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MAPEAMENTO
DE PERFIL POR
COMPETÊNCIAS

Mapeamento de Perfil por Competências (MaP) é uma

Possibilita também, por parte do profissional, tomar

ferramenta da Unidade de Performance da Missel

conhecimento dos seus pontos fortes e dos pontos a

Capacitação Empresarial. Ele é um estudo individualizado

serem desenvolvidos para o aumento da performance no

do potencial e da performance do profissional, utilizado

trabalho, tornando-o mais consciente de suas atitudes e

para análise de seu perfil. Fornece informações

consequentemente melhorando seus resultados.

relacionadas ao estilo de liderança utilizado pelo indivíduo
e sua produtividade quanto às competências de
relacionamento e administrativas. Também é avaliada a
maneira que gerencia o tempo, além das suas
características de personalidade, dentre outros aspectos.
O grande diferencial do MaP frente a outras ferramentas
do mercado, é a avaliação do potencial intelectivo e da
capacidade de raciocínio do profissional, informações
fundamentais para tomada de decisão no momento de
assumir novos desafios profissionais.

O Mapeamento de Perfil por Competências consiste na
aplicação de uma bateria de testes selecionados de forma
específica e individual, garantindo assim, a fidedignidade
dos resultados.
É indicado em casos de: promoção, seleção, transferência
de função, desenvolvimento de equipes, orientação de
carreira, coaching e outras necessidades específicas da
Organização.

Objetivos

Devolutiva

Identifica as potencialidades do profissional

Não se pode imaginar o fechamento de um processo de

Identifica os pontos a serem desenvolvidos

Mapeamento de Perfil sem uma correta devolução dos resultados

Possibilita aos envolvidos (gestor, diretoria, recursos humanos, etc.)

aos envolvidos. Esta é uma etapa importante do processo para que

o conhecimento das características individuais do profissional

todos tomem conhecimento sobre as características,

Proporciona o aumento da performance

potencialidades e possibilidades de melhoria destacadas nos
relatórios, evitando distorções na interpretação dos resultados.

Reduz incertezas nos processos de promoção, seleção e
transferência de função

O Que Mede?
A combinação dos resultados das testagens gera uma
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CUIDADO E PRÓ-ATIVIDADE

Etapas do MaP

Entrevista
Individual

Aplicação das Testagens

Levantamento dos
Dados

Construção dos
Gráficos

Elaboração do
Perfil

Devolução do Perfil
individualmente aos envolvidos
(profissional avaliado, gestor,
recursos humanos, entre outros)

ASSESSMENT
O processo ainda poderá ser desenvolvido através do Assessment, onde o profissional terá o
acompanhamento de um coach (consultor especializado) a fim de desenvolver um PDI (Plano de
Desenvolvimento Individual), com ações específicas focadas nas competências e comportamentos a serem
desenvolvidos de acordo com os resultados do MaP.
Este acompanhamento é realizado através de reuniões individuais de coaching executivo com objetivo de
orientá-lo em relação ao processo de mudança de comportamento e aumento da assertividade do seu PDI,
alinhando a sua carreira aos interesses da organização.

Aspectos desenvolvidos durante o processo de Assessment:
1

Ajuda o profissional a se desenvolver mais rapidamente,

4

Transforma crises em oportunidades;

produzindo resultados mais satisfatórios;

5

Potente ferramenta para desenvolver liderança;

2

Leva a mudanças de mentalidade e atitude;

6

Potencializa a habilidade de gestão e trabalho em equipe;

3

Libera o potencial do profissional maximizando seu

7

Monitora os processos de mudança.

desempenho;
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Alguns dados da Missel e os resultados do MaP e Assessment
Mais de

2500

MaPs realizados

95%*

Mais de 500 processos de Assessment

* Índice de satisfação

Empresas que testaram e aprovaram os resultados:

Vídeo Institucional

Fone: 51 3338 0220
www.missel.com.br
www.mapeamentodeperfil.com.br
Missel Capacitação Empresarial

