
QUAL A IMPORTÂNCIA?

O PDI define ações que darão 
suporte para que o profissional se 
desenvolva gradativamente e, com 
isso, atinja seus objetivos de carreira 
de forma consciente e estruturada.

O QUE É O PDI? 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

O PDI é um instrumento de apoio ao profissional 
que deve ser criado a partir de conversas realizadas 
entre gestor e colaborador a fim de planejar ações 
de desenvolvimento. Posteriormente, é registrado 
no sistema de avaliação de desempenho.

COMPOSIÇÃO 
DO PDI

EDUCAÇÃO E 
TREINAMENTO 

Conhecimento técnico e 
comportamental. 

Exemplos: treinamentos, leituras, 
auto estudos, workshops.
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Provoca o autoconhecimento para o desenvolvimento 
de novas habilidades. 

Exemplos: feedback/ Networking, Mentor/ Coach, 
Conversa com Gerente, Gestão de Desempenho, 
Outros Feedbacks.

FEEDBACK

70%EXPERIÊNCIA  
ON THE JOB
Atividades do dia a dia que 
proporcionem o desenvolvimento 
de novas habilidades, conhecimento 
do negócio, competências 
comportamentais e melhoria de 
performance.

Exemplos: aprendizado no dia a dia, 
Projetos da área que tenham 
interface com outras áreas, Sentindo 
na pele, Movimentação lateral 
(dentro e fora da área), Exposição 
com a liderança, Condução de 
apresentações, Agir como facilitador. 

PASSO A PASSO PARA 
UM BOM PDI

PROCESSO 
CONTÍNUO
Deve ocorrer ao longo de todo 
o ciclo de desempenho.

DESENVOLVIMENTO 
E CARREIRA
Momento para refletir sobre as 
expectativas de 
desenvolvimento.

FOCO NA 
AÇÃO
É fundamental traçar 
planos de ação 
específicos e realistas 
para o ano em questão.

PROTAGONISMO
Cada um deve ser o 
protagonista do seu 
processo de 
desenvolvimento.

CLAREZA E 
TRANSPARÊNCIA
As conversas não devem representar 
promessas ou compromissos da 
organização com o funcionário. Devem ser 
orientadas e focadas no desenvolvimento.
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• Crie um clima favorável.
• Apresente dados e fatos que    

comprovem sua percepção.

• Ouça as respostas.

• Seja direto, mas sensível ao estilo da outra pessoa.

• Dê sugestões de melhoria.

DICAS PARA 
UM PDI 
PRODUTIVO

Dê feedback apenas quando você estiver 
preparado para receber um!

O QUE A 
EMPRESA 

ESPERA DO 
GESTOR

• Liderança que se aproprie do seu papel, fornecendo 
insumos para nortear o desenvolvimento de sua 
equipe.

• Conhecimento do negócio e suas oportunidades 
para poder orientar a conversa.

• Construção consciente dos PDIs, acompanhamento 
efetivo e alto índice de realização.

• Preparação de profissionais para dar suporte às 
estratégias de pessoas da organização.

• Gestores preparados para realizar a gestão de 
consequências a partir dos mapeamentos realizados.

GESTOR 
SMART

SPONSOR
Patrocinador: reconhece, 

auxilia, ajuda a crescer.

APPRAISER
Avaliador: firma consenso, observa o 

desempenho, avalia necessidades.

ROLE MODEL
Modelo: inspira confiança, pratica 

o que prega, tem estilo adequado.

TEACHER
Professor: preocupa-se com a 

aprendizagem, compartilha sabedoria.

GESTOR 
SMART

MENTOR
Mentor: ajuda a 

compreender, priorizar 

projetos, eliminar barreiras.


