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SOBRE O COACHING ASSESSMENT
Sabemos que o Sucesso de uma empresa, bem como o
Sucesso de uma Equipe, depende do desenvolvimento e retenção de
talentos e lideranças. Através de uma visão sistêmica do
funcionamento do seu capital humano é possível ter ações mais
efetivas de gestão estratégica de recursos humanos promovendo
ações que supram as reais necessidades da empresa em termos de
gestão de pessoas.
O Coaching Assessment foi desenvolvido com amplos estudos
e pesquisas para ser utilizado como ferramenta de apoio em Gestão
& Desenvolvimento de Recursos Humanos, buscando maximizar o
potencial individual através do mapeamento comportamental.
Coaching Assessment é um instrumento científico de
mapeamento de tendências comportamentais fundamentando na
metodologia DISC. É uma ferramenta para se obter informações de
como um Colaborador, Equipe, Líder, Executivo, Diretor ou CEO
funciona, ou seja, quais são suas tendências de comportamento, a
partir desse mapeamento é possível detectar gaps
de
desenvolvimento. O instrumento é aplicado através de um
questionário online ou offline de uma forma prática e objetiva, a
avaliação leva de 07 a 10 minutos e fornece dezenas de informações
sobre o modus operandi do entrevistado.
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*O Sistema somente deve ser aplicado por Coaches
devidamente certificados como Analistas de Perfis
Comportamentais do Instituto Brasileiro de Coaching
podendo pode ser aplicado em pessoas físicas ou
jurídicas.
* Em uma avaliação rápida e precisa o sistema fornece
instantaneamente o resultado, prestando mais de 30
informações diretas sobre a pessoa e uma quantidade
de informações imensuráveis com o cruzamento
desses dados, fatores como: forma de trabalho, fatores
motivacionais, nível de adequação ao cargo, nível de
estresse, potencial de trabalho, estilo de liderança e
muito mais!

Como você toma suas decisões? Como você se comunica e se relaciona com os outros? Qual é o seu estilo liderança? Quais são suas
aptidões e seus pontos de melhoria? Quais são seus comportamentos preferências? Essas são algumas perguntas que o Coaching
Assessment responde objetivamente.
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* O Formulário do Coaching
Assessment leva somente 7
minutos para ser preenchido
Online ou em Papel e,
passando para o computador,
o sistema processa
instantaneamente o resultado.

* Coaches do Instituto
Brasileiro de Coaching são
devidamente qualificados e
certificados como Analistas
Comportamentais para leitura
e aplicação da ferramenta.
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SOBRE A METODOLOGIA DISC
Com base no trabalho pioneiro de Harvard, o psicólogo Dr. William
Moulton Marston desenvolveu a teoria comportamental DISC. A teoria DISC
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.
DISC é um acrônimo para DOMINÂNCIA, INFLUÊNCIA, ESTABILIDADE e
CAUTELA de consciência. A ciência comportamental por trás da avaliação DISC
sustenta que todas as pessoas possuem essas quatro qualidades básicas de
comportamento em diferentes graus. Compreender onde você - e outros – estão
no perfil DISC o leva ao entendimento de uma poderosa ferramenta, de modo
que possa personalizar suas interações sociais para preencher as lacunas entre os
diferentes tipos de personalidade.
O Instituto Brasileiro de Coaching extrapolou o conceito DISC, trazendo
uma nova compreensão dos perfis comportamentais através de uma linguagem
de alta aplicabilidade corporativa, os perfis do Coaching Assessment são:
EXECUTOR, COMUNICADOR, ANALISTA E PLANEJADOR.
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A idéia de compreender o Ser Humano em 04 vieses foi primeiramente proposta por Hipócrates,
freqüentemente chamado de o pai da medicina Ocidental, por volta de 370 a.C. e enriquecida pelo
médico romano Galeno por volta de 190 d.C. Hipócrates propôs que o nosso temperamento é
determinado pelo equilíbrio dos nossos quatro fluidos corpóreos essenciais: se o nosso sangue
predomina, somos "alegres" de temperamento; se a nossa bile negra, somos "sombrios" de
temperamento; se a nossa bile amarela, somos "entusiásticos" de temperamento; e se o nosso
fleuma, somos "calmos" de temperamento. Embora a ciência moderna tenha há muito tempo
descartado esta fisiologia antiga, os quatros fluidos (mais tarde chamados de "humores") e os seus
quatro temperamentos correspondentes, descreviam padrões tão universais das pessoas que eles
se tornaram a fundação da medicina grega e romana.
A observação dessa natureza humana em quatro formas retrocede mais ainda no tempo aos
escritos judaico-cristãos. Já em 590 a.C., o profeta Ezequiel via a humanidade corporificada em
"quatro criaturas viventes" cada uma com "quatro faces" - a de um leão, de um boi, de um homem e
de uma águia - uma visão repetida por volta de 96 d.C. na Revelação de São João. Também a Igreja
escolheu ter quatro Evangelhos no Novo Testamento, escritos por homens de quatro
temperamentos: o espontâneo Marcos, o histórico Mateus, o espiritual João e o erudito Lucas.
Irenaeus, bispo de Lyon, explicou (em 185 d.C.) porque quatro evangelhos eram necessários: "As
criaturas viventes são quadriforme", e portanto, "o Evangelho também é quadriforme".
Referências aos quatro humores aparecem na poesia de Chaucer, nos ensaios de Montaigne, nos
escritos científicos de Bacon e William Harvey e através de toda a obra de William Shakespeare.
Paracelsus, um médico vienense do século 16, criou a sua própria mitologia do temperamento,
caracterizando as pessoas com quatro espíritos totêmicos: as mutáveis "Salamandras", os
industriosos "Gnomos", as inspiradoras "Ninfas", e os curiosos "Silfos".
Durante décadas esta premissa foi utilizada e desenvolvida, quando já na idade moderna foi
estudada por Carl Gustav Jung e finalmente trazida para o ambiente empresarial através de
linguagens e traduções para esta finalidade, desenvolvidas pelo Psicólogo norte-americano William
Moulton Marston, no início dos anos 20, quando definiu a metodologia com o nome DISC, que são
as iniciais de Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade.
Amplamente utilizada em todo o mundo, a metodologia foi já foi utilizada e/ou implementada em
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Certificações - Coaching Assessment

