
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, o PDI é 
registrado no sistema de avaliação de desempenho.

COMPOSIÇÃO 
DO PDI

EDUCAÇÃO E 
TREINAMENTO 

Conhecimento técnico e 
comportamental. 

Exemplos: treinamentos, leituras, 
autoestudos, workshops.

10%

20%

Provoca o autoconhecimento para o 
desenvolvimento de novas 
habilidades. 

Exemplos: feedback/ Networking, 
Mentoring/ Coaching com Pares, 
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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• Seja aberto para receber      

feedbacks.

• Use a escuta ativa.

• Faça perguntas esclarecedoras.

• Peça exemplos.

• Repita o que você ouviu para certificar-se de que compreendeu.

• Busque inputs de diferentes pessoas ou departamentos. 

• Encare como uma oportunidade de aprender algo novo.

DICAS PARA 
UM PDI 
PRODUTIVO

Agradeça! O feedback é um presente para 
o seu desenvolvimento. Tudo depende do 
que você vai fazer com ele.


