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RESUMO 

O segmento hospitalar possui grande dependência do capital humano e que nas últimas décadas, 

cada vez mais, enfrenta grandes desafios no processo de desenvolvimento profissional e de 

liderança organizacional que se traduza capaz de conduzir a instituição rumo ao atendimento 

das crescentes necessidades de efetividade no cuidado, segurança e experiência do paciente, e 

ao mesmo tempo garantindo qualidade profissional à seus liderados. O desenvolvimento de 

líderes agrega valor à organização, além de se constituir em uma poderosa estratégia de retenção 

de talentos. Os programas de desenvolvimento de lideranças, assim como ferramentas 

adequadas para aferir seus resultados se tornarão cada vez mais necessários para desenvolver, 

apoiar, incentivar e construir times de alta performance, com capacidade de conduzir o 

crescimento e aprimoramento destas organizações e de suas equipes. Este trabalho tem o 

objetivo de verificar a potencialização no perfil comportamental em líderes de diversos setores 

de uma instituição hospitalar, na associação dos estilos Dominância e Influência, após submetê-

los a um Programas de Desenvolvimento Liderança. Observar se o direcionamento na obtenção 

de um perfil combinado em Dominância e Influência, em sua maioria percentual quando 

comparados com os estilos Estabilidade e Conformidade resultará no movimento dos 

participantes na potencialização de suas competências comportamentais baseadas nestes estilos. 

A pesquisa possui caráter exploratório com análise quantitativa, com amostra intencional de 

líderes nas áreas administrativa, de apoio e assistencial. Compreende 111 colaboradores em 

cargos de liderança, representando 13,30% da população total. 23 gestores compõem O Grupo 

de Estudo e foram escolhidos intencionalmente pela direção da instituição, e o Grupo Controle 

é composto pelos demais 88 gestores. O estudo foi realizado em 5 etapas e os dados foram 

coletados pelos do resultado do inventário DISC em 3 momentos distintos. Constatou-se ao 

final do estudo que o perfil combinado de Dominância e Influência do Grupo de Estudo sofreu 

alteração de 9% para 39%, e que os resultados do Grupo Controle não alteraram 

significativamente. Este estudo pretende ao final validar os resultados dos Programas de 

Desenvolvimento de Lideranças por meio do inventário de perfil comportamental DISC e 

analisar se o entendimento dos perfis de comportamento influencia no movimento de ajustes 

pessoais em busca do enquadramento aos direcionamentos da organização.  

 

Descritores: Comportamento. Administração Hospitalar. Avaliação de Desempenho 

Profissional.  



 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 

The hospital segment has a great dependence on human capital and, in recent decades, 

increasingly faces major challenges in the process of professional development and 

organizational leadership that can lead the institution towards meeting the growing needs of 

effectiveness in care, patient safety and experience, while ensuring professional quality for its 

members. Developing leaders adds value to the organization and is a powerful talent retention 

strategy. Leadership development programs, as well as appropriate tools to benchmark their 

results, will become increasingly necessary to develop, support, encourage and build high-

performing teams capable of driving the growth and improvement of these organizations and 

their teams. This paper aims to verify the potentialization of behavioral profile in leaders from 

different sectors of a hospital institution, in the association of Dominance and Influence styles, 

after submitting them to a Leadership Development Programs. To observe if the direction in 

obtaining a combined profile in Dominance and Influence, mostly percentage when compared 

with the Stability and Compliance styles will result in the participants' movement in enhancing 

their behavioral competences based on these styles. The research has exploratory character with 

quantitative analysis, with intentional sample of leaders in the administrative, support and 

assistance areas. It comprises 111 employees in leadership positions, representing 13.30% of 

the total population. 23 managers make up the Study Group and were intentionally chosen by 

the management of the institution, and the Control Group is composed of the other 88 managers. 

The study was conducted in 5 steps and data were collected from the results of the DISC 

inventory at 3 different times. It was found at the end of the study that the combined dominance 

and influence profile of the study group changed from 9% to 39%, and that the results of the 

control group did not change significantly. This study aims to validate the results of Leadership 

Development Programs through the DISC behavioral profile inventory and to analyze if the 

understanding of behavioral profiles influences the movement of personal adjustments in search 

of the organization's guidelines. 

 

Keywords: Behavior. Hospital administration. Professional Performance Evaluation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O segmento hospitalar se apresenta como uma área complexa e com grande dependência 

do capital humano e que nas últimas décadas, cada vez mais, enfrenta grandes desafios no 

processo de desenvolvimento profissional e de liderança organizacional que se traduza capaz 

de conduzir a instituição rumo ao atendimento das crescentes necessidades de efetividade no 

cuidado, segurança e experiência do paciente, e ao mesmo tempo garantindo qualidade 

profissional à seus liderados. 

A multiplicidade na constituição das instituições de saúde quanto à diversidade de 

setores necessários à prestação de seus serviços e exercício de suas atividades, exige a 

constituição de equipes e lideranças com competências específicas que garantam a interação e 

sincronia entre serviços assistenciais, diagnóstico, departamentos de apoio e administrativos, e 

neste cenário é exigido das lideranças a capacidade de comunicação com todos de forma a 

traduzir os objetivos e diretrizes da organização. 

As constantes transformações no segmento hospitalar e a competividade cada vez mais 

presente trazem o papel do líder a uma posição de destaque na gestão destas instituições. 

