
Formação Analista 
Comportamental - DISC



Ter o autoconhecimento é fundamental para capacitar e auxiliar o profissional no alcance de
resultados extraordinários, obtendo uma experiência cada vez mais profunda em sua área
de atuação.
 
O autoconhecimento permite ao profissional realizar seus próprios objetivos e ajudar a 
empresa a crescer no mercado de trabalho.

O Progrhedir Assessment é o mais moderno Sistema (Software) de Mapeamento de 
Perfil Profissional / Comportamental destinado a seleção de candidatos, remanejamento
individual ou de grupos, construção de equipes, gestão motivacional, mapeamento 
comportamental para prever as possibilidades de diversas circunstâncias profissionais
ou pessoais, de acordo com a metodologia DISC. Oportunizando uma Gestão de 
Pessoas completa e eficaz, Práticas Clínicas e Processos de Coaching mais 
assertivos .

Analista Comportamental - DISC
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O Progrhedir Assessment, um moderno sistema de identificação de perfil profissional/comportamental, baseado na metodologia DISC, 
amplamente utilizada em mais de 70 países e desenvolvida em Harvard pelo psicólogo norte americano Willian Moulton Marston. 

Formulado com amplos estudos e pesquisas, conta com 97,97% de acerto e é especialmente estruturado para nossa cultura, para ser 
utilizado como ferramenta de apoio em Gestão de Pessoas, buscando maximizar o potencial infinito de cada indivíduo através do 
desenvolvimento contínuo de competências e a satisfação e adequação ao cargo.
 
O Progrhedir Assessment é a única ferramenta reconhecida nacionalmente e chancelada como 
produto inovador pela FINEP e Ministério da Ciência e Tecnologia devido às extrapolações 
sobre a metodologia DISC efetuadas com acerto elevado e reconhecido.

Além disso, o Assessment é Validado pela Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG com índice estatístico de acerto acima de 97%. Credenciado e 
validado pelo FUMSOFT(Fundação Mineira de Software).

A Ferramenta 
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O Progrhedir Assessment é a única ferramenta reconhecida nacionalmente e chancelada como 



O Relatório
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Entenda melhor o Perfis Comportamentais e Desenvolva equipes. 
Tenha mais de 30 informações sobre um candidato. 



É uma ferramenta que esta fundamentada em pesquisas e estudos comportamentais 
que apresentam as características culturais do brasileiro.
 
Totalmente online de baixo custo, muito rápida e de fácil utilização. 
 
Fornece inúmeras informações sobre o perfil comportamental e do Profissional como: 
melhor área de atuação, forma de atuação, influência no ambiente de trabalho, forma 
de tomada de decisão, perfil predominante, adequação atual à função exercida e 
muito mais.
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• Mapeamento das Competências Comportamentais
• Assertividade no Recrutamento e Seleção
• Treinamento e Desenvolvimento Direcionado
• Recrutamento Interno
• Mapeamento de equipes

• Potencialização do Coaching
* Motivação
* Redução no Turnover
* Gestão de Conflitos
* Desenvolvimento de Lideranças
* Realocação de Colaboradores.

Benefícios 



É um método testado e aprovado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais, 
Fumsoft e Finep. Esse método é usado há vários anos, inclusive por grandes companhias
multinacionais. Economiza tempo e dinheiro na seleção de candidatos, podendo perceber 
rapidamente a adequação do candidato ao cargo.
 
Aumenta a satisfação da equipe no remanejamento à funções onde possa ser explo-
rado seu maior potencial.

O Progrhedir Assessment pode ser utilizado no autoconhecimento, contratação, 
remanejamento, treinamento e desenvolvimento, PDI e em outros casos para 
o melhor proveito dos potenciais pessoais.

    Recrutamento: encontre a pessoa certa para a função certa e economize tempo 
e dinheiro para exercer outras funções de seu RH. Tenha Resultados mais assertivos. 

