PENSOU EM ASSESSMENT,
PENSOU NA GENTE.

ESTAMOS PRESENTES EM 90 PAÍSES COM RELATÓRIOS EM MAIS DE 20 IDIOMAS

É a primeira no mundo a…
• Criar um relatório computadorizado baseado na teoria DISC.
• Criar um relatório computadorizado a respeito de Motivadores.
• Unir em um único relatório a teoria DISC e a Teoria de Motivadores.
• Criar a representação gráfica da Teoria DISC através de uma roda.
• Criar um sistema de tabulação, criação e envio de relatórios pela internet.

Patentes:
• Integração de comportamentos e motivadores em um único relatório (1996).
• Tabulação, criação e envio de relatórios pela internet (2007).
• Comparativo entre perfil do cargo e perfil da pessoa - job benchmarking (2007).

Contribuímos com a ASSOCIAÇÃO PROGRAMA EDUCAR

www.programaeducar.org.br

www.ttisi.com.br

ASSESSMENT TRAINING – aplicaçÕES

Treinamentos apresentados apenas por profissionais com larga experiência e muita didática: certeza de grande
retenção de conhecimento e diferenciação no mercado.

Aplicações dos treinamentos:
• Seleção de pessoas: operacional à alta gerência
• Coaching/Mentoring/Counselling
• Capacitar líderes à autoliderança e liderança de equipes
• Colocar a pessoa certa no lugar certo
• Planejamento de sucessão
• Sucessão familiar
• Identificação de “High Potentials”
• Levantamento de necessidades para desenvolvimento
• Estudo da relação potencial x resultado
• Análise e desenvolvimento de equipes
• Aumento da compreensão entre indivíduos
• Desenvolvimento de líderes, vendedores, etc.
• Empreendedorismo
• Formação de equipes de alta performance
• Potencialização de resultados para equipes de vendas
e outras áreas organizacionais
• Melhoria dos processos de comunicação
• Gerenciamento e motivação
• Identificação de talentos
• Resolução de conflitos
• Orientação de carreira
• Trabalho em equipe
• Outras
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 1: ANALISTA DISC E MOTIVADORES

Para conhecer (de verdade) o que é DISC e sua união com Motivadores.
Objetivos e Benefícios:
Obter o conhecimento e a prática necessária que dão direito ao certificado Assessment Training nível 1 da TTI
Success Insights Brasil. Importante: a TTI Success Insights é a pioneira mundial no segmento de ferramentas de
assessment. Seus treinamentos dão acesso aos resultados de mais de 30 anos de pesquisas e desenvolvimento em
análises de perfil comportamental e de motivadores.
Suporte e apoio pelo tempo em que usar nossas ferramentas: quem nos conhece sabe que o cliente é a prioridade
número 1 em nosso dia a dia.
Ter direito, ao final do treinamento, a um certificado de participação da TTI Success Insight Brasil com prazo de
6 meses para fazer as provas de certificação internacional CPBA - Certified Professional Behavioral Analyst
(DISC) e CPMA - Certified Professional Motivators Analyst (Motivadores).
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 1: ANALISTA DISC E MOTIVADORES

