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O QUE FAZEMOS

Life Coaching
Coaching Executivo

Desenvolvimento de 
Liderança 

Líder Coach

Formação de Analista 
Comportamental DISC

Treinamentos, Palestras e Workshops

Treinamentos 
EAD

Engenharia de 
equipes
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METODOLOGIA

DISC é uma metodologia de
avaliação de comportamento que
tem, como objetivo, identificar os
perfis dominantes de um indivíduo
de acordo com o ambiente. Essa
teoria foi criada a partir de estudos
do Dr. William Moulton Marston,
um psicólogo americano que
buscava entender como as pessoas
são influenciadas de acordo o
ambiente em que se encontram.

Possibilita o aprimoramento das habilidades de liderança e 

relacionamento interpessoal;

Permite a construção de metas congruentes com cada

composição de perfil, levando-se em consideração os seus

pontos fortes e pontos de melhoria;

Oferece um direcionamento eficaz para a contratação e 

relocação de colaboradores de modo a colocar as pessoas 

certas nos lugares certos;

Aumenta a produtividade por meio da congruência entre 

diferentes tarefas e seus respectivos perfis;
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO

Metodologia exclusiva de expansão do mapeamento de perfil 
com o feedback comportamental de convidados - Feedback 360º 
- Recurso exclusivo da pesquisa gerencial.

Mapeamento de perfil validado com 96,1% de precisão pela 
Universidade Federal do Paraná - UFPR por meio de uma tese de 
mestrado que foi aceita pelo comitê científico da Universidade 
de Medicina de HARVARD para ser apresentada conferência 
“Coaching in Leadership & Healthcare 2019” ocorrida em 
outubro de 2019 na cidade de Boston - USA.
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO - FEEDBACK
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO - SOBREPOSIÇÃO FEEDBACK
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DIFERENCIAL DO NOSSO MAPEAMENTO - ESTILOS DE LIDERANÇA
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TIPOS DE PESQUISAS

PESQUISA 
GERENCIAL

PESQUISA 
PESSOAL

PESQUISA 
BÁSICA
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TIPOS DE PESQUISAS - PESQUISA GERENCIAL
Pesquisa comportamental DISC Gerencial - Relatório de perfil comportamental estruturado trazendo em 28 
páginas informações como:
• Gráfico de composição dos perfis
• Autopercepção da Exigência do Meio
• Autopercepção da Exigência do Meio isolada para cada estilo
• Mapa de Autodesempenho
• Principais Pontos Fortes
• Mapa de Autodesempenho Desejado
• Aproveitamento dos Pontos Fortes
• Os estilos de liderança
• Pontos fortes e características do estilo de Liderança
• Possíveis pontos de melhoria e cuidados para o estilo de liderança
• Principais características e pontos fortes dos líderes com o estilo desejado de liderança
• Mapa de compatibilidade profissional
• Motivadores de carreira
• Tomada de Decisão
• Gráfico de pontos fortes x pontos limitantes
• Índice de Positividade Seletiva - I.P.S
• Possíveis pontos de melhoria para autoavaliação
• Índice de Discrepância da Autopercepção
• Índice de influência do ambiente
• Ambiente favorável para um melhor desempenho
• Tempo Consumido na Pesquisa
• Como prefere que as pessoas se relacionem com você

O relatório de perfil comportamental gerencial permite, mesmo após sua conclusão, solicitar a pesquisa de 
feedback 360º. 
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TIPOS DE PESQUISAS - PESQUISA PESSOAL
Pesquisa comportamental DISC Básico - Relatório de perfil comportamental Pessoal trazendo 16 páginas 
informações como:

• Gráfico de composição dos perfis
• Autopercepção da Exigência do Meio
• Mapa de Autodesempenho
• Principais Pontos Fortes
• Mapa de Autodesempenho Desejado
• Sobreposição dos mapas
• Mapa de compatibilidade profissional
• Motivadores de carreira
• Dimensões isoladas dos Pontos fortes e Pontos limitantes
• Índice de Positividade Seletiva - I.P.S
• Índice de Influência do Ambiente - I.I.A
• Tempo Consumido na Pesquisa - T.C.P
• Índice de Pontos de Melhoria - I.P.M
• Índice de influência do ambiente
• Índice de Discrepância da Autopercepção - I.D.A
• Ambiente favorável para um melhor desempenho
• Estilo de Tomada de Decisão
• Possíveis pontos de melhoria para autoavaliação
• Como prefere que as pessoas se relacionem com você

O relatório de perfil comportamental Pessoal NÃO permite solicitar a pesquisa de feedback 360º.
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TIPOS DE PESQUISAS - PESQUISA BÁSICO