O capital intelectual é um dos principais alicerces para uma gestão adequada, desta 

forma, buscar desenvolvimento institucional está diretamente relacionado a como 

desenvolvemos e trabalhamos nossas lideranças e ainda, que a motivação é a base do sucesso 

de uma organização, e esta motivação está ligada diretamente ao comportamento das pessoas. 

O desenvolvimento e aprimoramento dos perfis de liderança nas instituições propiciará 

melhores resultados e maior coesão na missão, visão e valores destas. Estes profissionais 

devem, além de serem capazes de identificar e entender seu perfil natural de comportamento, 

também entender e saber relacionar-se com o de seus interlocutores. Neste contexto, os 

programas de desenvolvimento de lideranças, assim como ferramentas adequadas para aferir 

seus resultados se tornarão cada vez mais necessários para desenvolver, apoiar, incentivar e 

construir times de alta performance, com capacidade de conduzir o crescimento e 

aprimoramento destas organizações e de suas equipes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Liderança em organizações de saúde 

Os desafios da liderança moderna exigem novas qualidades necessárias aos líderes, 

sendo fundamental a identificação de um modelo de comportamento que garanta eficiência na 

gestão por meio das qualidades inatas ou àquelas que o líder já possui (LOBONEA, 2014). 

As organizações de saúde são um conglomerado complexo, formado por profissionais 

das mais diversas áreas, exigindo das lideranças a capacidade de se comunicar com todas elas, 

traduzindo as estratégias operacionais na busca de integração e melhor oferecimento da 

prestação de serviços neste tipo de instituição (CHANES, 2006). 

Patel (2012) descreve que a administração no setor de serviços de saúde não é tanto 

sobre uma boa direção, mas sobre: exercer habilidades efetivas de desenvolvimento e 

influência; efetivamente construindo confiança; garantindo processos eficientes e qualidade, e 

ainda, segundo Snell (1998) o líder é responsável por influenciar a forma de atingir os objetivos 

da instituição, e de forma hábil conduzir suas equipes para maximizar resultados de metas e 

gestão. A influência, para ele, é essencial para o sucesso da liderança. 

Sinar e Paese (2016) consideram que avaliações são as melhores maneiras de prever 

quem terá sucesso em suas funções de liderança, bem como a forma que as empresas possuem 

de contribuir para o desenvolvimento de seus líderes.  

Drucker (1998) alega que o líder tem a função de influenciar e capacitar pessoas, 

trabalhando para que estas alcancem seu máximo potencial e tenham mais harmonia em suas 

atuações, e para isto, o líder deve estar motivado para transmitir sua motivação a seus liderados. 

 

2.2 Comportamento Organizacional 

Comportamento Organizacional pode ser entendido como análise das ações das pessoas 

em organizações e como seus comportamentos são capazes de influenciar o desempenho das 

mesmas. 

Esta área de estudo tem por finalidade a pesquisa sobre o impacto de indivíduos, grupos 

e a própria estrutura organizacional no comportamento das pessoas, e, sua finalidade focará em 

propostas e ações para melhoria organizacional. (ROBINS, 2010)  

Chiavenato (2010) entende o comportamento organizacional como o estudo capaz de 

retratar a interação e a influência constante, existente entre os indivíduos e as organizações, 
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onde de forma simplista o traduz como o comportamento humano nas organizações. Desta 

forma o efeito dos indivíduos, grupos e estrutura podem refletir diretamente no resultado das 

instituições, de forma a merecer grande destaque e produção de ações que contribuam a uma 

relação harmônica e motivadora. 

 

2.3 Perfil Comportamental 

Almeida (2004) entende que cada cargo tem características próprias e que devem ser 

exercidos por profissionais que atendam tais características específicas. Desta forma é 

inevitável que o perfil comportamental influencie em setores, produtividades e relacionamentos 

e que a observância constante dos indivíduos no exercício de suas atribuições deva ser 

constantemente observada, pois com o passar do tempo, seu modo de reação pode modificar-se 

em decorrência de seu amadurecimento e suas histórias pessoais. 

Veloso (2013) aprofunda o entendimento sobre a possibilidade de perceber o indivíduo 

e suas características comportamentais de forma a concluir que o perfil técnico utilizará a 

técnica como forma de atuação da mesma forma que perfis empreendedores utilizarão seu 

conhecimento de forma empreendedora. Reafirma a importância da observância do perfil de 

cada indivíduos e suas atribuições nas organizações. Também, em questionamento sobre o 

desconhecimento que as pessoas têm sobre seus perfis comportamentais, prioriza a necessidade 

do conhecimento e autoconhecimento de forma a potencializá-los. 

A avaliação do perfil comportamental trará consideráveis informações sobre os fatores 

que influenciam e modelam o comportamento, tornando-se importante ferramenta na 

observação do perfil profissional, do estilo de liderança, entre outros. Ter o conhecimento de 

como uma pessoa funciona possibilitará entender o que influencia seu comportamento e 

proporcionar-lhe ferramentas para desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

2.4 Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL) 

Segundo Moscovici (2011), o desenvolvimento interpessoal é uma necessidade no 

desenvolvimento organizacional e social, pois as pessoas são o subsistema principal da 

organização, onde este sistema e o macrossistema social dependerão do funcionamento efetivo 

do primeiro - o grupo humano. Ainda, Moscovici destaca que existem três níveis de 

consequência para os quais o desenvolvimento interpessoal pode ser orientado, e são o 

individual, o grupal e o organizacional. 
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 O nível individual é aquele em que devem ser trabalhadas as motivações, objetivos 

pessoais e as inter-relações de forma a obter autoconhecimento e conscientização de 

habilidades. Entende-se que o indivíduo que trabalha seu autoconhecimento é capaz de fazer 

mudanças sem perder a autenticidade. 