Conteúdo e metodologia:
Teoria DISC:
Único treinamento embasado em pesquisas e estudos de classe mundial, em alinhamento com a obra original do
DISC - As Emoções das Pessoais Normais - de William Moulton Marston, publicada no Brasil pela primeira vez através
da TTI Success Insights.
Motivadores:
Indispensável porque direcionam os comportamentos, unidos ao DISC permitem obter um cenário muito mais
completo do indivíduo. Os conceitos de motivadores, valores ou atitudes estão baseados na obra Tipos de Pessoas,
de Eduard Spranger, e em pesquisas de Bill Bonnstetter, fundador da TTI Success Insights.
Sólida exposição teórica, com atividades de devolutivas e exercícios de fixação de conceitos.
Público: consultores, coaches, treinadores, palestrantes, selecionadores de pessoas, profissionais de RH, líderes e
demais profissionais envolvidos com a identificação e o desenvolvimento de talentos.
Pré-requisitos: não ter feito nenhum outro treinamento TTI Success Insights.
Requisitos para obtenção do certificado de participação:
presença nos 3 dias, com um total de 24 horas de treinamento.
Requisitos para o certificado internacional: utilização e realização de devolutiva de 10 relatórios para teoria
DISC e 10 para motivadores. Esta prova é escrita e sua aprovação dá direito ao respectivo certificado internacional.
Relatórios oferecidos aos participantes após o treinamento:
• Talent Insights (DISC e Motivadores)
• Talent Insights (DISC e Inteligência Emocional)
• Trimetrix QE (DISC, Motivadores e Inteligência Emocional)
• Trimetrix DNA (DISC, Motivadores e Competências)
• TEAMDISC (análise de equipes com base no DISC)
• TEAMVALUES (análise de equipes com base em motivadores)
Certificações internacionais oferecidas neste treinamento*:
• CPBA - Certified Professional Behavioral Analyst (DISC)
• CPMA - Certified Professional Motivators Analyst (Motivadores)
* mediante aprovação em prova escrita, em um prazo de até 6 meses após o término do treinamento.

Turmas abertas
Duração: 3 dias.
Carga horária total: 24 horas.
Turmas “in-company” disponíveis
Mais informações: www.disc.com.br / www.motivadores.com.br
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 1 MASTER: ANALISTA DISC E MOTIVADORES

Para quem quer mudar de patamar.
Objetivos e Benefícios:
Avançar no uso dos conceitos da teoria DISC e Motivadores, apoiado por profissionais com larga experiência nas
ferramentas TTI Success Insights.

Oportunidade para se diferenciar profissionalmente:
Este treinamento coloca a seleção, coaching, treinamento ou qualquer outra atividade de identificação e
desenvolvimento de talentos em um novo patamar, ocupado por poucos profissionais do mercado. A troca de
experiências e o acesso a conceitos e análises mais avançados são uma constante nos três dias de treinamento.
Direito ao certificado de participação Assessment Training – Nível 1 MASTER analista DISC e Motivadores da TTI
Success Insights.
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 1 MASTER: ANALISTA DISC E MOTIVADORES

Conteúdo e metodologia:
Aprofundamento nos conceitos da teoria DISC e Motivadores. Cruzamentos entre estas duas teorias e análises
comparativas com o instrumento DNA de análise de competências.
Últimas novidades da Neurociência aplicada a ferramentas de assessment; pesquisas e casos práticos mais elaborados.
Exploração, em profundidade, da elaboração de perfis de cargo e os trabalhos que podem surgir como consequência
desta atividade, como atividades de seleção, treinamentos, Coaching, plano de carreira, identificação de profissionais
de alto potencial e outras.
Conteúdo teórico mais avançado, atividades práticas mais elaboradas e troca de experiências entre os participantes.
Público:
Todos os profissionais que participaram do treinamento Assessment Training – Nível 1 interessados em conceitos
teóricos mais avançados, intercâmbio com outros profissionais experientes e atividades práticas de maior
complexidade.
Pré-requisitos: participação no treinamento Assessment Training – Nível 1.
Requisitos para o certificado de participação: presença nos 3 dias, num total de 24 horas de treinamento.
Turmas abertas
Duração: 3 dias.
Carga horária total: 24 horas.
Turmas “in-company” disponíveis
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 2: Axiologia e trimeTRIX hd

