
Ahá! APRESENTAMOS 
O INSIGHT

O MÉDIO GESTOR IMPORTA.

UMA NOVA SÉRIE PARA GERÊNCIA MÉDIA E SUPERVISÃO

Você não começa pelo topo se você quiser entender o contexto. Você começa 
pelo meio, porque são as pessoas no meio que fazem o trabalho no mundo.

Malcolm Gladwell, jornalista e escritor
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O HPI descreve 
a performance 
no trabalho, 
incluindo como 
o profissional 
gerencia o 
estresse, interage 
com outros, 
aborda questões 
relativas ao 
trabalho e resolve 
problemas. 
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O HDS 
descreve as os 
comportamentos 
que aparecem 
em momentos 
de stress, e 
podem romper 
relacionamentos, 
manchar a 
reputação, e tirar 
o profissional da 
trilha do sucesso.

O MVPI descreve os 
valores principais 
do indivíduo, e 
que fazem parte 
de sua identidade 
- os objetivos e 
interesses que 
determinam 
a satisfação e 
motivam a carreira. 

Por décadas, Hogan tem auxiliado as empresas a encontrar e desenvolver a alta liderança. Agora, apresentamos 
uma nova série de relatórios preparada para a média gerência -os gestores que estão ligados ao operacional, 
e são responsáveis por ligar a alta gestão ao restante da organização, e entregar os resultados.

A série Insight oferece às organizações, no que se refere aos riscos ao desempenho, informações validadas 
cientificamente sobre as fortalezas de um determinado profissional, os riscos à performance, e os valores 
que o motivam. O instrumento pode ser usado como apoio ao feedback em 
processos de seleção e desenvolvimento, e fornece um relatório de fácil 
leitura com insights relevantes à média gerência, auxiliando-os no 
autoconhecimento. A série é baseada nos inventários Hogan, e é 
composta por três relatórios. HPI
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P: Qual é a coisa mais importante 

que um CEO pode fazer para 
maximizar a performance de sua 

empresa? 

A:  A resposta é construir, com 
criatividade, agressividade e de 

maneira sistemática as habilidades 
do time gerencial médio.

 Jonathan Byrnes, palestrante do 
MIt, para a Harvard Business Review 
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