 O nível grupal é aquele que trará foco no indivíduo e no grupo ao qual está inserido 

onde serão trabalhadas as motivações e objetivos do grupo, problemática do poder, da 

autoridade, do controle e da influência. Sendo alcançada a competência interpessoal nesse nível, 

haverá disposição dos seus membros, de forma real, no trabalho em equipe. 

 O nível organizacional tem o foco na organização e trabalhará motivação e objetivos 

individuais, grupais e organizacionais. Neste nível o desenvolvimento interpessoal será 

orientado para o trabalho em equipe de forma a alcançar o desenvolvimento organizacional 

como um todo. 

 Observa-se que a competência interpessoal é primordial no processo de qualificação 

profissional para funções de liderança portanto, os processos e programas de treinamento e 

desenvolvimento devem ser elaborados e implementados de acordo com os objetivos da 

organização de forma a capacitar e aperfeiçoar seus líderes. (MOSCOVICI, 2011) 

 O desenvolvimento de liderança deverá ter o suporte da organização no provimento de 

condições que propiciem o desenvolvimento de cada líder, individualmente. Porém, caberá a 

cada líder o esforço extra, pessoal, para aproveitar e buscar oportunidades de desenvolvimento. 

 A competência interpessoal é componente fundamental no comportamento de liderança 

eficaz. 

 Os programas de desenvolvimento de líderes, ou liderança, têm o foco no 

autoconhecimento do indivíduo que exerce e ocupa tais cargos, e onde o autoconhecimento é 

apontado como condição de credibilidade da liderança. (BERGAMINI, 1994) 

 Para Ribeiro, et.al (2008) é crescente a importância no processo de formação de líderes 

eficientes e eficazes em uma organização de forma a construir um ambiente fértil ao 

desenvolvimento de seu capital intelectual. 

 O objetivo de um programa de desenvolvimento de liderança deverá ser formulado de 

forma a atingir objetivos individuais que: 1) sensibilize o líder para o desenvolvimento de sua 

liderança e sua importância do ponto de vista pessoal e profissional;  2) capacite os líderes para 

uma atuação eficaz em suas áreas de atuação; 3) desenvolva habilidades de percepção e 

diagnose de conflitos; comunicação efetiva e trabalho em grupo. 
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2.5 Ferramenta de análise comportamental  

 Desde a antiguidade o comportamento humano é motivo de estudos e pesquisas, e não 

é recente a busca de entendimento do perfil comportamental e a reação do indivíduo frente aos 

estímulos. Desde a antiga Grécia até Hipócrates (370 AC) há uma tentativa de associar o 

comportamento a fatores que o influenciam como por exemplo os elementos da natureza (água, 

terra, fogo e ar), como também pelos fluídos corpóreos (bílis amarela, sangue, fleuma e bílis 

negra). Nestes conceitos forma-se uma analogia, ainda utilizada, que descreve a personalidade 

como união dos hábitos, do caráter e do temperamento. 

 Somente nos anos 20 o PhD em psicologia da Universidade Harvard, William Moulton 

Marston criou uma teoria capaz de explicar de forma mais clara as emoções das pessoas, 

nascendo assim o inventário comportamental conhecido atualmente como DISC, descrito no 

livro As Emoções das Pessoas Normais, escrito por Marston e originalmente publicado em 

1928. O nome do inventário foi concebido com as iniciais de cada perfil, D para dominância, I 

para influência, S para estabilidade e C para conformidade. Na língua portuguesa o material 

teve sua primeira publicação realizada pela TTI Success Insights em 2014 e refere-se às 4 

dimensões do comportamento, que em sua forma original são: Dominance, Inducement, 

Submission e Compliance.  

Os questionários e relatórios de análise DISC, não foram criados por Marston, porém 

foi sua obra quem deu origem à ferramenta conhecemos hoje. Esta teoria foi então desenvolvida 

em uma ferramenta de avaliação comportamental pelo psicólogo industrial Walter Vernon 

Clarke (1905-1978). Somente em 1977 a empresa Performax Systems International, 

pertencente ao psicólogo John Gerge Geir (1934-2009) lançou o instrumento Personal Profile 

System baseado na obra de Marston. Hoje os direitos desta ferramenta pertencem à John Wiley 

& Sons. No Brasil a precursora da ferramenta Disc foi a Hicon Consultoria que a lançou 

oficialmente no ano de 1995. Também, com fundamental importância na construção do Disc 

como conhecemos hoje, foi a empresa TTI Success Insights que após obtenção da patente do 

Disc tornou o relatório online e começaram a utilizar a neurociência para validação dos 

questionários (RIBAS, 2019). 

Matos e Portela (2001) atribuem às pesquisas de Jung (1991), o início do interesse de 

pesquisadores em todas as partes do mundo em desenvolver instrumentos para inventariar os 

tipos de comportamento existentes. Alguns dos mais conhecidos no meio empresarial brasileiro 

são o Caliper, MBTI – Myers-Briggs Type Indicator, MMPI – Minnesota Multiphasic Personality 
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Inventory, 16PF – 16 Personality Factors, PI – Predictive Index e Hicon. Estes inventários possuem 

a mesma finalidade na obtenção de resultados para mensurar inventários comportamentais como o 

DISC, ferramenta utilizada neste trabalho. 

