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Vocêsabe qual o seuperfilcomportamental?
Se conhecer é fundamental para capacitar e auxiliar o profissional no alcance

de resultados, 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 acrescer no mercado de trabalho.

Comunicador

C P

Executor
E A

Comunicativo  

Persuasivo  

Entusiasmado  

Otimista
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Por que fazer a Formação

• O Selo Profiler é um moderno Sistema de Mapeamento de Perfil Comportamental e

Profissional destinado a seleção de candidatos, remanejamento individual ou de grupos,

construção de equipes, gestão motivacional e mapeamento comportamental, de acordo

com a metodologia DISC de Análise Comportamental, oportunizando uma Gestão eficaz e

muito maisassertiva.

• Poderá elaborar um plano de desenvolvimento de competências no seu colaborador, 
coachee ou cliente.

• Além de fazer aplicações, análises e devolutivas dos testes aplicados, ampliando seu

universo de atuação profissional.

Público-Alvo
O Selo – Profiler e a teoria de Perfil Comportamental são indicados para todos aqueles

que interagem e trabalham com pessoas e a todos os interessados em trabalhar com

desenvolvimentohumano e profissional.

Gestores/Líderes Profissionais de RH Psicólogos Terapeutas Coaches Profissionais de T&D



Carga Horária
O Programa de Formação de Analista de Mapeamento Comportamental Selo - Profiler

tem carga horária de 19h, sendo 16h em formato presencial (em 2 dias de treinamento

consecutivos das 9h às 18h) e 3 horas de supervisão mediante a agendamento após a

formação, em turmas abertas ou in company, entre teoria e atividades práticas e

vivenciais.

Certificações Selo - Profiler
O Selo - Profiler é validado pela USP e Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, com índice

estatístico de acerto acima de 97%. É também credenciado e validado pela FUMSOFT (Fundação

Mineira de Software), sendo 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 elevadoe reconhecido.



Quem já utilizou
Empresas de todo o mundo já utilizaram e atestaram a poderosa ferramenta de Análise de

Mapeamento Comportamental. O Sistema tem sido utilizado e aplicado com eficácia e

facilidade em diversas empresas e tem alcançado resultados tanto no mundo corporativo,

padrões  

sucesso

quanto em práticas clínicas e processos de Coaching em geral. Compreender os

básicos de comportamento observados em seres humanos pode se traduzir em

profissional, pessoale o levarao maisaltograude satisfaçãonasrelaçõespessoais.
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Benefícios do
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Como profissional que interage diariamente com pessoas,ou  

trabalha com desenvolvimento humano, você alcançará:

✓ Maior assertividadenos processosde Recrutamento e  
Seleção.

✓ Mais eficácia no processo de Gestão de Pessoas.

✓ Otimização nos resultados deT&D.

✓ Aproveitamentopleno do potencialde cada talento.

✓ Melhor qualidadenos relacionamentos interpessoais.

✓ Promoção da cultura de alta performance organizacional.

✓ Planejamento estratégico e decisões pautadas emdados
pontuais.

✓ Profissionaismaissatisfeitos, engajados e comprometidos.

✓ Potencializaçãoem processos de Coaching.

✓ Desenvolvimento pessoal e autoconhecimento.



Diferenciais da Formação em

Analista deMapeamento Comportamental

✓ Você estará munido de conhecimento para a utilização de um método testado e aprovado pela

USP, UFMG, Fumsoft e Finep. Esse método é usado há vários anos, inclusive por grandes

companhias multinacionais.

✓ Você estará habilitado para usar uma ferramenta testada e aprovada com índice de acerto

superior a 97%.

✓ Você se tornará um Analista Comportamental e utilizará a única metodologia no Brasil com

chancela do Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP, reconhecida como Produto Inovador

devido às extrapolações sobre a Análise Comportamental.

✓ Vantagens em economia de 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 explorado seu maior potencial.