A Tecnologia Solides utilizada no Coaching Assessment é:





Considerada pela FINEP como inovadora pois extrapola e muito os conceitos DISC;
Validado pela Universidade Federal Minas Gerais – UFMG com índice estatístico de acerto acima de 97%
Testada e aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia;
Credenciado e atestado pela FUMSOFT (Fundação Mineira de Software)

TESTADO E APROVADO POR IMPORTANTES ÓRGÃOS DE COACHING
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Características de qualidade – Coaching Assessment
 Assessment com o melhor custo-benefício do
mercado;

 Economiza tempo e dinheiro na seleção de
candidatos, podendo perceber rapidamente a
adequação do candidato ao cargo;

 Sistema genuinamente brasileiro que leva em
consideração as características e variáveis do
mercado Brasileiro;

 Análise e avanço para performance aplicado
exclusivamente por Master Coaches do IBC;

 Método testado, aprovado e usado há vários anos,
inclusive por grandes companhias multinacionais;

 Metodologia de Coaching na análise
desenvolvimento pessoal e da equipe;

 Fornece grande quantidade de informações sobre o
perfil comportamental do Profissional ou da Pessoa
como: Melhor área de atuação, forma de atuação,
influência do ambiente de trabalho, forma de
tomada de decisão, perfil predominante, adequação
atual à função exercida, índice de stress, fatores
motivadores, fatores, desmotivadores e muito mais;

 A ferramenta Coaching Assessment pode ser usada
na contratação, desenvolvimento, remanejamento
ou auto-conhecimento; em todos os casos para
melhor proveito dos potenciais pessoais na alocação
e melhores formas de se trabalhar.

 Aumenta a satisfação da equipe no remanejamento
à funções onde possa ser explorado seu maior
potencial;

do

 Gerenciamento efetivo de relações interpessoais e
profissionais no ambiente de trabalho ou fora dele;
 Compreensão de comportamentos e características
diferentes no mesmo ambiente corporativo.
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Aplicações Corporativas:
Recrutamento & Seleção
A procura por colaboradores que atendam o perfil da sua empresa e que contribuam para a maximização
dos resultados e o sucesso da organização é um processo crucial que exige uma prática estratégica
estruturada. Munido da ferramenta Coaching Assessment, o gestor/recrutador agiliza e simplifica o
procedimento de recrutamento e seleção e identifica os perfis profissionais e talentos para o
posicionamento ideal dos colaboradores.

Mapeamento de Competências
A identificação de competências, além de proporcionar uma maior produtividade, fidelização e satisfação
do colaborador, propicia a implementação da Gestão por Competências (plano estratégico, avaliação de
desempenho, plano de carreira por competência etc), política fundamental para o desenvolvimento do
patrimônio humano das organizações . O Coaching Assessment mune o gestor de todas as informações
necessárias e racionaliza a administração dessas informações para a prática eficaz dessa moderna política
organizacional.