O DISC é um modelo para examinar o comportamento dos indivíduos em um 

determinado ambiente, e baseia-se no comportamento observável. A análise dos quatro tipos 

básicos de comportamentos: Dominância, Influência, Estabilidade e Conformidade é 

amplamente utilizada pelas corporações com a finalidade de conhecer o perfil de seus líderes 

para melhor adequá-los a suas atribuições dentro das empresas, potencializando suas 

características predominantes e obtendo ganho no fortalecimento daquelas que necessitem 

maior atenção para o melhor desempenho de suas funções. Essas são ideias bastante complexas 

e não são facilmente expressas em palavras isoladas, mas podem ser caracterizadas como 

assertividade, comunicação, paciência e estrutura. O poder real do DISC, no entanto, vem de 

sua capacidade de interpretar as relações entre estes fatores. (MATOS, 2001)  

O modelo DISC analisa o estilo comportamental, isto é, a maneira como a pessoa atua. 

(BONNSTETTER, RIBAS, 2016) 

Ferramentas de avaliação podem ser usadas para identificar não apenas membros 

individuais da equipe, mas também grupos inteiros - e eles podem indicar como o grupo se 

comportará em variadas situações de sucesso e fracasso. (CHAMORRO-PREMUZIC, 

WINSBOROUGH, 2015) 

Marston conceitua que todos os indivíduos possuem características dos quatros perfis 

de comportamento, onde o que os difere será o percentual observado que cada um possui dos 

perfis observáveis. Os perfis são classificados como “alto” e “baixo” de forma a indicar maior 

ou menor predominância de características comportamentais em cada uma das quatro categorias 

observadas no DISC. 

O inventário DISC mensura o estilo comportamental do respondente. Em essência, 

como o avaliado se comporta em várias situações e com pessoas diferentes. Os perfis DISC 

resultantes mostram o nível de conforto entre todos os quatro estilos DISC.  A interpretação do 

resultado DISC deve observar a relação entre os quatro estilos. Em outras palavras, os estilos 

não são independentes, todos possuem os quatro estilos em seu perfil comportamental. A 

análise deverá sempre considerar pelo menos os dois maiores percentuais observados em cada 

indivíduo, desta forma podendo classifica-lo como DI (dominância e influência) ou IC 
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(Influência e Conformidade), por exemplo, mas nunca somente I ou somente D ou qualquer 

outro estilo. Assim, podemos considerar que somos uma combinação de estilos. 

 

2.5.1 Dominância 

O perfil de dominância é caracterizado pelo foco na lógica, dinamismo, audácia e 

asserção, também pelo controle das situações e em atingir resultados. Orientação em desafios, 

inovação e rapidez na tomada de decisão complementam este perfil. 

Pessoas com alta pontuação no fator “Dominância” se demonstram como ativas ao lidar 

com desafios e problemas, e podem ser descritas como diretas, imperativas, exigentes, 

dinâmicas e resolutas. A baixa pontuação neste fator revelará indivíduos mais conservadores, 

pacatos, precavidos e moderados. 

 

2.5.2 Influência 

O perfil de influência é destacado pelo dinamismo, audácia e rapidez. É um motivador 

natural e suas características tendem a manter a equipe unida em busca de objetivos comuns.  

É característica deste perfil, quando observado alta incidência de “Influência” a 

tendência em influenciar pessoas por meio de conversas e atitudes com forte cunho emocional. 

Podem ser descritas como comunicativas, otimistas, confiantes, convincentes e amistosas. 

Baixo percentual de influência, por sua vez, revelará indivíduos mais desconfiados, pessimistas, 

seletivos e recatados. 

 

2.5.3 Conformidade 

A conformidade revela perfis com ênfase na qualidade, organização e competência. Este 

perfil é cauteloso e focado. É um perfil técnico na execução de tarefas e atribuições. 

Alto escore em “Conformidade” revelará indivíduos que valorizam as regras, protocolos 

e hierarquias. Observa-se nestes indivíduos um perfil sistemático, perfeccionista e disciplinado, 

e seu oposto, em contrapartida o baixo “Conformidade” são caracterizados como 

independentes, teimosos, arbitrários e não atentos aos detalhes. 

 

2.5.4 Estabilidade 
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O perfil de estabilidade revela comportamentos de empatia, facilidades na atuação com 

processos bem definidos e a estabilidade frente às inovações e improvisos. Passividade e 

estabilidade em momentos de incertezas e variações. 

A alta pontuação em “Estabilidade” tende a revelar uma pessoa com ritmo regular e que 

não gostam de mudanças. São pacientes, imperturbáveis, seguros, persistentes e previsíveis, e 

seu oposto, o baixo “Estabilidade” são impulsivos, inquietos e impacientes. 

 

2.5.5 Estilo Ajustado 

Representa como o indivíduo entende que deva ser seu comportamento para melhor 

adequação profissional frente a seus liderados e ao ambiente de trabalho. Revela a auto 

compreensão consciente do indivíduo e seu comportamento no momento atual. 

 

2.5.6 Estilo Natural 

Este estilo demonstra a reação natural da pessoa a determinado estímulo, é como o 

indivíduo se mostra com mais naturalidade e frequência. É um perfil estável mais não imutável 

ao longo da vida. 

