
Formação e Certificação
Analista de Perfil Comportamental - DISC



Quem somos?
KeepTest – Assessment Solutions é uma Empresa de Formação e fornecimento de
Soluções Corporativas para o Desenvolvimento de Pessoas.

Somos Formadores e Certificadores de Analistas 
de Perfil Comportamental DISC – Profiler.

Fornecemos para empresas, instituições e profissionais (Consultores, Coaches entre outros) soluções
e técnicas para os processos de Recrutamento, Gestão de Pessoas, Team-building, Motivação,
Gerenciamento de Relações Interpessoais, Desenvolvimento Pessoal, Avaliação e Treinamento,
Engenharia de Equipes, Coaching, Gestão por Competências entre outros.



Nossa Certificação junto à Solides é Internacional
Utilizamos um sistema de mapeamento de perfis aprovado pela USP e UFMG.

Aprenda a identificar 
diferentes estilos de 

comportamento e seja 
capaz de desenvolver a 

melhor estratégia de 
trabalho para cada um.

Aprimore sua Gestão de Pessoas!





O Profiler me possibilitou mais agilidade nos processos por ser uma ferramenta
dinâmica, que pode ser utilizada e aplicada em candidatos em localidades distintas e
simultaneamente.
Isabella Carvalho
Clamper Indústria e Comércio SA

“Estamos usando o Profiler também em recrutamento interno. Usamos a dica dada no
treinamento para desenvolver o autoconhecimento em nossos colaboradores e o
resultado foi excelente.”
Tayssa
RH Unimed



“Fantástico! Eu utilizo esta ferramenta há mais de dois anos e, sei o quanto realmente
economiza não apenas tempo mas, evita o desperdício de energias as quais podem ser
canalizadas pra outros processos dentro da empresa. E isso melhora os resultados da área de
RH quanto a produtividade, sua qualidade e, o melhor, gera uma excelente lucratividade
para o negócio num todo.”
Stella Ribeiro
Recursos Humanos – GestoRH



Não perca tempo, invista em sua formação!



Você sabe como engajar e aumentar
a produtividade desse candidato?



Para cada
Cargo, é 

preciso ter 
um 

profissional
que 

corresponda
às 

exigências 
técnicas e
comportamentais,

assim 
aumentamos a 
produtividade 
e reduzimos 
o turnover de 
sua companhia.



Formador

THIAGO SCZCEPANIK

Especialista em Linguagem Corporal, Master
Trainer em Análise de Perfil Comportamental,
Coach de Carreira e Professor Formador de
Leitores.

É Fundador da KeepTest - Assement Solutions
(programa de treinamento e consultoria no
segmento de gestão comportamental).

Trabalha com desenvolvimento humano há 10
anos com as mais diferentes idades e perfis, e é
apaixonado por estudar mecanismos de como
podemos nos relacionar melhor.



16 horas de Treinamento Presencial 

e Aprendizado na Prática.

1 Relatório  de Assessment do 

participante + 1 Crédito para que o 

aluno possa aplicar em 1 pessoa de 

sua escolha.

Material Didático.

Certificação 

Nacional como 

Analista de Perfil 

Comportamental

Certificação 

Internacional como 

Analyst of Profile 

Behavioral - Profiler


