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OVER THE GIANTS SHOULDERS

Todas as avaliações são desenvolvidas com base na integração de modelos, validação
da comunidade científica e vasta aplicação em diferentes organizações dos mais
variados segmentos. Sempre, com respaldo técnico de especialistas, mestres e
doutores das principais Universidades do Mundo. Dentre os principais autores que
inspiram nossas avaliações, podemos citar: Otto Scharmer, Abraham Maslow, Carl
Gustav Jung, Edgar Schein, Peter Drucker, John Gattorna, Richard Barrett, Treacy &
Wieserma, Cameron & Quinn, Kaplan & Norton, entre outros gigantes.

“What gets measured, gets managed.
If you don`t measure... you can`t manage,
you can`t control, you can`t improve...
you lose money.”
Peter Drucker
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SATISFAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

P O S I C I O N A M E N TO E S T R AT É G I C O

Avaliação do grau de alinhamento estratégico de uma equipe
de liderança, de níveis hierárquicos, de áreas de negócio ou
da empresa completa, de acordo com cinco modelos de
posicionamento. O nível de consciência das lideranças sobre
o posicionamento atual e desejado da organização faz toda a
diferença em termos de definição de foco, objetivos, projetos
e resultados obtidos. Esse alinhamento pode ser mapeado e
avaliado através de aplicação de survey desenvolvida pela
Trustin em conjunto com um Workshop de Alinhamento
Estratégico direcionado para a alta gestão da empresa.

Fonte: Trustin
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Modelo de Posicionamento Estratégico da Trustin,
agende uma conversa ou até mesmo solicite um
diagnóstico preliminar para conhecer a aplicação.

ALINHAMENTO ORGANIZACIONAL

A partir da análise do alinhamento organizacional é possível avaliar a
capacidade de uma organização em executar sua estratégia de maneira
eficaz, compreendendo o seu posicionamento estratégico e respectivo
alinhamento com a cultura organizacional. Isso pode significar o sucesso
ou fracasso de todo o tempo, dinheiro e recursos investidos em uma
determinada estratégia – e acontece que atualmente mais de 70% das
iniciativas estratégicas falham no longo prazo – os resultados ficam
aquém do esperado, os projetos são entregues parcialmente ou então
não são duradouros no longo prazo. É possível ser mapeado e avaliado
através da aplicação de duas surveys desenvolvidas pela Trustin em
conjunto com um Workshop de Alinhamento Estratégico direcionado
para a alta gestão da empresa.

Fonte: Trustin

A R Q U É T I P O S C U LT U R A I S

Envolve o mapeamento do perfil cultural de uma equipe, de
áreas de negócio ou da empresa completa, de acordo com
um modelo de cinco arquétipos culturais desenvolvidos pela
Trustin. O grau de alinhamento entre a Cultura Atual e a
Desejada para uma organização faz toda a diferença para a
execução de inicativas estratégicas e, portanto, para uma
eficaz implementação de uma determinada estratégia de
negócios. Os arquétipos podem ser mapeados e avaliados
através de aplicação de survey desenvolvida pela Trustin
em conjunto com Workshops de Visão de Futuro e/ou
Pontos de Alavancagem Cultural.

Fonte: Trustin
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Modelo dos Cinco Arquétipos Culturais da Trustin,
agende uma conversa ou até mesmo solicite um
diagnóstico preliminar para conhecer a aplicação.

VA LO R E S C U LT U R A I S

Em uma imagem simples, descubra o que está
funcionando e o que não está funcionando na sua
cultura. Descubra também o que é importante para a
sua equipe, como eles experimentam a cultura atual e
como gostariam de melhorar no futuro. A partir dessa
avaliação é possível liberar todo o potencial cultural de
sua empresa a partir da identificação de fatores que
limitam que os seus colaboradores vivenciem seu pleno
potencial. Pode ser avaliado através de uma survey
muito simples, envolvendo análise de Valores Pessoais,
Valores da Cultura Atual e Valores da Cultura Desejada.

Fonte: Barrett Values Centre

Ilustração da ferramenta Cultural Values
Assessment (CVA), do Barrett Values Centre.
Agende uma conversa conhecer a aplicação.