A Figura 1 é a representação gráfica de como Inventário Disc apresenta os perfis 

comportamentais do participante. Neste exemplo o avaliado apresenta em seu Estilo Natural o 

percentual de 13% no perfil Dominância e o mesmo percebe a necessidade de ajuste neste 

percentual para 38%. 

A percepção da Necessidade de Ajuste não necessariamente representa um melhor perfil 

de liderança e sim o que o indivíduo acredita ser o caminho a ser seguido, por isso a necessidade 

na condução a um perfil que as instituições acreditem ser o ideal para o exercício da liderança. 

 

Figura 1 – Estilos Comportamentais 

 
Fonte: Extended Disc International 
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2.6 O Estudo de Validação 
 
Matos (2003) analisa a pesquisa realizada em 2002, pela Human Learning eConsultores 

Associados – HLCA, onde dez mil participantes foram analisados e chegou-se à conclusão que 

96% das pessoas consideram que aprender novos conhecimentos é mais fácil do que mudar 

comportamentos. Desta forma, o comportamento é analisado como importante variável para o 

sucesso dos indivíduos e algumas questões podem ser observadas quanto ao processo de 

educação e gestão de pessoas. Discute-se ainda sobre o impacto de levar ao conhecimento das 

pessoas o seu perfil de temperamento como facilitador na construção de sua carreira.  

Os inventários comportamentais que utilizam a metodologia DISC concluem-se em 

informações de grande relevância para as pessoas, suas relações pessoais e profissionais, bem 

como às organizações, no que tange aos processos de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento de profissionais, orientações vocacionais e carreira e nas relações pessoais. 

(MATOS, 2008)  

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Verificar a potencialização no perfil comportamental em líderes de diversos setores de 

uma instituição hospitalar, na associação dos estilos Dominância e Influência, após submetê-

los a um Programas de Desenvolvimento Liderança (PDL). 

 Observar se o direcionamento na obtenção de um perfil combinado em Dominância e 

Influência, em sua maioria percentual quando comparados com os estilos Estabilidade e 

Conformidade, resultará no movimento dos participantes na potencialização de suas 

competências comportamentais baseadas nestes estilos. 

 

3.2 Justificativa:  

O desenvolvimento de líderes agrega valor à organização, além de se constituir em uma 

poderosa estratégia de retenção de talentos. Conhecer o perfil comportamental possibilita 

identificar, explorar e avaliar as competências e o potencial de cada líder da instituição. 

Perazzolo (2018) destaca que a consciência e dinamismo de liderança podem contribuir para o 

sucesso da organização que busca, cada vez mais, servir melhor o cliente, gerir maiores 

recursos, obter comprometimento das pessoas e ser inovadora. 
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A integração e harmonia entre os mais diversos segmentos que compõem um hospital e 

a sincronia em suas atuações e seus resultados individuais se tornam imprescindíveis para 

compor um resultado único e positivo destas instituições. Desta forma o desenvolvimento de 

líderes é de fundamental importância para o sucesso da organização, onde as mudanças nos 

ambientes externos e internos dos hospitais contribuem para aumentar as demandas por novas 

habilidades de liderança, e as organizações bem-sucedidas e que demonstram alto desempenho 

organizacional dependem de líderes fortes (THOMPSON, KIN, 2013). 

Ford, Lowe e Huerta (2018) observam que o desenvolvimento de lideranças internas, 

frente à contratação de novos profissionais, garante melhores resultados. 

Segundo Chamorro-Premuzic, Winsborough (2015) o único modo para construção de 

uma equipe que valha mais do que a soma de seus colaboradores individuais é selecionar 

membros com base em personalidade, habilidades interpessoais e valores. Para esse fim, várias 

organizações estão usando perfis de personalidade para construir suas equipes. 

 
A liderança é uma função importante nas organizações, pelo qual os esforços 

de muitos indivíduos devem ser coordenados e direcionados. A liderança 

refere-se à influência que uma pessoa tem sobre as outras e, nas organizações, 

ela é tipicamente associada às posições de gerência e supervisão (SPECTOR, 

2002, p.353). 

 

Barbieri e Álvares (2003) definem Inovações Organizacionais como a introdução de 

novidades que modificam os processos administrativos, e neste cenário, o desenvolvimento das 

lideranças constitui importante ferramenta na construção de equipes capazes de contribuir 

sobremaneira na busca de processos e formas otimizadas e inovadoras na condução da 

organização. 

Malik, Spolidoro e Albuquerque (2013) destaca que a adoção de determinadas variáveis 

do contexto organizacional e de gestão de pessoas poderá estimular a inovação. Sendo possível 

concluir que a gestão de pessoas, quando alinhada aos objetivos organizacionais de inovação, 

poderá facilitar a superação de obstáculos inerentes ao setor da saúde e que impedem a 

implementação bem-sucedida de inovações. 

Os programas de desenvolvimento de liderança são imprescindíveis na formação e 

manutenção de uma equipe que seja capaz de conduzir e manter suas instituições em posições 

de destaque e competitividade frente às constantes inovações de seus nichos de atuação e às 
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intempéries de seu segmento empresarial. Desta forma, se destaca a importância dos 

treinamentos e programas que contribuam para este propósito, porém, de forma isolada os 

resultados poderão não surtir o efeito desejado. Assim surge a importância da Avaliação de 

Perfil Comportamental como uma das ferramentas mais importantes na gestão do capital 

intelectual das empresas como forma de reconhecimento de seus talentos. Conhecer as 

competências dos perfis individuais proporcionará melhor relação entre empresa e funcionário, 

como também a identificação dos potenciais e fatores que precisarão ser desenvolvidos na 

construção e crescimento de sua carreira. 

