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Seleção

Desenvolvimento

O Método das Cores para
entender as pessoas

Teste de Acesso Ilimitado
Conheça cada pessoa com profundidade, em
pouco tempo.

Perfil Pessoa
Perfil
Pessoa

®

Test

Entre 1 e 30 páginas

Você poderá medir em um só relatório:

Trabalho em equipe
Motivação
Estilo de liderança
Negociação
Empreendedorismo

10

Tipos de relatórios

Serviço ao cliente
Comunicação
Administração de conflito
Tomada de decisões
Vendas

Para realizar seleção – desenvolvimento Alinhamento de uma pessoa.
Ranking
Gráfico
Teste
Megateste
Identificador

Resumo
Competências Premium
Plano de desenvolvimento individual
Informe de apoio avançado
Perfil por observação

Relatórios mais exatos:
Margem de erro de 2,13%
Frases que não se repetem
Questionários aleatórios
Válido para a população local
Algoritmo de 1600 probabilidades

Como torna seu trabalho mais eficiente:
1- Melhor seleção em menos tempo.
2- Avaliação de competências.
3- Plano de desenvolvimento por pessoa com acesso à livros e vídeos.

Ferramentas para realizar seleção, desenvolvimento e alinhamento
Faça a descrição ideal de cada cargo por
votação e identifique as competências
essenciais em minutos.

Perfil Cargo
Entre 1 e 15 páginas

4

Tipos de
relatórios

Perfil
Cargo

Para descrever um
cargo:
Ranking
Gráfico
Resumo
Competências

Como torna seu trabalho mais eficiente:
1- Complementará o manual de funções.
2- Entenderá um cargo de forma prática.
3- Saberá melhor a quem selecionar.

Perfil de equipe
Entre 1 e 20 páginas

10

Tipos de gráficos

Monte sua equipe, analize de forma gráfica e
alcance um nível de sinergia.
Perfil
Equipe

Para descrever uma equipe:
Ranking
Resumo
Lista
Localização
Distribuição

Adaptação
Competências
Mapa de liderança
Perfil de equipe
Análise de equipe

Como tornará seu trabalho mais eficiente:
1- Entenderá melhor as pessoas ao classifica-las por cores.
2- Saberá quem são os melhores e em quais aspectos.
3- Criará estratégias de desenvolvimiento de equipes.

Com uma Metodologia Integrada e Versátil
Defina quais são os comportamentos mais
comuns e desejados em uma organização e
como incidem na cultura organizacional.

Perfil organização

3 páginas
Perfil
organização

3

Tipos de
relatórios

Para descrever uma
organização:
Organização atual
Organização ideal
Oportunidade corporati-

Como tornará seu trabalho mais eficiente:
1- Compreenderá melhor a cultura da organização.
2- Identificará as capacidades corporativas.
3- Poderá preparar um processo de mudança.

Perfil Alinhamento

Defina o que deverá fazer e evitar para
alinhar uma pessoa com outra, com um
cargo e com a organização.

Entre 3 e 5 páginas

Perfil
Alinhamento

6

Tipos de
relatórios

Para definir como estar alinhado com outra pessoa,
cargo ou organização:
Resumo
Resumo por pessoa
Resumo por cargo
Resumo por organização

Análises
Análise pessoa – pessoa
Análise pessoa – cargo
Análise pessoa – organização

Como tornará seu trabalho mais eficiente:
1- Poderá comparar pessoas reduzindo
os níveis de conflito.
2- Definirá como potencializar uma
pessoa em um cargo.
3- Terá instruções e dicas para que uma
pessoa se adapte a sua organização.

®

O Método das Cores

Teste
O que é o método das cores?

É um sistema baseado na teoria dos 4 temperamentos de Hipócrates e as investigações de William Moulton Marston da
Universidade de Harvard em 1928, para entender as pessoas. O qual permite fazer seleção, desenvolvimento e alinhamento do
capital humano em sua organização.
Como funciona?

Por meio desta metodología é possível classificar pessoas, cargos, equipes e organizações em 4 perfis básicos de acordo com os
diferentes níveis de emoção e ação das pessoas:

Racionais

Perfil
Azul
Pessoas
Racionais e
Calmos
Como são?
Rigorosos,
formais e
metódicos.

