui os programas 

obrigatórios por lei e contrata-

se estagiários ou trainee.

A empresa possui programas estruturados tanto 

obrigatórios quanto os de estágio ou trainee 

tendo como objetivo reter os profissionais para 

assumirem futuras posições na empresa.
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FOTALECER  AS BOAS PRÁTICAS QUE 

SÃO IMPLANTADAS COM O OBJETIVO 

DE CRIAR AMBIENTE DE 

PARTICIPAÇÃO E RECONHECIMENTO 

ALÉM DE INCENTIVAR A CULTURA DE 

RESULTADOS

Comunicação Interna /  

Endomarketing

A empresa é informal para 

comunicar-se com 

colaboradores.

Possui quadro de avisos 

com comunicações 

esporádicas.

Possui um veículo de 

comunicação com 

identidade visual, objetivo e 

periodicidade.

Possui mais de um veículo de 

comunicação. Há uma 

periodicidade, objetivo, 

identidade visual clara e 

convergente mas ainda não há 

uma atuação mais estratégica 

no processo.

A empresa possui um Plano de Comunicação 

Interna Estratégico e estruturado, abrangendo 

mais de um veículo de comunicação e incluindo 

ações de endomarketing.
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MANTER SOB CONTROLE ÍNDICES DA 

ÁREA DE RH, QUE IMPACTAM NO 

RESULTADO DO NEGÓCIO E NO DIA A 

DIA DO RH

Acompanhamento de 

indicadores

Não há acompanhamento de 

indicadores.

Há acompanhamento de 

pelo menos dois 

indicadores mais comuns 

de RH porém não há 

meta a ser alcançada.

São definidas metas aos 

indicadores mais comuns de 

RH.

Planos de ação são definidos 

para o alcance das metas que 

são acompanhadas 

mensalmente.

Há uma análise da estratégia do negócio, e 

baseado nessa estratégia são definidos os 

indicadores a ser monitorados, junto aos líderes 

de áreas, com plano de ação que garantam seu 

controle.
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PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE 

APRENDIZAGEM CONTÍNUA COM 

PROGRAMAS ESTRUTURADOS PARA 

O DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES E 

DOS PROFISSIONAIS, DE ACORDO 

COM   A NECESSIDADE E ESTRATÉGIA 

DA ORGANIZAÇÃO 
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