Este estudo não tem por objetivo identificar os tipos de lideranças baseados no modelo 

sistêmico (Carismática, Transformacional, Baseada em Princípios, Servidora) assumidos pelos 

líderes em determinados momentos, necessidades da instituição, pessoais ou situacionais, mas 

sim observar o perfil de comportamento Dominância, Influência, Conformidade e Estabilidade, 

em suas variações percentuais, quando da exposição a programas de desenvolvimento de 

liderança. O perfil de comportamento independerá do modelo de liderança utilizado.  

 

3.3 Motivações do estudo: 

O desenvolvimento de liderança nas organizações é uma questão educacional e não 

apenas uma simples questão de treinamento. Deve ser uma estratégia impulsionada, estimulada 

e conduzida visando alcançar resultados pelo envolvimento e participação de todos os membros 

da organização. (GOLEMAN, 2015) 

Para Tether (2003) uma organização inovadora sempre buscará e terá seus recursos 

humanos capacitados e envolvidos em torno de uma ideia. 

Os desafios na gestão de instituições de saúde e o crescimento futuro da organização 

onde foi realizado este estudo, no desejo do fortalecimento de sua equipe de gestores de forma 

a prepara-los para ampliação física, bem como a necessidade de uma ferramenta capaz de trazer 

a estes profissionais um comportamento de liderança proativo e influenciador  são motivadores 

para busca de instrumentos capazes de conduzir a esta evolução pessoal e individual, e também 

para aferir seus resultados. 

 

 

4 MÉTODOS 

4.1 Tipo de Pesquisa:  
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Foi realizada pesquisa exploratória com análise quantitativa, com amostra intencional 

de líderes nas áreas administrativa, de apoio e assistencial de uma instituição hospitalar privada. 

A pesquisa exploratória busca padrões, ideias ou hipóteses sobre um problema com 

pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito (COLLIS, HUSSEY 2005). 

Selltiz, et.al (1974) entendem como pesquisas exploratórias aquelas que investigam 

ideias e soluções que tragam proximidade com o evento do estudo e destacam que uma amostra 

intencional é composta por uma população selecionada intencionalmente pelo investigador por 

considerar que os elementos possuam características típicas ou representativas da população.  

O estudo de caso é oportuno em análises de eventos contemporâneos na busca de 

entendimentos de como e por que determinados eventos se comportam, e quando o limite entre 

o fenômeno e o contexto não estão evidentemente demarcados. (YIN, 2005) 

 

4.2 Local da Pesquisa: 

Esta pesquisa foi realizada no hospital Casa de Saúde Santos S.A, situada na baixada 

santista, na cidade de Santos, e fundada em 25/05/1925. 

 A Casa de Saúde Santos é o terceiro maior hospital do município e o segundo maior 

hospital totalmente privado da microrregião. Sua estrutura hospitalar é composta por 168 leitos 

totais sendo 47 leitos de UTI’s, 9 salas cirúrgicas, pronto socorro adulto, obstétrico, 

cardiológico e ortopédico e serviços de hemodinâmica, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada, e serviços de diagnóstico complementares. O hospital se dedica a alta 

complexidade como cirurgia cardíaca e neurocirurgia, mas também possui grande demanda para 

serviços de maternidade, cirurgia geral e ortopédica. 

O hospital possui atualmente 834 colaboradores diretos nos setores assistenciais e 

operacionais/administrativos. O hospital possui duas unidades de Pronto Socorro, sendo uma 

na cidade de Santos e a outra na cidade de Praia Grande.  

A instituição inaugurará no mês de novembro de 2019 mais uma unidade hospitalar com 

120 leitos no município de Praia Grande e em janeiro de 2020 mais 150 leitos na cidade de 

Santos. 

 Mensalmente são realizados 900 internações clínicas e cirúrgicas, 450 cirurgias, 13 mil 

atendimentos de pronto socorro em suas instalações, e há previsão em aumento de 100% no 

volume clínico/cirúrgico após o acréscimo dos leitos e da infraestrutura. 
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4.3 O perfil de líder desejado: 

 Este trabalho observou o comportamento dos líderes quanto à evolução, manutenção ou 

perda em seus percentuais nos estilos comportamentais Dominância e Influência. A observação 

foi realizada em dois momentos, antes e após o programa de desenvolvimento de liderança. A 

instituição entendeu que compor sua equipe de líderes com este perfil – DI – traria contribuições 

para a competitividade, crescimento e destaque no cenário em que atua. 

 A escolha da dominância e influência se deu por determinação da direção da instituição 

que se baseou na própria caracterização destes perfis para a construção de uma equipe de líderes 

mais bem adequada às necessidades de crescimento e competitividade do setor hospitalar, onde, 

segundo Vieira (2018): 

• A Dominância por ser um perfil de indivíduos que buscam resultados, metas 

desafiadoras, são dinâmicos, competitivos, possuem iniciativa, assumem riscos 

e são entusiastas. Também são atraídos por situações que envolvam várias 

pessoas e atividades. 

