PRIMEIROS PASSOS
do Cadastramento do Respondente à Geração do Relatório

INTRODUÇÃO
A plataforma HumanGuide® foi desenvolvida com o objetivo de garantir a
confidencialidade e facilitar a gestão dos dados dos respondentes,
reproduzindo digitalmente os recursos e o ambiente da realidade física.
Ela substitui arquivos, gavetas, pastas A-Z e as pilhas de pastas L ou
envelopes, que em geral são utilizados para organizar os processos de
avaliação, e que costumam ficar empilhados sobre a mesa. Também
dispensa a necessidade de trancar sua sala, gavetas e arquivos, para
garantir que os dados dos respondentes não sejam acessados
indevidamente, em atenção ao disposto no Código de Ética.
Para que você se familiarize com a plataforma HumanGuide®,
recomendamos que leia com atenção as informações contidas neste guia.
Nele você irá aprender como cadastrar seus respondentes, criar testes e
enviar os respectivos links, acompanhar o processo de avaliação, acessar
o resultado, editar o texto e gerar o relatório.
Explore cada um dos recursos indicados neste guia, para que possa
utilizar a plataforma HumanGuide® com tranquilidade e segurança.
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ACESSO
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Esta é a página de entrada do psicólogo na Plataforma HG, via CPF + senha.

Para gerenciar a sua
conta como
profissional
autônomo, e adquirir
os créditos
necessários para fazer
os testes, o acesso é
por aqui.

Caso também atue numa empresa,
o seu perfil de usuário dessa conta
aparecerá sob ‘PERFIS DE
PSICÓLOGO’, junto com o seu
perfil de profissional autônomo.

Aqui está o e-mail da pessoal
responsável pelo gerenciamento de
cada conta empresarial e que faz
aquisição dos créditos que são
disponibilizados para uso do
psicólogo.

Para acessar a conta que irá usar,
clique aqui.

ATENÇÃO: Recomendamos muito cuidado ao selecionar a conta na qual irá cadastrar os respondentes, pois eles ficarão
definitivamente associados ao CNPJ dessa empresa e não poderão ser migrados para outra conta depois que o teste tiver
sido respondido.
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A
Comece organizando a maneira
como irá alocar os seus
respondentes. Para isso, você
deverá criar’ empresas’, que
poderão corresponder a diferentes
clientes seus, ou ser a própria
empresa na qual trabalha.
Também poderão ser regionais
e/ou filiais de uma mesma
empresa.
Depois, crie setores, que podem
corresponder a departamentos da
regionais e/ou filiais de uma
mesma empresa, ou mesmo a
projetos ou clientes específicos.
O critério de organização será seu.
Procure manter um padrão de
alocação dos respondentes para
facilitar sua localização.
A qualquer momento, você poderá
realocar os respondentes,
mudando-os de empresa ou de
setor por meio do recurso ‘editar’.
(veja os detalhes na tela seguinte ).

A1
Aqui você registra o
nome da(s)
empresa(s)

A2

A3

Para cada empresa,
você poderá criar
diferentes setores, a
exemplo de pastas de
um arquivo. No
campo amarelo, você
poderá editar o nome
dos setores criados
e/ou exclui-los, caso
desejado.

Observe que você
poderá visualizar
rapidamente o
número de setores
criados para cada
empresa, assim como
o número de
respondentes
cadastrados em cada
empresa.

OBS.: Você poderá editar o nome de uma empresa, ou exclui-la da sua conta,
caso um determinado projeto de avaliação não se concretize, por exemplo. Para
isso clique nos campos ‘Editar’ ou ‘Excluir’.
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A4

Caso necessite realocar um
respondente previamente
cadastrado, digite o nome dele aqui
para localizá-lo.

A5

Para trocar a empresa onde o
respondente foi alocado, clique
sobre esta seta para acessar as
opções que você criou.

A6

Para trocar o setor onde o
respondente foi alocado, clique
sobre esta seta para acessar as
opções disponíveis.
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A7
Ao acessar a página de
entrada, você terá acesso
à relação dos testes
criados, por tipo,
identificados pelo nome
que você atribuiu a cada
envio de link (Grupo).

GERENCIAMENTO

A8

A9

À medida que os testes
são respondidos, eles são
listados com a
identificação do Grupo e
do respondente.

Aqui você visualiza a data
e hora em que o teste foi
respondido.
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A10
Ao clicar sobre a letra ‘i’
você terá acesso ao
processo da avaliação
(veja detalhes na tela
seguinte)
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B

B1
Caso o respondente não tenha
recebido o convite com o link por
meio do envio automático, como
no caso de bloqueio por firewall,
você poderá copiar a URL do link
e colar no corpo de um e-mail
enviado por você. Para isso, passe
o mouse sobre ‘LINK’, para abrir
o campo com a URL, que você
poderá copiar.