Perfil
Vermelho

Valor para a equipe
Propõem altos
padrões, são
conscientes, são
classificadores,
objetivos e
inclinados à
realidade.

Pessoas
Racionais
e Ativas
Diretos,
pragmáticos e
exigentes.

Como comunicar-se efetivamente?

Perfil
Amarelo

Calmos

Perfil
Verde

Tolerantes,
diplomáticos e
conciliadores.

Valor para a equipe
São pacientes,
empáticos,
prestativos,
discretos e
trabalham bem em
equipe.

Como comunicar-se efetivamente?

Pessoas
ativas e
emotivas

Valor para a equipe
São criativos,
motivadores,
alegres e bons
trabalhando em
equipe.

Como são?
Pessoas
Ativas e
Emotivas.

Como comunicar-se efetivamente?

Seja tolerante,
paciente,
agradável.

Seja empático,
entusiasta e
flexível.

Emotivos

Ativos

Seja claro,
focado e
ofereça opções.

Seja orientado
ao detalhe,
específico e
exato.

Como são?

São dinâmicos,
organizadores,
orientados ao
desafio,
iniciadores e
reformadores.

Como são?

Como comunicar-se efetivamente?

Pessoas
Calmos e
Emotivas

Valor para a equipe

Para que serve?

Devido à sua praticidade e coerência, têm as seguintes aplicações relacionadas com o melhoramento das relações humanas:
1
2
3
4
5
6

Identificar o perfil de uma pessoa.
Realizar seleção de pessoas.
Estruturar o perfil ideal de um cargo.
Analisar equipes de trabalho.
Entender a cultura de uma organização.
Definir pautas para mudança organizacional.

7
8
9
10
11
12

Preparar uma negociação.
Construir planos de desenvolvimento individual.
Definir e avaliar competências.
Otimizar as relações entre duas pessoas.
Potencializar as pessoas novas em seus cargos de trabalho.
Apoiar o acompanhamento de uma pessoa dentro de uma organização.

Porque somos a melhor opção
VERSÁTIL

INTEGRADO

AMIGÁVEL

1

Mais de 30 relatórios para ter mais assertividade nas
análises.

8

Vários testes em um só relatório, para que veja
somente o que necessita em menos tempo.

14

Relatórios claros e de excelente apresentação.

2

Alinhamento pessoa, cargo e organização para que uma
pessoa saiba como adaptar-se melhor.

9

Questionários com vários idiomas para que avalie
pessoas em diferentes partes do mundo.

15

Relatórios com linguagem corporativa de sua
organização para gerar maior impacto.

3

11 competências comportamentais + conhecimentos, para
analisar melhor a uma pessoa.

10

Metodologia da Linguagem das Cores para impactar
com mais facilidade.

16

Certificação sem custo para que domine nosso
método sem restrições.

4

Perfis por observação para preparar negociações
melhores.

11

Relatórios editáveis em Word, para que complemente
com suas próprias análises.

17

Disparos de testes em massa com mensuração.

5

Relatório PDI com recomendações específicas de livros,
vídeos e desafios para desenvolver uma pessoa.

12

De acesso ilimitado para que alcance fazer mais
seleção em menos tempo.

18

Margem de erro de 2,13% para que tome decisões
mais qualificadas.

6

10 gráficos diferentes de equipes para saber como
alcançar maior sinergia em um grupo.

13

19

Definição de cargos baseadas nas respostas de
profissionais mais sucedidos na área.

20

Biblioteca de perfis para que compare uma pessoa
frente a vários cargos.

7

Análise multicultural para saber como alinhar-se a
48 nacionalidades.

Relatórios de acesso ilimitado para alcançar um
melhor custo – benefício.

Certifique-se no Método das
Cores para entender as pessoas.

Alguns de nossos clientes

Visíte:
www.tht.company

El Salvador

Perú

Brasil

Colômbia

Panamá

Costa Rica Honduras

Nicáragua

CVC, Telefônica, Bayer, Canal do Panamá,
Virgin Mobile além de mais de 500 outras
empresas na América Latina.
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