
FORMAÇÃO DE 
ANALISTA DISC

Mapeamento de Perfil Comportamental



A TEORIA DISC

DISC é um modelo baseado no trabalho do Dr. William Moulton Marston (1893-1947) para examinar
o comportamento dos indivíduos em um determinado ambiente. Considerada hoje como uma das
mais confiáveis ferramentas de (assessment) avaliação de perfil comportamental disponíveis no
mundo. Esta afirma que existem quatro padrões básicos de comportamento previsíveis observados
em seres humanos. Compreendê-los pode se traduzir em sucesso profissional, pessoal e o levar ao
mais alto grau de satisfação nas relações pessoais.

Suas informações permitem colocar a pessoa certa no lugar certo.

Empresas usam perfil comportamental para obter mais segurança durante programas de
recrutamento e desenvolvimento, e para se concentrar em melhorar a capacidade de gerenciar
pessoas.

Com diferentes versões de relatórios, todos submetidos a rigorosos processos de validação, você
terá em suas mãos instrumentos de classe mundial, de alta qualidade e confiabilidade.

Este relatório tem como base a avaliação de combinações de quatro perfis básicos e distintos. Há
várias combinações possíveis de predominâncias de diferentes níveis para estes quatro perfis, que
geram personalidades singulares, índices e percepções de mundo diferentes que são medidos pelo
sistema, apenas reforçando que cada pessoa é única, mas ainda assim pertencente a um grupo.
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APLICAÇÕES

Seleção ou Remanejamento de profissionais
Mapeamento de Perfil em Processos Seletivos internos e externos.

Desenvolvimento Comportamental
Criar empatia, desenvolver maneiras eficazes de comunicação, gerando
relacionamentos respeitosos, eficientes e duradouros, são algumas das vantagens
que o uso do DiSC® pode trazer.

Autoconhecimento
Mais do que conhecer aos outros, a chave do sucesso reside no autoconhecimento.

Business Coaching
Os instrumentos de perfil DISC trazem informações de grande relevância para
contribuir com o sucesso do coach e do coachee.

Planejamento de Desenvolvimento
Com o treinamento técnico adequado, uma boa equipe é capaz de qualquer coisa.
Independentemente da especialidade, boas equipes articulam as forças de cada um
de seus membros, comunicam-se eficazmente e compensam, em equipe, os limites
de cada um.
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O que está incluído na Formação de 
Analistas DISC®?

16 horas de treinamento Presencial e aprendizado na prática

Relatório DISC® do participante

Material Didático

Certificado

Conhecimento da Plataforma Disc® e descontos nos relatórios

Coffee Break
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Sobre o curso

Objetivos

• Mapear e identificar o perfil comportamental/profissional das pessoas, baseado
na metodologia DISC, de modo a facilitar processos como autoconhecimento,
orientação profissional, life coaching, business coaching, seleção ou
remanejamento de profissionais, transição de carreira, planejamento de
desenvolvimento, desenvolvimento de equipes e outros.

• Aprender a utilizar o Mapeamento do Perfil Comportamental/Profissional, e
interpretar seus índices, gráficos e informações sobre o perfil.

Público Alvo
Gestores e analistas de RH, Líderes, profissionais liberais que atuam com o
desenvolvimento de pessoas (coachs, analistas de perfil comportamental, e outros), e
demais interessados em conhecer o método e a ferramenta.

Programa do Curso

• As pessoas são diferentes
• Competências - conceito, aplicação e relação com DISC
• Histórico da Metodologia
• Os 4 Fatores Comportamentais - conceito / medos, desejos, valores e eficácia
• DISC na Prática - como utilizar no dia a dia
• Conceito da Alto e Baixo - Como são formados os gráficos
• Gráficos I, II e III - conceitos e aplicações
• DISC e relação com outras metodologias de 4 fatores
• Perfis Referenciais - comparação entre perfil pessoal e perfil do cargo
• Equipes vencedoras – composição de times com base na metodologia
• Talentos que fazem a diferença – Gente certa no lugar certo
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Valor do Curso por Participante: R$ 800,00

• Pagamento À Vista com 10% de desconto R$ 720,00.
• Pagamento Parcelado sem juros em até 4x de R$ 200,00 no boleto bancário ou
• em até 10x de R$ 80,00no cartão de crédito (VIA PAGSEGURO).

Agenda - (Datas e Horários)
Início: 07-11-2015 - Término: 14-11-2015 – aos sábados
Horário: 09h00-17h30
Local: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2050 – 7. andar – Bela Vista - São Paulo – SP

Sobre o curso
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Palestrante

Fabrizio Ortiz

Graduado em Publicidade e Propaganda pela PUC-Campinas,
MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV. Qualificado
pela Thomas International DISC®
Profissional com mais de 10 anos de experiência em projetos
de RH com foco em melhoria de resultados.

Atuando como Consultor de Gestão de Pessoas & Business
Partner.

Domínio das práticas de Gestão Estratégica de Pessoas.

Experiência em selecionar, avaliar e desenvolver pessoas para alto desempenho e em
desenvolvimento e implantação de Sistemas de Informação pra RH.

Condução de projetos de Consultoria de R&S e T&D, incluindo:
• Universidade Corporativa
• Plataforma E-learning (EAD)
• Avaliação de Desempenho 360°
• Metodologias de Análise de Perfil Comportamental
• Assessment Perfil x Performance
• Treinamentos Técnicos e Comportamentais
• Implantação de KPIs e BI do RH
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Alguns Clientes

RH EM AÇÃO - Consultoria e Treinamentos
Av Brigadeiro Luis Antonio, 2050 - CJ 72 B
Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01318-002
http://www.rhemacao.com.br

Fabiane Mandich
E-mail: fabiane@rhemacao.com.br

Tel. (11) 3932-7262 / 3539-4335 
Cel. (11) 9-7074-7210 (Fabiane – Coordenação de Cursos)

FALE CONOSCO

mailto:michelle@rhemacao.com.br

