
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISTA DE PERFIL 

COMPORTAMENTAL 

 



 

ANALISTA DE PERFIL COMPORTAMENTAL 
 

Toda empresa precisa conhecer os seus colaboradores, 

não apenas no âmbito técnico, mas também em questões 

comportamentais, pois isso impacta fortemente no 

desempenho das pessoas. Mas existe um profissional que 

pode, e muito, contribuir nessa tarefa: o analista 

comportamental. Sabe-se que a maioria das demissões 

que ocorrem, cerca de 80%, não são por motivos de 

incapacidade profissional, mas, principalmente, em 

virtude de comportamentos ou posturas que não condizem com a empresa ou com o cargo que 

ocupam. Outra vantagem que esse profissional traz para a empresa é a redução de gastos. Logo, 

se existe um cargo que requer competências comportamentais específicas, é possível encontrar 

alguém que já tenha essas características, eliminando custos de treinamento.  
 

                               

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

 
Datas: 12, 16, 23 e 26 de Novembro de 2022 
 
Turmas na Semana e nos Sábados  

Horário: 18:30 às 21:30 (quarta-feira) 
Horário: 08:00 às 17:00 (sábado) 
 
04 encontros  
Quartas-feiras e Sábados 
 

Agenda do curso: 
 
Novembro – 12, 16, 23 e 26 
 
 
Local:  Rua Coronel Anizío Rodrigues Coelho, 450 – 1° andar- Boa Viagem, Recife – PE 

Próximo a Paladaria e ao lado do Empresarial Crystal Trade Center 

 

OBJETIVO DO CURSO 

Ensina o profissional a identificar com precisão, e analisar com dinamismo e 
sensibilidade, os perfis comportamentais dos colaboradores. 
 

 



 

CARGA HORÁRIA 
 

22 Horas Aula 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Metodologia DISC: 

 Mapear e Identificar Perfis Comportamentais DISC; 
 Os 4 Perfis Comportamentais; 
 As principais características dos Perfis; 
 Como Ter dados mais estratégicos para seu RH e para práticas de Treinamento 

e Desenvolvimento; 
 Disc como Colocar a pessoa certa no lugar certo, gerando redução de 

rotatividade (Turnover) 
 Recrutar e Selecionar de maneira mais assertiva e eficiente; 
 Análisar, Interpretar e Estabelecer PDIs a partir de relatórios DISC 

 
Grafologia Básica/Intermediária: 

 Introdução 
 História da grafologia  
 Características da grafia  
 Ambiente gráfico 
 Termos técnicos  
 Letras testemunhas 
 Observações gerais  
 Precisão 
 Análise da escrita manual  
 Assinatura e Rúbricas 
 Orientação vocacional. 
 Mapeamento do perfil de competência 
 Atividade 

 

 

Facilitadores 

 

Willian Andrade – Administrador de Empresas, Especialista em 

desenvolvimento de Pessoas, MBA em gestão de Pessoas; Consultor 

Comportamental DISC; Formação em Coaching; Experiência na área há 

mais de 12 anos; Expertise em Gestão por Competências e 

Desenvolvimento de Lideranças; Conhecimento em auditorias de 

ISO9001; Definição e acompanhamento de metas de performance;  



 

 

Ana Gonçalo- Consultora comportamental e Grafóloga. Há 7 anos 

com a MPE  

 

 

 

INVESTIMENTO 

Inclui: Material Didático enviado por email após o curso e Certificado. 

 

 

R$ 500,00 até o dia 22/10 

R$ 550,00 até o dia 12/11 
 
 

RESERVAS E INSCRIÇÕES 

Solicite sua ficha de inscrição via e-mail, preencha e nos envie para garantir sua vaga. 

Efetuar o pagamento através de: 

 

 Depósito no MPE 197 - Stone Pagamentos- Agência: 0001- Conta corrente: 123746-0 
MPE TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA- 17.658.085/0001-00 Boleto ou cartão –ou 

solicitado pelo e-mail   mpetc@mpetc.com . 

 

CONTATO 

 (81) 3423-2729 
 (81) 99466-2386 
 (81) 99466-6338 

 

IMPORTANTE 
 

 A vaga do participante no evento somente será reservada e concretizada no sistema 
após a devida comprovação de pagamento pela instituição financeira. 

 O evento poderá ser adiado ou cancelado por falta de quorum mínimo estabelecido pela 
organização. 

 Em caso de cancelamento ou adiamento pela organização, o participante inscrito 
poderá solicitar devolução do valor pago pela inscrição. 

 Em caso de não comparecimento, o valor pago pela inscrição não será devolvido. 

 Em caso de desistência, o CANCELAMENTO de uma inscrição somente poderá ser 
realizado mediante solicitação por e-mail com no mínimo três (3) dias de 
antecedência, o participante terá direito ao reembolso de 80% do valor pago. Se não 
informar com até 3 dias de antecedência sobre sua desistência, o participante pagará 
o custo completo do evento. 
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 O reembolso ocorrerá na data de crédito e será abatida a taxa administrativa do sistema 
de pagamento. 

  Poderá ficar com o crédito do valor pago para utilizar em troca por inscrição em outro 
evento de igual valor, a seu critério 

 A ausência ou atraso do participante no dia do evento, sob qualquer hipótese, não 
dará direito à bonificação, a desconto ou à transferência de inscrição. 

O Grupo MPE 

 A MPE Treinamento e consultoria é uma empresa focada em consultoria e treinamento 
desde 2010 com foco em treinamentos rápidos e práticos.  

 Contamos com uma equipe de especialistas/palestrantes com alto nível de formação e 
experiência profissional atuando ou/com passagem em grandes empresas.  

 Nossos treinamentos e palestras são direcionados a alunos que desejam conhecer o 
funcionamento das grandes empresas. 

 Com o perfil diferenciado do mercado, a MPE garante viabilidade operacional com foco 
nos custos, nos prazos e na satisfação dos clientes/parceiros. 

Por que escolher MPE? 

 Referência no mercado de PE; 

 Mais de 10 anos qualificando pessoas; 

 Mais de 50 mil alunos já foram treinados pela MPE; 

 Mais de 1000 empresas investiram em seus colaboradores conosco; 

 Temos profissionais especialistas e atuantes no mercado; 

 Divulgamos vagas de emprego; 

 Geramos Network durante e pós curso; 

 Todos os cursos têm, material de apoio e certificado; 

 

Oferecemos também cursos personalizados para sua empresa no formato INCOMPANY 