Pesquisa comportamental DISC Básico - Relatório de perfil comportamental Básico trazendo 7 
páginas informações como:

• Gráfico de composição dos perfis
• Mapa de Autodesempenho
• Principais Pontos Fortes
• Dimensões isoladas dos Pontos fortes e Pontos limitantes
• Índice de Positividade Seletiva - I.P.S
• Índice de Influência do Ambiente - I.I.A
• Tempo Consumido na Pesquisa - T.C.P
• Aproveitamento dos Pontos Fortes - A.P.F
• Índice de Pontos de Melhoria - I.P.M
• Índice de influência do ambiente
• Ambiente favorável para um melhor desempenho
• Índice de Discrepância da Autopercepção - I.D.A
• Estilo de Tomada de Decisão

O relatório de perfil comportamental básico NÃO permite solicitar a pesquisa de feedback 360º.
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RELATÓRIO DE MAPEAMENTO COMPARATIVO
As pesquisas comportamentais, GERENCIAL, PESSOAL ou BÁSICA geram além 
do relatório comportamental um segundo relatório chamado RELATÓRIO DE 
MAPEAMENTO COMPARATIVO. 
Para obter esse relatório, se faz necessário realizar o mapeamento de cargo. 
O relatório de mapeamento comparativo contempla:

• Comparativo mapeamento X Colaborador
• Mapa de pontos fortes exigidos X Pontos fortes presentes
• Tabela dos principais pontos fortes exigidos
• Tabela dos demais pontos fortes
• Descritivo dos principais pontos fortes exigidos
• A.P.F.E - Atendimento dos Pontos Fortes Exigidos
• A.P.F - Aproveitamento dos Pontos Fortes
• I.I.A - Índice de Influência do Ambiente
• Ambiente favorável segundo o mapeamento
• Ambiente favorável segundo o perfil do candidato
• Mapa de pontos fortes exigidos X Autoexigência
• Tabela dos principais pontos fortes X Autoexigência
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ENGENHARIA DE EQUIPE
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VOCÊ PODERÁ VISUALIZAR RAPIDAMENTE QUEM SÃO OS COLABORADORES COMPATÍVEIS 
E NÃO COMPATÍVEIS COM O CARGO E PERFIL MAPEADO.

* Nomes fictícios 
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VOCÊ PODERÁ MAPEAR AS HABILIDADES E ATITUDES COMPORTAMENTAIS DESEJADAS PARA TODOS OS CARGOS E COMPARÁ-LOS COM OS 
MAPAS DOS OCUPANTES QUE FORAM GERADOS PELAS PESQUISAS COMPORTAMENTAIS
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FLUXO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DA PESQUISA

COMMUNICATION

TIME MANAGEMENT

SCHEDULING

BUDGETING

1

2

35

4

Análise Devolutiva

Plano de ação
comportamental

Sensibilização Envio link

DEVOLUTIVA

Processo de devolutiva que conduz o pesquisado na interpretação e compreensão dos 

índices detalhados.

SENSIBILIZAÇÃO

Sensibilizar os gestores acerca da importância do autoconhecimento para uma melhor

performance e dos ganhos pessoais e profissionais advindos do mapeamento de perfil,

de maneira a garantir uma participação mais expressiva, natural e fidedigna.

ENVIO LINK

Envio do link da pesquisa para o colaborador. A pesquisa é realizada por meio de um

convite recebido por email, link da pesquisa, que tão logo é preenchido recebo o

resultado imediatamente.

ANÁLISE

Recebimento e análise dos índices do relatório

PLANO DE AÇÃO

Elaboração de um plano de ação comportamental que pode contemplar ações de 

autodesenvolvimento e até sessões de coaching, quando necessário.
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ENGENHARIA DE EQUIPE

STAGE 1

SENSIBILIZAÇÃO

STAGE 2

MAPEAMENTO 
DE CARGO

STAGE 3

ENVIO DAS 
PESQUISAS

STAGE 4

ANÁLISE DE 
CONGRUENCIA

▪ Briefing com gestor

▪ Momento de 

sensibilização com a 

equipe.

▪ Levantamento das 

principais

comptencias

exigidas do cargo.

▪ Identificação do 

perfil adequado para 

cargo.

▪ Envio das pesquisas

para os

colaboradores.

▪ Resultado no painel contendo

anáilise de congruencia do perfil.

▪ Relatórios gerados:

Relatório Comportametal

Relatório de mapeamento

comparativo

▪ Elaboração do plano de 

desenvolvimento

comportamental.
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O relatório do índice de

positividade e bem-estar

O relatório da linguagem

de valorização pessoal

O relatório de

forças pessoais

O relatório da

Tétrade do tempo

O relatório das âncoras de 

carreiras

ASSESSMENTS DE APOIO   