    Compreensão: entenda como uma pessoa se desenvolve, seu modo de 
trabalho, motivação e conduta; 

Vantagens 
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Compreensão:



Vantagens 
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     Team-building: aumente a produtividade com um Grupo Efetivo direcionando-o 
para suas qualificações. Mostre ao grupo os pontos fortes e a desenvolver de 
cada membro da equipe.

    Avaliação e Treinamento: identifique onde a pessoa demanda treinamento
 para melhorar seu desempenho profissional (tarefa); 

    Motivação: maximize o compromisso e desempenho de sua equipe, com 
o Profiler você poderá trabalhar a energia de sua equipe;

     Gerenciamento: construa um gerenciamento efetivo de relações 
interpessoais e profissionais. Entregue ao Gerente ou Líder do departamento 
um Mapeamento Comportamental para que ele conduza sua equipe 
de forma eficaz.

     Team-building:

    Avaliação e Treinamento: 

    Motivação:

     Gerenciamento:



Vantagens 
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   Processo de Coaching: Auxilia no Processo de Investigação, Reflexão, Conscientização 
e Auto Conhecimento .
 
  Maior compreensão de como a pessoa constrói suas regras de conduta, fatores motivadores, 
permite compreender melhor como esta pessoa trabalha e “funciona”;

  Levantar dados de seu relacionamento com os outros

  Definir habilidades e necessidades básicas do indivíduo

  Identificar ambiente de trabalho preferido e como a pessoa se relaciona perante o mesmo

  Como reage sob pressão
  
  Qual a sua relação com mudanças e com ambientes mais voláteis

  Avaliar as principais tendências comportamentais do avaliado, saber onde estão agrupadas
suas maiores habilidades e talentos
 

   Processo de Coaching: 
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Carga Horária

24 horas* 
Distribuídas em 02 dias consecutivos de 12h cada

HORÁRIO: 8h00 às 20h00* 
(*) É possível haver variação de horário, para mais ou para 
menos, dependendo do grupo.

Solicite orçamento para nossa próxima turma em sua cidade!



 
Em nossos treinamentos e palestras contamos com a presença de professores, acadêmicos, gestores, empresários, consultores, 
líderes e executivos de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Contamos também com grandes parceiros 
educacionais. Veja alguns dos nossos clientes e parceiros:

Clientes & Parceiros



A Progrhedir - Desenvolvendo Pessoas e Organizações é especialista no desenvolvimento de pessoas e utiliza as melhores
e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano.

Através de produtos e serviços de alto nível e uma equipe altamente capacitada, a Progrhedir leva soluções em Coaching e 
Desenvolvimento Humano por meio de programas In Company e turmas abertas para mais de 05 Estados do Brasil.  Além de 
projetos customizados para empresas de todos os portes e segmentos.

A Progrhedir  tem  o propósito de promover o desenvolvimento humano e o fortalecimento das competências de líderes e 
equipes, baseada em diretrizes práticas, modernas, sustentáveis e alinhadas à estratégia organizacional.

 

Missão

Proporcionar às pessoas e 
organizações

desenvolvimento contínuo, 
ajudando-as a alcançar

 resultados extraordinários e 
sustentáveis

Visão

Ser referência pela excelência
 e entrega de resultados a seus 

clientes, parceiros e colaboradores, 
utilizando-se do que há de mais

 moderno no mundo em 
ferramentas, métodos e 

processos de 
desenvolvimento

 humano 

Valores

Ética em todas sua ações e 
relações

Transparência
Compromisso

Sustentabilidade 
Paixão por Pessoas 

A Progrhedir



Canais de Atendimento

Estamos presentes em:

Goiânia
Cuiabá
Várzea Grande
Rondonópolis
Primavera do Leste 
Lucas do Rio Verde

Sorriso 
Sinop
Ariquemes
Ji – Paraná
Cacoal
Uberlândia 

relacionamento@progrhedir.com.br

www.progrhedir.com.br
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