• A Influência por ser um perfil que se destaca pela necessidade de interação e 

trabalho em equipe, pelo bom desempenho em situações de exposição e 

criatividade, articulação social, prestígio, desenvolvimento de ideias originais. 

São articuladores, negociadores em gestão de conflitos e altamente motivadores. 

 

4.4 Coleta de dados: 

Os dados foram coletados por meio do resultado do inventário DISC respondidos em 3 

momento distintos para os participantes do Grupo de Estudo e em dois momentos para o Grupo 

de Controle. Os resultados dos inventários foram disponibilizados de forma virtual pela 

empresa contratada para o fornecimento dos mesmos, sem intervenção de nenhum dos 

organizadores do programa. 

 

4.5 Análise de dados: 

A análise de dados foi realizada por média simples, desvio padrão e percentuais 

demonstrados por meio de planilhas individuais e gráficos, para cada atividade bem como 

relatório consolidado dos resultados obtidos em todo o processo de pesquisa e treinamento. 

Foi esperado, ao final do processo, aumento os índices nos perfis de Dominância e 

Influência no grupo de estudos tenha comparado ao grupo de controle. 
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4.6 População e Amostra: 

O universo da pesquisa compreendeu 111 colaboradores em cargos de liderança na 

instituição. Os cargos de liderança representam 13,30% (treze virgula trinta por cento) da 

população total da instituição, nas áreas administrativa, assistencial e de apoio. 

O grupo possui formação multidisciplinar e é composto de forma heterogênea quanto a 

sexo, idade e grau hierárquico na instituição. 

 

4.7 Sujeitos da pesquisa: 

Os sujeitos da pesquisa foram compostos por: 1) grupo de estudo formado por 23 líderes 

escolhidos intencionalmente pela alta direção da instituição, considerados de maior relevância 

estratégica, naquele momento,  para a empresa e foram selecionados pela diretoria clínica, pela 

diretoria de negócios e pela superintendência do hospital e, 2) pelo grupo controle composto 

pelos demais 88 profissionais em cargos de liderança na instituição. 

A nomenclatura utilizada para identificação dos participantes do estudo é a abreviação 

do cargo ocupado pelos membros de cada grupo. O grupo de estudo é representado pelos líderes 

constantes na Tabela 1, e o grupo controle representado na Tabela 2.  

 

4.7.1 Grupo de Estudo: 

O grupo de estudo foi selecionado seguindo diretrizes da instituição, de forma 

intencional e representa 3% dos colaboradores totais da empresa, e é composto por 61% de 

líderes do sexo feminino e 39% do sexo masculino, e a faixa etária predominante está entre os 

40 a 49 anos e abrange 61% dos participantes deste grupo, seguida pela faixa entre os 30 a 39 

anos com 22%, a faixa dos 50 a 59 anos com 23% e acima de 60 anos com 4%.  

Todos os integrantes possuem no mínimo formação acadêmica de nível superior e pelo 

menos uma especialização latu sensu em suas respectivas áreas de atuação. 

A tabela a seguir demonstra a composição do grupo de estudo e a identificação quanto 

a cargo/setor, sexo e faixa etária de cada participante. Para cargos iguais adicionou-se 

numeração crescente, para diferenciação dos participantes.  
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Tabela 1 – Grupo de Estudo 

GRUPO DE ESTUDO 

Cargo/Setor Sexo Faixa Etária 
GERENTE DE T. I Masculino 40-49 
GERENTE DE HOTELARIA Feminino 40-49 
GERENTE FINANCEIRO Feminino 40-49 
GERENTE DE ENFERMAGEM Feminino 50-59 
GERENTE CONTROLADORIA Masculino 40-49 
GERENTE DE AUDITORIA Feminino Acima 60 
COORDENADOR DE T. I Masculino 30-39 
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS Masculino 40-49 
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO Masculino 30-39 
COORDENADOR DE IMAGENS Feminino 30-39 
COORDENADOR DE FATURAMENTO Feminino 40-49 
COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 1 Masculino 40-49 
COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 2 Masculino 40-49 
CHEFE DE UNIDADE PRAIA GRANDE Masculino 30-39 
CHEFE DE MANUTENÇÃO Masculino 40-49 
CHEFE FARMACIA Feminino 40-49 
CHEFE ENFERMAGEM UTI Feminino 40-49 
CHEFE ENFERMAGEM PRAIA GRANDE Feminino 40-49 
CHEFE ENFERMAGEM MATERNIDADE Feminino 50-59 
CHEFE ENFERMAGEM CENTRO CIRURGICO Feminino 30-39 
CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL Feminino 40-49 
CHEFE COMERCIAL Feminino 40-49 

CHEFE RECEPÇÔES Feminino 50-59 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Os líderes pertencentes ao grupo de estudos possuem em sua maioria de 6 a 10 anos de 

atuação na instituição conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Tempo de empresa (em anos) Grupo de Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4.7.2 Grupo de Controle: 

 O Grupo de Controle foi composto por 88 profissionais em cargos de liderança, 

representando 11% do quadro funcional da instituição. Observa-se que 8% deste grupo é 

composto por homens e 92% por mulheres. A faixa etária predominante é a de 40 a 49 anos, 

equivalendo a 55% dos membros do grupo de controle, seguida por 31% com idade de 30 a 39, 

11% de 50 a 59, e 3% de acima de 60 anos. Assim como no grupo de estudo, este grupo é 

formado por profissionais com formação acadêmica de nível superior. 