C A PA C I D A D E D E M U D A N Ç A

Mapeamento da capacidade de uma organização responder
às demandas de mudança e transformação necessárias para
sua sobrevivência no ecossistema de negócios.
Essa avaliação é relevante dado o ambiente de negócios
cada vez mais dinâmico e incerto, a habilidade de uma
organização liderar as mudanças em seu segmento pode
representar a valorização, evolução e longevidade do
negócio. A capacidade de mudança de uma organização
pode ser mapeada e avaliada através da aplicação de uma
survey baseada nos desenvolvimentos de Kenneth Kerber e
Anthony Buono, em conjunto com Workshops e entrevistas
individuais sobre o ecossistema de negócio.

Fonte: Kenneth Kerber e Anthony Buono

ARQUÉTIPOS DE LIDERANÇA

Mapeamento do perfil de liderança, de acordo com
um modelo de cinco arquétipos baseados nas
metodologias de Jung, Gattorna, Cameron e Quinn. As
Lideranças são responsáveis por direcionar a evolução
cultural de uma organização, e portanto é fundamental
criar um equilíbrio para que as lideranças cultivem a
cultura desejada. Pode ser avaliado através de
aplicação de survey desenvolvida pela Trustin –
individualmente ou em 360 graus - em conjunto com
entrevistas individuais, Coaching e Focus Group.

Fonte: Trustin
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Modelo dos Cinco Arquétipos de Liderança da Trustin,
agende uma conversa ou até mesmo solicite um
diagnóstico preliminar para conhecer a aplicação.

LVA (15)

VA LO R E S DA S L I D E R A N Ç A S

Em uma imagem simples, avalie em 360 graus e descubra
o que está funcionando e o que não está funcionando com
cada liderança. Descubra também o que é importante para
as partes envolvidas, como eles experimentam a liderança
atualmente e quais melhorias gostariam de ver no futuro.
A partir dessa avaliação é possível identificar os fatores
que precisam ser desenvolvidos em cada liderança, de
maneira profunda e pontual. Além de criar instrumentos
para permitir acompanhar a evolução do nível de
consciência das lideranças. Pode ser avaliado através da
aplicação de uma survey desenvolvida por Richard Barrett.
Para mais informações entre em contato.

Fonte: Barrett Values Centre

Ilustração da ferramenta Leadership Values
Assessment (LVA), do Barrett Values Centre.
Agende uma conversa conhecer a aplicação.
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Avaliação do alinhamento estratégico de lideranças,
áreas ou equipes específicas de acordo com um
modelo de cinco arquétipos baseados nas
metodologias de Jung, Gattorna, Cameron e Quinn. As
Lideranças são responsáveis por direcionar a evolução
cultural de uma organização, e portanto é fundamental
criar um alinhamento dinâmico para que seja possível
desenvolver ou fortalecer uma determinada estratégia
de negócios. Pode ser avaliado através de aplicação de
survey desenvolvida pela Trustin em conjunto com
entrevistas individuais e Workshop de Futuro.

Fonte: Trustin
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Modelo de Posicionamento Estratégico da Trustin,
agende uma conversa ou até mesmo solicite um
diagnóstico preliminar para conhecer a aplicação.

S AT I S FA Ç Ã O D O S S TA K E H O L D E R S

Avaliação do quão satisfeitos ou felizes os diferentes Stakeholders
estão com uma determinada organização, podendo envolver
acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, familiares e
diferentes atores da sociedade. A compreensão da Satisfação dos
Stakeholders pode ter um efeito poderoso na Estratégia de Negócio.
Ajuda a compreender problemas sistêmicos, a concentrar esforços e
a direcionar iniciativas estratégicas. Pode ser avaliada através da
aplicação de uma survey baseada na hierarquia das necessidades
dos stakeholders, em conjunto com entrevistas individuais sobre o
ecossistema de negócio e workshops específicos.

Fonte: Trustin

“Se eu tivesse uma hora para resolver
um problema, e a minha vida dependesse
disso, eu passaria os primeiros 55 minutos

pensando sobre o problema e os outros
5 minutos pensando em soluções”.
Albert Einstein
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