OHC

Organizational Health
Check-up

Descubra como está a saúde da sua equipe
Com o OHC você consegue identificar os pontos fortes da sua equipe,
áreas de melhoria e como sua equipe pode atingir a melhor performance
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Com o OHC - Organizational Health Check-up da Innermetrix você consegue
identificar os pontos fortes da sua equipe, áreas de melhoria e como sua equipe
pode atingir a melhor performance?
O pesquisa de organizacional investiga áreas necessárias para o desempenho ideal
de qualquer empresa. O estudo também determina a extensão do alinhamento da
força de trabalho com os objetivos e a cultura da sua empresa
Os resultados do OHC identificarão claramente áreas a serem direcionadas para
melhoria e reforço. Suas pontuações de saúde e alinhamento da força de trabalho
dos negócios, com resultados mensuráveis em 11 áreas-chave de desempenho
diferentes, permitirão que você desenvolva um plano de longo prazo para
melhoria dos negócios com crescimento sustentável.
Ter esse nível de entendimento holístico da saúde geral da sua organização
permitirá identificar as áreas problemáticas com mais eficiência e maximizar os
segmentos de negócios de alto desempenho existentes com mais eficiência.
O que torna o OHC Innermetrix único?
O seu relatório fica pronto em apenas 15 minutos;
Como os colaboradores veem sua entrada e os primeiros 90 dias na empresa;
fases do processos com possibilidades de melhoria
11 área
investigadas.
Visão geral
Identifica as processos de
baixo desempenho.

Profundidade
55 Perguntas para
identificar oportunidades
de melhorias.

Praticidade
Pesquisa instantânea,
a velocidade certa para
os tempos modernos

Confiabilidade
Pesquisa criada por Jay Niblick,
autoridade mundial em Axiologia
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O OHC Innermetrix permite-lhe desenhar suas próprias pesquisas, 100% adaptáveis à sua
organização, entidades, grupos ou áreas e assim obter informação quantitativa e qualitativa
sobre as características do grupo. No relatório padrão são pesquisados 11 pilares de sucesso
do seu negócio.

Pessoal - como se sentem os indivíduos em sua organização?
Alinhamento de Equipe - Todo mundo está indo em direção aos resultados e lucros?
Colaboradores - Quão efetivamente você lidera as pessoas?
Eficácia de equipe - quão fortes são as equipes?
Liderança - Quão confiável e inspiradora é a sua liderança?
Estratégia e Planejamento – Quão abrangente e segura é a sua estratégia?
Serviço ao Cliente – Quão leais são seus clientes?
Vendas e Marketing - A sua mensagem é compreendida e o seu time vende?
Operações – Você executa operações eficientes e de qualidade?
Cultura - Quão coesa e benéfica é a sua cultura?
Gerencia – Quão efetivamente você gerencia as coisas?

Sistema 100% configurado, podendo
ajustar os pilares e as perguntas. De
acordo com a necessidade de seu
negócio.

Em 10 minutos de aplicação, online, a abordagem holística do OHC
nos oferece um "instantâneo" dos pontos fortes e oportunidade de
melhoria nas áreas pilares de seu negócio com base no diagnóstico
de seus próprios colaboradores.
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INNERMETRIX Brasil:
e-mail: contato@imxbrasil.com.br
WhatsApp : 44 991614959
Fixo: 44 3224 7446
Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 13:30 às 18h
Sábado das 08:30 às 12h

CCM Management - Brasil:
www.ccmcoaching.com
instagram: ccm_innermetrix_sbc_belem
e-mail: heraldo.conde@ccmcoaching.com
raquel.conde@ccmcoaching.com
Whatsapp: 91-99111-8270
Fixo SP: +55 11 3230-8524
Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 14:00 às 19h
Sábado das 08:30 às 12h

