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NOSSA CAUSA:

PROMOVER A

PRÁTICA DA ALTA

PERFORMANCE NAS

ORGANIZAÇÕES



O QUE ERA
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Traz informações RELEVANTES 

para tomadas de ação, aos colaboradores, 

gestores e administradores. 



Escolha do ciclo 
das informações

Possibilidade dos gestores 
visualizarem dados de suas 
equipes em todos os níveis 

Dados do Módulo de Objetivos 
com % geral dos resultados e 
quantidade de indicadores 
(em dia/atrasados) com drill
down, para tomadas de decisão

Dados do Módulo de Avaliação 
de Desempenho com quantidade 
de ações de PDI (concluído, 
pendente, atrasados) com drill
down, para tomadas de decisão

RELEVÂNCIA



Engine para envio 
de cobrança de 
e-mail automático 
de cobrança para 
as pessoas.

RELEVÂNCIA



Dados do Módulo de 
Avaliação de Desempenho 
com status das competências 
avaliadas, com drill down.

RELEVÂNCIA



Possibilidade de 
visualizar os dados 
pessoais de sua equipe 
e da empresa (ADM) nas 
atividades de aprendizado 
em andamento (cursos ou 
trilhas) – com drill down
de dados.

RELEVÂNCIA



PEOPLE

EVOLUTION



Big Data: 
informações de 
resultado e 
desempenho dos 
colaboradores 
desde sua admissão, 
com drill down aos 
respectivos módulos 
(Aprendizado ou 
Performance)

PEOPLE EVOLUTION



PEOPLE EVOLUTION



PEOPLE EVOLUTION



PEOPLE EVOLUTION



ÍNDICE DE

TREINAMENTO



Funcionalidade nativa de Índice de Treinamento 

considerando, por ano, os elementos requeridos 

relacionados às competências das funções. 

(objetos concluídos) 

ÍNDICE DE TREINAMENTO



PERFORMA 4 - LMS

(LEARNING MANAGEMENT

SYSTEM)

Gamification, Engajamento, Reconhecimento, Premiação, Milhagem, Colaboração, ......



GAMIFICATION



• Aplicar estratégias de game (jogos) para engajar e motivar 

os funcionários no aprendizado contínuo.

• Jogos podem ser criados utilizando todos os objetivos educacionais 

disponíveis: cursos e-learning, vídeos (curso tipo vídeo), arquivos, etc....

Reconhecimento 
(Pontuações, Rankings, 
Badges - conquista)

Premiação 
(Final do game)

Recompensa:

Milhagem para 
recompensas pelos 
badges conquistados 
ou pelos prêmios 
(Game)

Milhagem para ações 
dentro do LMS



GAMIFICATION

Cada objeto de aprendizagem 
possui uma quantidade de pontos

Possibilidade de cadastrar até 4 
agrupamentos “Ranking” 
(Ex: Nacional, Estadual, 
Municipal, Regional)

2 possibilidades de visão dos 
objetos do game: lista ou imagem



GAMIFICATION

Possibilidade de cadastro de badges
para vários eventos do game:

Inscrição
Término de objetos em 
determinado tempo
Término de fases do game 
(mini grupo de objetos)
Término do game em 
determinado tempo
Por login via mobile
Por eventos no Portal (responder 
uma enquete no portal)
Etc.... (qualquer evento com 
traceability do Performa)

Cadastro de premiações ao 
término do game



MILHAGEM

Loja Virtual disponível 
com gestão de estoque



MILHAGEM

Resgate de prêmios



COLABORAÇÃO

QR Code para abertura 
dos cursos, documentos, 
vídeos, etc... (Ex.: centro 
de treinamento com 
display com “N” objetos)

Colaboração de
conteúdos em vídeo



CENTRAL DE DASHBOARDS

Área customizada por usuário para 
seleção de indicadores a serem 
monitorados em sua tela principal do LMS



UX

(USER EXPERIENCE)

4 portais “Core”com visuais / disposição 

de informações totalmente reestilizadas
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INTEGRAÇÃO COM

SKYPE FOR BUSINESS

Clientes com conta Office 365 
terão possibilidade de criar 
eventos com o Skype for Business



PERFORMA 4

Possibilidade de criar salas virtuais com 
compartilhamento de arquivos, gravação 
do evento e todas as funcionalidades do 
Skype for Business

Atendimento aos eventos por meio do 
app Skype for Business (desktop e mobile)



COMING

SOON



ROADMAP 2017/2018

• Módulo de Competências: revisão considerando níveis de 
competência por função e upload automático do mapa

• Módulo de Objetivos: utilização do módulo em HMTL -
descontinuidade do Flash

• Power BI Microsoft: integração com nossa base de dados para 
clientes no Azure => flexibilizar a geração de relatórios

• Curation: processo de análise e organização dos conteúdos para 
oferecer ao usuário temas relevantes ao seu aprendizado 
(massa de dados para tomadas de decisão)



APP DIÁRIO DE

DESEMPENHO

TODOS NÓS PRECISAMOS DE PESSOAS

QUE NOS DEEM FEEDBACK.

É ASSIM QUE NÓS MELHORAMOS.

-Bill Gates, Fundador da Microsoft



APP DIÁRIO DE DESEMPENHO



APP DIÁRIO DE DESEMPENHO

• Login

• Autenticação através do mesmo usuário e senha 

do Performa mais o PIN ou QRCode

• Registro do login para autenticação automática



APP DIÁRIO DE DESEMPENHO



APP DIÁRIO DE DESEMPENHO



CENTRAL DE RELACIONAMENTO



Trilha de capacitação das
soluções MicroPower

Realese notes 

FAQ

Vídeos sobre tendências e 
cases de sucesso

Monitoramento do contrato

Biblioteca com documentação 
das soluções MicroPower

Últimas notícias

CENTRAL DE RELACIONAMENTO



MUITO OBRIGADO