Gestão de Conflitos
A abordagem dos conflitos de forma profissional é uma máxima nos dias atuais. Solucionar e transpor
obstáculos é um axioma gerencial, já que impede a queda da produtividade individual e por equipe e a
perda da rentabilidade de todos os processos nas empresas. Identificar perfis, formar equipes, suprir
deficiências e maximizar talentos são procedimentos da ferramenta Coaching Assessment que contribue
maciçamente para a harmonia do clima organizacional.
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Treinamento & Desenvolvimento
Alta produtividade, eficiência nos procedimentos internos, excelência em atendimento e
prestação de serviços, controle de qualidade, superação de metas, pró-atividade e criatividade são
resultados propiciados pelo patrimônio humano das organizações. Ao identificar talentos, aptidões, pontos
fracos, mapear competências e mensurar a potencialização de perfis profissionais através do Coaching
Assessment realizam-se treinamentos inteligentes, que focalizem exatamente na supressão das deficiências
e na potencialização das qualidades dos colaboradores.

Coaching
O Coaching é um procedimento de crescimento profissional e pessoal, que origina-se no
comprometimento individual para o desenvolvimento de habilidades, produção de mudanças e
ampliação de competências. É um processo que envolve equipes ou até mesmo todo o quadro
humano das organizações e, por isso, a avaliação individual e coletiva propiciada pela ferramenta
Coaching Assessment otimiza a eficácia e a superação dos resultados almejados, influenciando,
diretamente, na otimização de resultados.

Desenvolvimento de Lideranças
O desenvolvimento de uma cultura voltada para a gestão de pessoas, focalizada na máxima eficiência
de processos e resultados, exige a identificação de pessoas com perfis de liderança que, à frente de
equipes coesas e integradas, promovem o crescimento das organizações. O Coaching Assessment
fornece para a empresa a visualização clara dessas habilidades, as possibilidades de otimização,
proporciona a formação adequada e racional de equipes, bem como a avaliação de desempenho e
resultado dos líderes e seu impacto nos resultados dessas e na integralidade do ambiente
organizacional.
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Redução do Turn Over
O índice turn-over determina-se essencial para a verificação da satisfação, fidelização dos colaboradores, necessidade de
seleção e treinamento, bem como da produtividade e dos custos com a gestão de pessoas. O Coaching Assessment
proporciona uma gestão de pessoas inteligente, racionalizando e maximizando a eficácia de todos os processos
fundamentais para o sucesso do quadro humano, reduzindo erário, tempo e propiciando posicionamentos individual e
coletivo adequados.

Mapeamento de Equipes
Mapear equipes significa posicionar corretamente o patrimônio humano em prol da satisfação pessoal, profissional e do
sucesso organizacional. Agregar pessoas diferentes que se complementam, e que, juntas, formam um grupo coeso e
adequado para atingir objetivos traçados e otimizar resultados é estratégia essencial do gestor que conta com o RH
Profiler.

Recrutamento Interno
A possibilidade de ampliar os horizontes dos colaboradores através de seu crescimento profissional e de uma nova
colocação é uma das formas mais eficazes de promoção e manutenção da motivação e de um clima organizacional
propício para a superação de resultados. O recrutamento interno valoriza os talentos já presentes no quadro humano e a
avaliação da possibilidade de suprir as vagas existentes com o capital humano da própria organização é uma das muitas
funcionalidades do Coaching Assessment

Motivação
A tendência moderna e atual de compreensão das pessoas no ambiente de trabalho intensifica a valorização dos canais
comunicativos, o reposicionamento, a potencialização de qualidades, o desenvolvimento de fraquezas, a formação de
equipes e o sistema compensatório pelo comprometimento em todos os processos organizacionais. Através da
implementação dessas políticas, perpetua-se a motivação dos colaboradores, que, satisfeitos com a cultura voltada à
gestão de pessoas, trabalham melhor e produzem mais. O Coaching Assessment é o grande aliado do gestor nesse
grande desafio.
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Aplicações Pessoais:

Descoberta de Potencial:
O Coaching Assessment de forma rápida e eficiente,
proporciona o autoconhecimento, ajudando- lhe a
desenvolver melhor suas qualidades, trabalhar suas
deficiências e a produzir mudanças. Conhecer-se melhor
é vital para que seu potencial, suas habilidades e
talentos sejam otimizados e aproveitados em sua
inteireza.
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Clarificação dos pontos fortes e de melhoria;
Ao identificar seu perfil comportamental, o
Coaching Assessment o auxilia no seu
desenvolvimento
pessoal
e
profissional,
fornecendo-lhe todos os subsídios para que as
ações afirmativas de maximização de seu talento e
de desenvolvimento de características ainda
latentes sejam mais eficazes e produzam os
resultados almejados.
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Planejamento de vida e carreira:
Planejar seu crescimento profissional faz-se
imprescindível para uma carreira frutífera e de
sucesso. Entretanto, todo planejamento requer,
primeiramente, a compreensão de seu perfil
profissional, de suas características predominantes,
de
suas
aptidões
e
preferências.
O
autoconhecimento agregado pelo Coaching
Assessment proporciona a solidificação desse
entendimento
e
o
vislumbramento
das
possibilidades profissionais que esperam por você.
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“Ouse conquistar a si mesmo”
Nietzsche

