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O DISC é uma ferramenta que permite a rápida
compreensão das preferências de comportamento,
tanto no ambiente profissional, quanto no ambiente
pessoal, sem perder a sua essência. Saber seu estilo
comportamental é estar sempre um passo à frente.

Neste e-book você irá saber tudo o
que precisa sobre a metodologia
DISC e como isso pode te ajudar.

Bem-vindo
à Lumeh!



 O modelo comportamental DiSC foi proposto por
William Moulton Marston, um psicólogo com Ph. D
pela Universidade de Harvard. Seu livro de 1928,
Emoções de Pessoas Normais, explica sua teoria a
respeito de como as emoções humanas levam a
diferenças comportamentais entre pessoas, e como
nosso comportamento pode mudar ao longo do
tempo.

Seu trabalho é focado em fenômenos observáveis e
que podemos medir. Seu interesse era oferecer
explicações práticas para ajudar pessoas a entender e
gerenciar suas experiências e relacionamentos.

Marston afirmou que a expressão comportamental das
emoções pode ser classificada em quatro tipos básicos,
decorrentes da percepção que o indivíduo tem de si
mesmo em relação ao ambiente em que está inserido.
Marston chamou estes quatro tipos de
comportamentos de: Dominância (D), Influência (i),
Estabilidade (S) e Cautela (S), mais conhecido como
DISC

História



Para quem é o
DISC?
Qualquer pessoa que busque o desenvolvimento
próprio, seja pessoal ou profissional e
profissionais que apoiam o desenvolvimento de
pessoas.
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Aumenta o
autoconhecimento;

Melhora os
relacionamentos
interpessoais;

Habilidade de se
adaptar aos
ambientes;

Conhecer  seus
pontos fortes;

conhecer seus
pontos de melhoria;

Previne e reduz  os
conflitos
interpessoais;

Forma e desenvolve 
equipes;

Desenvolve a sua 
liderança.



Não existe
Perfil bom 

ou 

Perfil ruim.

Todos os perfis tem pontos fortes e
pontos a desenvolver! O importante é
ter clareza deles e aprender a
transformá-los.



O Dominador
Pessoas que apresentam o padrão D têm como
características marcantes competitividade,
agressividade,

velocidade de decisão e foco em resultado. Por
serem muito enérgicas, seus movimentos são
rápidos, expansivos

e firmes, gostam de correr riscos e de fazer muitas
coisas ao mesmo tempo. Estão sempre correndo
contra o

tempo, mesmo quando não estão atrasados. Sua
palavra de ordem é “DOMINAR”, adoram ter o
controle e o poder

sobre tudo e todos.

Focado

Direto

Competitivo

Pontos Fortes:



O Comunicador
As características principais do padrão I são receptividade,
facilidade em se comunicar e expressar-se, otimismo e
extroversão. As pessoas deste padrão têm seu foco em se
relacionar com as demais, são espontâneas e entusiastas.
Tendem a ser populares por onde passam e, como ponto
de referência, acabam tendo facilidade para influenciar a
todos. 

Muito falantes e emocionais, acabam deixando de lado a
necessidade de ouvir, podendo desmotivar quem está do
outro lado apenas como expectador. 

Os outros podem percebê-los como pessoas descuidadas,
impulsivas e com dificuldade para fazer acompanhamento,
devido à falta de atenção aos detalhes. A palavra de ordem
aqui é “INFLUENCIAR”, conquistar o que outros têm
dificuldade eleva a motivação do padrão "I" às alturas.

Pontos Fortes:
Possessivo

Comunicativo

Espontanêo



O Estável
Os indivíduos de padrão S são calmos, prestativos, pacientes,
modestos e descontraídos. ALTRUÍSMO é a palavra de ordem
que os representa. São ansiosos para ajudar, leais e, muitas
vezes excelentes membros de equipe.

Falam calmamente e com serenidade e têm habilidade para
ouvir, independentemente da situação em que se encontram.
Podem anular suas necessidades para atender a do outro. 

Confiáveis e equilibrados com as tarefas e pessoas, são muito
persistentes e evitam mudanças que não estejam pautadas em
seu senso de justiça ou segurança. Prezam por estabilidade,
portanto decisões impulsivas ou automáticas são coisas que não
se pode esperar desse padrão. 

Outros podem percebê-los como muito lentos, presos a um
"status quo", indecisos, teimosos e até mesmo silenciosamente
ressentidos.

Pontos Fortes:
Seguro

Confortável

Conservador



O Cauteloso
Pessoas que apresentam o padrão C são precisas, lógicas,
factuais, analíticas e cuidadosas. Elas necessitam ter o
controle do ambiente e dos fatos para que não contem
com o fator surpresa, assim como o padrão S, também
não gostam de mudanças e fazem de tudo para manter a
ordem do ambiente, evitando ter de mudar a direção.

Gostam de dados, informações e análises e por serem
mais racionais dão prioridade aos resultados. São
introspectivas e reservadas, preferem trabalhar no
silêncio, concentradas e com pessoas que tenham as
mesmas características que elas. A palavra de ordem que
define este padrão é “CALCULISTA”, pois são focadas em
tarefas e em garantir que as coisas sejam feitas
corretamente.

Pontos Fortes:
Cauteloso

Lógico

Organizado



Como é feito o processo?

Compre o produto
no site.

Realize o teste
online.

Agende a sessão



A Lumeh é uma empresa que nasceu com o
objetivo de apoiar pessoas e empresas na busca da
inspiração necessária para o alcance dos seus
objetivos. Acredito que, ao encontrar a motivação
necessária para agirmos, fazemos do nosso trajeto
rumo ao objetivo, um trajeto mais fácil e prazeroso
de ser percorrido. Através de uma metodologia
comprovada, podemos lhe apoiar nesta
caminhada, onde o limite é a sua força de vontade.  
Felicidade é a palavra chave nesse novo mundo.E
sim, existe uma ciência para isso, uma metodologia
que irá renovar a sua vida e a da sua empresa.

A Lumeh



Formada em Contabilidade, com mais de 12 anos de experiência
em áreas financeiras e estratégicas de grandes empresas me
especializei por anos  em consultoria financeira e contábil,
melhoria de processos e controladoria, onde desenvolvi diversos
projetos de sucesso.

Você pode se perguntar pq entrei no mundo do desenvolvimento
pessoal!

Bom, como muitos jovem temos que tomar decisões no ínicio de
nossa vida adulta, e na época diante do cenário eu acreditava que
a carreira de exatas era o melhor caminho.

Mas, sempre senti que precisava fazer o que eu mais amava, que
era cuidar de pessoas e não de números.

Então, em uma grande virada da minha vida decidi focar no que
sempre amei. Decidi começar com uma formação e certificação
internacional em Life Coaching, Executive Coaching e Master
Coaching pela Sociedade Latino Americana de Coaching. Depois
decidi me especializar em liderança positiva. Conquistei  também
licenciamento para aplicação das ferramentas Disc de avaliação
de perfil comportamental, Assess para avaliação de competências
e Six Seconds de inteligência emocional. 

Como diz um velho sábio "Quanto mais eu sei, mais sei que
preciso aprender mais", hoje estou fazendo mais uma formação
em Sociologia, pois  acredito que compreender a vida em
sociedade é a chave para um futuro mais feliz e saudáve para
todos nós.

Bruna Barioni
Saiba quem eu sou



Ficou com
dúvida?

#felicidadetranforma

www.lumeh.com.br

Mande um zap para:
 (11) 99533-4811 

Envie um direct do instagram:
@lumehofical

Envie um e-mail para :
contato@lumeh.com.br 


