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O relatório Hogan Judgment é uma nova e abrangente maneira de compreender a 
capacidade de julgamento e tomada de decisão.  

Nosso modelo de julgamento inclui: (a) medidas para o processamento numérico e verbal da informação; (b) três 
escalas não cognitivas sobre a forma de tomada de decisão; (c) três escalas que medem o pós-tomada de decisão e 
descrições das reações ao feedback negativo. 

Propósito Usado para atividades de desenvolvimento; o relatório oferece insights que auxiliam as 
pessoas a tomar decisões melhores e de maneira mais rápida, reconhecendo e corrigindo 
rapidamente seus erros. 

Línguas Inglês [chinês, dinamarquês, francês, alemão, japonês, polonês, espanhol e português por enquanto] 
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FaQ 

O que eu preciso para usar o relatório? Você precisa 1) ser Certificado Hogan e atuar em gestão de pessoas; 2) 
completar o webinar online Hogan Judgment.

Há algum custo para o webinar? Não, mas ele é obrigatório para qualquer pessoa que queira usar a ferramenta para 
dar coaching ou feedback.

O feedback é necessário? Não, mas recomendamos que o participante o discuta com um Certificado Hogan. 

Posso customizar o relatório? Não.

Posso usar dados de outro relatório para criar um relatório Hogan Judgment? Não. O relatório Judgment requer que o 
participante responda um inventário específico, e seus resultados não podem ser gerados a partir de outros inventários.  

Como o Hogan Judgment se diferencia de testes de inteligência como o Matrigma? O Matrigma mensura a capacidade 
de resolver problemas a partir do reconhecimento de um padrão não verbal. O Hogan Judgment mede a rapidez de 
processamento de informações de um indivíduo e sua habilidade em racionalizar padrões quantitativos e verbais. O 
relatório também avalia a maneira como o partipante acessa as informações antes da tomada de decisão, e seus vieses 
depois.  A indicação de uso do Hogan Judgment é voltada principalmente para o desenvolvimento, enquanto que o 
Matrigma é mais utilizado para seleção.  

Para mais informações, visit hoganbrasilcom.br/hoganjudgment.