Quem sabe muito sempre quer saber mais.
Objetivos e Benefícios:
Conhecimentos e a prática necessária para obter o certificado Assessment Training nível 2 da TTI Success Insights Brasil.
Acesso a informações a respeito da autoestima, resiliência, capacidade de tomar decisões e resolver problemas,
autoconhecimento, senso de missão, clareza de papéis (engajamento), busca pela perfeição, planejamento e gestão de
projetos e outras áreas.
Acesso ao que existe de mais completo e avançado em ferramentas de assessment em todo o mundo.
Apoio e suporte pelo tempo em que estiver utilizando nossas ferramentas: você será nossa prioridade número 1 em
nosso dia a dia.
Direito ao certificado de participação da TTI Success Insight Brasil no final do treinamento, com prazo de 6 meses
para fazer a prova de certificação internacional CPTA - Certified Professional Trimetrix HD Analyst.
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 2: Axiologia e trimeTRIX hd

Conteúdo e metodologia:
Axiologia:
Tem como referência o trabalho do Dr. Robert Hartman e seu livro The Structure of Value, além da vasta experiência
da TTI Success Insights no desenvolvimento de ferramentas desta ciência.
Sólida exposição teórica, com atividades de devolutivas e diferentes exercícios de fixação de conceitos.
Público:
Consultores, coaches, treinadores, palestrantes, selecionadores de pessoas, profissionais de RH, líderes e demais
profissionais envolvidos com a identificação e o desenvolvimento de talentos, que buscam grande diferenciação e
qualificação para se posicionarem como profissionais altamente capacitados no uso de ferramentas de assessment.
Pré-requisitos:
participação no treinamento Assessment Training – Nível 1.
Requisitos para o certificado de participação: presença nos 3 dias, num total de 24 horas de treinamento.
Requisitos para o certificado internacional: usar e fazer devolutiva de 10 relatórios Trimetrix HD. Esta prova é
escrita e sua aprovação dá direito ao respectivo certificado internacional.
Relatórios disponibilizados após o treinamento:
• Trimetrix ACI (DISC, Motivadores e Axiologia)
• Trimetrix HD (DISC, Motivadores, Axiologia e Competências)
Certificação internacional*:
• CPTA - Certified Professional Trimetrix HD Analyst.
* mediante aprovação em prova escrita, em um prazo de até 6 meses após o término do treinamento.
Turmas abertas
Duração: 3 dias.
Carga horária total: 24 horas.
Turmas “in-company” disponíveis
Para mais informações a respeito de Axiologia:
www.axiologia.com.br
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 2 MASTER: Axiologia e trimeTRIX hd

Para quem quer ir ainda mais longe.
Objetivos e Benefícios:
Avançar no uso dos conceitos da axiologia e do instrumento Trimetrix HD, para se tornar referência no
conhecimento e uso de ferramentas de assessment.
Um verdadeiro “mergulho” em conceitos mais avançados e atividades práticas, com o envolvimento de alguns dos
melhores profissionais de identificação e desenvolvimento de talentos de alto nível.
Direito ao certificado de participação Assessment Training – Nível 2 MASTER axiologia e Trimetrix HD da TTI Success
Insights no final do treinamento.
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ASSESSMENT TRAINING – NÍVEL 2 MASTER: Axiologia e trimeTRIX hd

Conteúdo e metodologia:
Aprofundamento nos conceitos da Axiologia e DNA-Competências, com comparações e cruzamentos com a teoria
DISC e Motivadores.
Análise de casos práticos de aplicação mais avançada, incentivando a troca de experiências entre os participantes.
Abordagem, com maior profundidade, da elaboração de perfil de cargo, através da metodologia Trimetrix HD.
Público:
Todos os profissionais que participaram do treinamento Assessment Training – Nível 2 que buscam conceitos teóricos
mais avançados, intercâmbio com outros profissionais experientes e atividades práticas de maior complexidade.
Pré-requisitos: participação no treinamento Assessment Training – Níveis 1 e 2.
Requisitos para o certificado de participação: presença nos 3 dias, num total de 24 horas de treinamento.
Turmas abertas
Duração: 3 dias.
Carga horária total: 24 horas.
Turmas “in-company” disponíveis
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CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