B2
O tempo que o respondente
gastou para responder teste estará
disponível para você. Caso ele
tenha respondido em menos de 4
minutos, é um possível que não
tenha dado à devida atenção ao
teste, o que torna o resultado
pouco confiável. Nesse caso,
sugerimos esclarecer com o
respondente as condições de
resposta ao teste. Eventualmente,
pode ser interessante solicitar que
refaça o teste. Nesse caso, será
necessário gerar um novo link.

B3
Aqui você terá acesso ao resultado
do teste, ao relatório editável
gerado eletronicamente, e ao
relatório compacto, não editável.

LAUDO
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B4
Aqui você terá acesso
ao pdf do relatório
gravado previamente,
que poderá ser salvo ou
impresso.
Recomendamos
renomear o arquivo
para facilitar sua
identificação posterior,
pois o nome original é
um código
alfanumérico.

B5
Aqui você terá acesso
ao Relatório Compacto.
Para saber mais, acesse
o texto ‘Relatório
Compacto HG –
Orientações’, que está
disponível em
DOWNLOADS.
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B6
O Perfil Sintético, que
compõe o relatório,
pode ser convertido em
crachá aqui. Esse
recurso pode ser útil em
trabalhos em equipe,
workshops e
treinamentos.

B7
O detalhamento dos
dados do respondente
estão disponíveis aqui.
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LAUDO

B8

B9

Recomendamos a leitura atenta das
orientações sobre a interpretação do
Perfil Pessoal HumanGuide.

Após a leitura, edição e
complementação do texto oferecido,
o relatório deverá ser gravado, para
que possa gerar o pdf dele. Não é
possível gerar o pdf sem gravar o
relatório.
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B10
Caso deseje recuperar o texto
original, gerado eletronicamente,
clique aqui.

OBS.: Mesmo após o relatório ter sido gravado por você, você poderá voltar a ele e reedita-lo. Isso poderá ser
particularmente útil quando, após uma entrevista devolutiva ou inclusão de outros dados, alguns ajustes se façam
necessários, como para contextualizar a linguagem e os termos adotados.
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RELATÓRIOS
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C1
Indica o respondente cujo
teste ainda está pendente.
Para reenviar o convite,
para relembra-lo, basta
clicar sobre o ‘envelope’.

C2
Para cancelar esse link e
recuperar o crédito
correspondente, basta
clicar sobre o ‘X’.

PÁGINA

C3
Indica o respondente que
foi excluído do processo
de avaliação, e não faz
mais parte do Grupo.
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C4
Para agilizar o processo de
reenvio vários convites
para os respondentes cujos
testes estão pendente,
basta clicar sobre esta
barra.

OBS.: Esses recursos permitem acompanhar e administrar o andamento das avaliações dos respondentes que compõem
um determinado Grupo. Neste exemplo, originalmente, o Grupo tinha seis respondentes. Destes, quatro já responderam o
teste, um ainda não respondeu e o convite de um deles foi cancelado.
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RELATÓRIOS
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Aqui você pode acompanhar o processo de emissão dos relatórios, por respondente.

C5
Caso mais de um psicólogo tenha
acesso à conta de uma determinada
empresa, e, portanto, compartilhe
com outros psicólogos o acesso às
avaliações que estão sob a
responsabilidade dessa equipe,aqui
é possível visualizar e acompanhar
os relatórios que já foram emitidos,
e por quem .

C6
A data em que o relatório foi
gravado é apresentada aqui.

C7
Para acessar o relatório basta clicar
sobre a letra ‘i’.

PRINCIPAIS PERGUNTAS
1

Esqueci minha senha como faço?
Clicar no botão esqueci minha senha.

2

O meu e-mail cadastrado mudou e por isso não recebi a nova senha:

Você tem que enviar uma solicitação para hello@rh99.com.br com um comprovante de sua identificação para
que possamos enviar uma outra senha provisória com validade de 24 horas.
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O cliente informa que não recebeu o LINK:

Caso o mesmo não está no SPAM ou LIXO eletrônico é porque o servidor da empresa bloqueia e-mails
desconhecidos. A solução é enviar o LINK com seu email pessoal. Entre no sistema e coloque o MOUSE sobre a
ÍCONE LINK e copie o mesmo para enviá-lo via seu email pessoal. veja o exemplo na página 6 - B1.
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O RESPONDENTE informa que não consegue preencher os dados do questionário:

Solução: Veja se você cadastrou o mesmo nome no mesmo SETOR e na MESMA empresa. CANCELAR um dos
2 nomes.
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6

Quero usar os créditos que estão na minha outra empresa ( CNPJ diferente, outra conta
cadastrada ): Não pode.
Como faço para resgatar os créditos não usados?

Cancelando os testes não respondidos e os mesmo voltam para a conta. Página 9 - C2.

