
PHP2
 O PHP2 é uma ferramenta para avaliação on-line, totalmente amigável e 100% adaptada à 

realidade brasileira. 

 É uma forma e�caz de agilizar a seleção de pro�ssionais, com base nas propensões de 

habilidades que melhor se adequam ao cargo. É o recurso ideal para avaliar o quanto os 

pro�ssionais estão prontos para o que a empresa espera deles.

Sobre a ferramenta
 O PHP2 - Per�l de Habilidades Pro�ssionais baseia-se em pesquisas e trabalhos cientí�cos 

sobre as tendências do comportamento humano realizados em todo o mundo. É uma metodologia 

originária na “Teoria das Propensões”, do Dr. William Moulton Marstom, sobre o estudo de 20 

habilidades que permeiam as competências pro�ssionais.

 A plataforma PHP2 é um “assessment” aprimorado que é oferecido pela TMH - Thompson 

Management Horizons desde 1998, o que lhe confere ampla base de dados, com milhares de testes 

realizados no Brasil, nos mais diferentes seguimentos empresariais.

 É um produto de fácil compreensão que pode ser aplicado individualmente ou em equipe.  

Relatórios distintos são apresentados online a partir de uma mesma avaliação para atender às 

diferentes necessidades na gestão de pessoas.

 Com o apoio do PHP2 é possível conhecer melhor as pessoas, os grupos, cargos e a sinergia 

entre eles. De maneira rápida e e�caz o sistema disponibiliza várias informações importantes para a 

gestão do capital humano e suas propensões pro�ssionais.

 O sistema de avaliação permite cruzar as informações dos colaboradores e encontrar o 

pro�ssional mais adequado para cada função. Orienta promoções e realocações e�cazes ou a 

seleção mais adequada de novos colaboradores.

 Através de grá�cos e relatórios é possível estudar o per�l e avaliar as tendências 

comportamentais do pro�ssional e apontar a melhor forma de integrá-lo à equipe e à empresa. 

Orienta a maneira mais indicada de gerenciar os gaps a serem desenvolvidos de forma a mantê-lo 

motivado.

 Assim, é possível construir uma equipe de trabalho coesa, motivada, competente e em 

sinergia com os objetivos da empresa.

   

  O PHP2 pode ser utilizado em inúmeros momentos do processo de gestão de talentos.

 Seleção de pessoal

 Desenho de planos motivacionais e de carreira

 Aconselhamento pro�ssional

 Mediação de con�itos

 Orientação de supervisores

 Estruturação de planos de sucessão

 Diagnóstico de cargo ou função

 Diagnóstico e estruturação de equipes
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Relatórios de fácil 

leitura e 

interpretação.

O prazo para 

utilização dos 

créditos não 

expira. Uma vez 

adquiridos, os 

créditos serão 

utilizados 

conforme a 

necessidade da 

empresa.

Não há quantidade 

mínima para 

aquisição de 

créditos, o que 

permite à empresa 

dirigir o 

investimento às 

informações 

necessárias no 

momento 

adequado.

Base de dados 

fundamentada na 

realidade brasileira 

e em suas 

diferenças 

sócio-culturais.
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