Diferencial Competitivo.
Nossos clientes possuem acesso à certificação internacional da TTI-Success Insights para a Teoria DISC, Motivadores e Trimetrix HD,
disponibilizada mediante prova escrita após o correspondente programa de formação de analistas.
As certificações irão contribuir para sua diferenciação no mercado, valorizando seu profissionalismo, experiência e competência.
Você poderá utilizá-las no seu material de propaganda, cartões de visita, currículo e site de internet, intensificando a credibilidade
perante o mercado.
As provas de certificação são em português e possuem validade de dois anos, com a possibilidade de renovação.
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START E RESTART: ENCONTRO INFORMATIVO GRATUITO

O START é um encontro gratuito em uma manhã, para
novos clientes e parceiros, projetado para informar e
esclarecer os participantes sobre os seguintes assuntos:
• A empresa TTI Success Insights
• Os relatórios de assessment da TTI Success Insigths
• Recursos do site de administração dos relatórios
• Orientações administrativas e de relacionamento
• Aplicações práticas dos relatórios
• Preços e modelos de relacionamento comercial
• Esclarecimento de outras dúvidas

O RESTART também é gratuito, aborda temas semelhantes ao
START, mas é exclusivo para quem já é cliente da TTI Success
Insights e quer estar em dia com as últimas novidades, reativar
o relacionamento ou tirar dúvidas específicas, que poderão ser
trazidas para o encontro.
Público: Atuais clientes.
Duração: 3 horas.

Público: Novos clientes.
Duração: 3 horas.
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ALGUNS DEPOIMENTOS

“Altamente dedicados e competentes.”
Maria Cristina Teixeira
“Ambos os instrutores demonstraram pleno domínio sobre os temas abordados e preocupação
com o aprendizado.”
Mônica Petrocelli
“Amei o treinamento e a didática adotada com cases, vídeos, estímulos e exemplos.”
Marcela S. F. de Castro
“Fiquei extremamente satisfeita com a entrega dos instrutores. São profissionais de alta
performance. Parabéns.”
Rita Pacheco
“A instrutora foi excelente, com didática fácil, transformou temas, assuntos e teorias em algo de
fácil compreensão.”
Eliana Cássia de Souza Pinheiro
“Fora de série – clara, objetiva, agradável, administra bem o tempo e a turma.”
Lucy Cintra
“Parabéns pela clareza, foco nos resultados e transparência nas atitudes. A todo momento percebi
a seriedade com que faz seu trabalho.”
Tudy Vieira
“Muita intimidade e domínio sobre os assuntos abordados e esclarecimento de dúvidas.”
Takeshi Jumonji
“Profundo conhecedor que passa segurança e dados riquíssimos sobre o mercado.”
Aline Cristina Gomes
“O embasamento teórico, a simplicidade e a atenção que nos é transmitida completa a vontade de
aprender, além de facilitar o entendimento do conteúdo.”
Debora Felizardo
“Excelente domínio, caráter e didática. Competente, sempre aberto a aprender e disponível para
ensinar.”
Wander Mendes
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ALGUNS DEPOIMENTOS

“Muito capacitados e com experiências que agregam valor ao treinamento.”
Fiamma Barbalho
“Experientes na área em que estão ministrando o curso.”
Ricardo Kamitani
“O valor do curso é muito alto pelo nível de conhecimento dos instrutores.”
Débora Alves
“Trabalho impecável, sempre.”
Adriana Antonelli
“Superou expectativas em termos de conteúdo.”
Tathiana Novaes
“Muito conhecimento, clareza e ética.”
Marco Antonio Monteiro
“A riqueza de exemplos e domínio do conteúdo tiveram um valor muito alto no curso.”
Flavio Augusto de Moraes Pagliuco
“Técnico, com conhecimento do assunto, promove insights durante o treinamento.”
Renata Arrepia
“Excelente, domina o assunto e sabe transmitir.”
Adriana Palermo
“Profissional com extrema fluência nas ferramentas e conteúdo, capaz de despertar interesse,
aplicar aprendizado e acelerar a compreensão.”
Anderson Carpes
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