Vantagens em seu tornar um
Analistade MapeamentoComportamental

✓ Identifica tendências comportamentais, pesquisa e avalia uma pessoa ou grupo de

pessoas para identificar os traços/características comportamentais, possibilitando a

escolhas assertivas para o avaliado e empresa.

✓ Promove processos de Coaching mais elaborados e pautados em dados substanciais
através de seu conhecimento aprofundado em Análise comportamental.

✓ Desenvolve uma percepção mais aguçada das características e desempenho
comportamental das pessoas.

✓ Desenvolve senso crítico e ético para lidar com demandas comportamentais as mais  

diversas e informações sigilosas.

✓ Desenvolve capacidade de correlacionar as informações do relatório levando o

avaliado a promoção de Insight se desenvolvimento.

✓ Torne-se um profissional  qualificado para  aplicar a Análise de Mapeamento

Comportamental em Gestão de Pessoas de forma eficaz.

✓ Amplia seu leque de atuação profissional, currículo, conhecimento e cartela de clientes.



Conteúdo programático:

✓ Compreensão de cada perfil comportamental;

✓ Como identificar os perfis no cotidiano (exemplos);

✓ Pontos fortes e a desenvolver de cada perfil;

✓ O impacto da energia na produtividadeda
equipe;

✓ Subaproveitamento e performance;

✓ Mensurando a pressão sobre as equipes;

✓ Falando de competências;

✓ Avaliação de desempenho e perfil
Comportamental;

✓ Pesquisa de clima e perfis;

✓ Como dar feedbacks para cada perfil;

✓ Liderança comportamental.



Atuação do Analista ComportamentalSelo-Profiler

✓ Recrutamento: encontre a pessoa certa

para a função certa e economize tempo e

dinheiro para exercer outras funções de

seu RH, tendo resultados mais assertivos.

✓ Compreensão: entenda como uma pessoa

se desenvolve, seu modo de trabalho,

motivação e conduta.

✓ Team-building: aumente a produtividade

com um Grupo Efetivo, direcionando-o

para suas qualificações. Mostra 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

✓ Gerenciamento: construa  

gerenciamento efetivo de

um  

relações

interpessoais e profissionais. Entregue ao

Gerente ou Líder do departamento um

Mapeamento Comportamental para que

ele conduza sua equipe de forma eficaz.

✓ Processo

processo

de Coaching: auxilia no  

de

conscientização

investigação, reflexão,

e autoconhecimento.

Maior  compreensão  de  como  a  pessoa

constrói  suas  regras  de  conduta, fatores

motivacionais, permite compreender

melhor como esta pessoa trabalha e

“funciona”.

✓ Identifica ambiente de trabalho preferido

e como a pessoa se relacionaperante o

mesmo.

desempenho de sua equipe. Com o Selo ✓ 

Profiler você poderá trabalhara energia de  

sua equipe.

Mapeia as principais tendências  

comportamentais do avaliado, suas

maiores habilidades e talentos.



✓ Seu Mapeamento de Perfil Comportamental;

✓ Total interação com o Facilitador;

✓ Material didático completo;

✓ Plataforma para gerenciamento de créditos e
relatórios;

✓ 2 créditos para aplicação de relatório para

análise comportamental;

✓ Total apoio educacional durante a  
formação;

✓ Suporte exclusivo pós-formação, incluindo
um encontro de mentoria em grupo;

✓ Coffee break;

✓ Certificação de Analista de Mapeamento  
Comportamental*

* Certificação mediante 75% de presença na formação e  

comparecimentona mentoria ou 60% de aprovaçãona avaliação.

** Mentoria e avaliação agendadaspós-formação.

O que está incluso na 

Formação:



Investimento:

R$ 1200,00

R$ 980,00 (cada)

R$ 890,00 (cada)

Individual

Dupla

Trio

10% de desconto para ex-aluno Selo!

Local:

Rua Tobias da Silva, 42. 

Moinhos de Vento, 

Porto Alegre - RS



comercial@selo.net.br

51 3307-0393

www.selo.net.br

mailto:contato@selo.net.br
http://www.selo.net.br/

