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Como criar um Projeto
O endereço do Project Center é https://project-center.theleadershipcircle.com/
O menu de idiomas está disponível na página inicial (canto superior direito).
•

Use o botão "Criar / Esqueceu sua senha?" para criar uma nova senha se for a primeira
vez que você estiver acessando o Project Center.

•

Digite seu endereço de e-mail e clique em “Envie-me instruções para redefinir minha
senha.”
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•

Clique em "Criar Senha" no e-mail que você recebeu.

•

Digite sua nova senha. Digite novamente sua nova senha para confirmá-la. Clique em
"Criar senha".
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•

Após o cadastro, o menu de idiomas estará disponível. Clique no botão “+ Criar novo
projeto"

•

Clique em Empresa de Consultoria e comece a escrever seu nome. Se o sistema não
localizar, tente digitar o nome da sua empresa. Quando o sistema te encontrar, clique
em seu nome.

•

O sistema preencherá automaticamente o nome do certificado. Se você é o
administrador que irá gerenciar projetos para consultores diferentes, clique no menu
suspenso para selecionar o consultor correto.

•

O nome do “Cliente” é o nome da empresa do seu cliente. Se o nome da empresa do
seu cliente já existe, clique no nome quando aparecer enquanto você digita na caixa de
busca.
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•

Caso o nome da empresa do cliente não exista, clique em “Criar Novo Cliente”. Escreva
o nome da empresa do cliente e selecione o segmento de atuação no menu de opções.

•

Defina um nome para o projeto que te ajude a identificar os participantes.

Selecione o produto desejado: você pode escolher entre o Perfil do Círculo de Liderança (LCP),
o Perfil do Círculo de Liderança Profile Manager Edition (ME) ou Leadership Culture Survey
(LCS).

Clique na caixa de texto ou no calendário para selecionar a data de término e a data de
realização do relatório. Recomendamos dar aos participantes entre três e
quatro semanas para completar suas pesquisas. Teremos também a possibilidade de
editar as datas e estender a data de fechamento. A data de realização do relatório deverá,
obviamente, ser posterior a de término das pesquisas.
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Não se esqueça de selecionar a zona de horário em que se encontram seus participantes e
avaliadores.

Você tem a opção de enviar e-mails manualmente ou pode configurar o sistema
para enviar automaticamente. Lembre-se de incluir todos os participantes
antes da data / hora que você selecionou para enviar os e-mails automaticamente. Caso
você insira participantes após esta data / hora, você deverá enviar os e-mails manualmente.

As perguntas de comentários qualitativos serão aquelas que os avaliadores terão disponíveis
no sistema. Você deve selecionar a Opção 1 ou a Opção 2.
Ambas as opções serão usadas da mesma maneira.
Quais perguntas de comentários fornecerão os melhores feedbacks de seus avaliadores?
Quais perguntas de comentários você quer tratar com seu cliente?

A seguir, a opção mais utilizada é “Meu participante pode convidar os avaliadores”.
Este será um processo simples para o participante. No entanto, também existe a opção de
“Vou convidar os avaliadores para o meu participante”.
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Se você convidar os revisores, precisará de seus endereços de e-mail, nomes, relacionamento
e idioma no qual desejam realizar a avaliação. Também existe a opção de preencher um
documento CSV para fazer o upload de todos os avaliadores ao mesmo tempo.

O número inserido aqui é o número de avaliadores que seu participante deve convidar
antes que o botão “Auto-pesquisa” seja ativado.

Se tiver recebido um código promocional, deve inseri-lo aqui.

Agora você pode personalizar o e-mail de onde deseja receber pedidos de ajuda dos
participantes quando estão respondendo à pesquisa. Você pode deixar o endereço de e-mail
padrão (support@theleadershipcircle.com) ou pode inserir outro endereço de e-mail que
preferir. Se deseja que os participantes entrem em contato diretamente com você, deverá
inserir o endereço do seu email.
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Clique no botão “Avançar”
Você pode solicitar qualquer combinação de manuais e relatórios impressos e em PDF. O
manual em PDF e os relatórios ficam sempre disponíveis online. A opção padrão é:
•
•
•
•

Pasta com o Manual de Interpretação do Perfil impresso
Uma impressão do Relatório do Participante para o participante
Uma impressão do Gráfico do Participante para o participante
Uma impressão do Relatório do Consultor para o consultor

Feita a seleção, clique em "Avançar". Agora você deve inserir o endereço de cobrança - este
será o endereço da pessoa a quem enviaremos a fatura do projeto. O TLC irá emitir esta fatura
assim que os relatórios forem executados e o Projeto atingir a data de execução do relatório.
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Para concluir a criação do seu projeto, clique no botão “Criar Projeto” no canto inferior direito.

Agora você chegará à página inicial do Projeto e está pronto para começar a adicionar seus
participantes (e avaliadores, se você escolheu a opção de que fará essa etapa para seus
participantes). Dê uma olhada nos documentos “Como adicionar um participante” e “Como
adicionar um avaliador” para continuar com os próximos passos de estruturação do seu
projeto.
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