 Este grupo é formado, em sua maioria, por colaboradores entre 1 a 10 anos de empresa 

conforme podemos observar no Gráfico 2. 

 Destaca-se os profissionais deste grupo, estão em posições hierárquicas de liderança e 

tem sua importância reconhecida e imprescindível para a instituição e que o fato de não terem 

sido escolhidos a integrar o Grupo de Estudo se deu apenas pela limitação física dos locais de 

treinamento.  

Tabela 2 – Grupo de Controle 

GRUPO DE CONTROLE 

Cargo/Setor Sexo Faixa Etária  Cargo/Setor Sexo Faixa Etária 
ENF.UTI.G Feminino 40-49  COORD. ENF. NUTR Feminino 40-49 
ENF.NOT.1 Feminino 40-49  ENF.NOT.3 Feminino 40-49 
COORD.ENF. EDUC. 1 Feminino 40-49  ENF.UTI.C1 Feminino 30-39 
ENF.CM1 Feminino 40-49  ENF.NOT.4 Feminino 40-49 
COORD.ENF.AMB. Feminino 40-49  ENF.CM3 Feminino 30-39 
ENF.NOT.2 Feminino 40-49  ENF.EMTN Feminino 40-49 
ENF.3DF Feminino 40-49  ENF.NOT.5 Feminino 40-49 
ENF.PG1 Feminino 40-49  COORD.ENF.QUALI Feminino 40-49 
COORD.ENF. UTI.G Feminino 40-49  ENF.PG3 Feminino 40-49 
SUP. AUT.GUIAS Feminino 50-59  ENF.UTI.N Feminino 40-49 
COORD.ENF.MAT Feminino 40-49  SUP.ENF.NOT Feminino 50-59 
ENF.CM2 Feminino 40-49  ENF.CM4 Feminino 40-49 
ENF.PS.1 Feminino 30-39  ENF.PS.2 Feminino 40-49 
COORD.ENF.HEM Feminino 30-39  COORD.ENF.P.S Feminino 40-49 
ENF.PG2 Feminino 30-39  COORD.REC Feminino 30-39 

ENF.NOT.6 Feminino 30-39  ENF.CM.6 Feminino 30-39 

COORD. TES. Feminino 50-59  ENF.CM.7 Feminino 30-39 

COORD.ENF.PG Feminino 30-39  ENF.NOT.12 Feminino 30-39 

COORD. SEG. Masculino 40-49  ENF.NOT.13 Feminino 40-49 

ENF.UTI.C2 Feminino 30-39  NUTRI.CLINIC Feminino 30-39 

ENF.CM5 Feminino 30-39  ENG.CLINIC Masculino 30-39 

GER. QUALID Feminino 40-49  COORD.ENF.CCIH Feminino 40-49 
(Continua) 
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(Continuação) 
Cargo/Setor Sexo Faixa Etária  Cargo/Setor Sexo Faixa Etária 

CHEF. FAT. Feminino Acima de 60  SUP.SUPRIM. Masculino 30-39 

ENF.PS.3 Feminino 30-39  ENF.NOT.14 Masculino 40-49 

ENF.NOT.7 Feminino 40-49  ENF.PS Masculino 40-49 

ENF.CC Feminino 40-49  COORD.ENF.CM Feminino 40-49 

ENF.NOT.8 Feminino 40-49  ENF.NOT.15 Feminino 40-49 

ENF.UTI.N Feminino 30-39  ENF.CC Feminino 40-49 

COORD. FINANC. Feminino 40-49  SUP.NUTRI Feminino 30-39 

COORD.ENF. EDUC. 2 Feminino 30-39  SUP.B.SANG Feminino 30-39 

ENF.NOT.9 Feminino 40-49  ENF.TRAB Feminino 40-49 

ENF.NOT.10 Feminino 40-49  COORD. AUT.GUIAS Feminino 50-59 

SUP.ENF.C.C Feminino 30-39  ENF.CM.8 Feminino 40-49 

ENF.MAT Feminino 30-39  GER. RH Feminino Acima de 60 

ENF.PG Masculino 40-49  CHEF.QUALI Feminino Acima de 60 

COORD.ROUP Feminino 30-39  ENF.CM.9 Feminino 40-49 

COORD. SAME Feminino 50-59  COORD. UNID Feminino 50-59 

ENF.PG Feminino 40-49  CHEF. RH Masculino 40-49 

COORD.E.CLINIC Feminino 40-49  COORD. MARK Feminino 30-39 

COORD.D.P Feminino 50-59  ANALIS.RH Feminino 30-39 

COORD.ENF. EDUC. 3 Feminino 40-49  CHEF. FISIO Feminino 50-59 

COORD.ENF.C.O Feminino 50-59  COORD.C.PG Feminino 30-39 

ENF.NOT.11 Feminino 40-49  COORD. FISIO Feminino 50-59 

COORD.B.SANG Feminino 40-49   COORD. FARM. Feminino 40-49 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Neste grupo o tempo de empresa dos colaboradores concentra-se, em sua maioria na 

faixa de 01 a cinco anos, seguida pela faixa dos 6 aos 10 de empresa conforme demonstrado. 

Gráfico 2 – Tempo de empresa (em anos) Grupo Controle 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

01 a 05; 39

06 a 10; 20

11 a 15; 10

16 a 20; 9

acima de 20; 
11 01 a 05

06 a 10

11 a 15

16 a 20

acima de 20
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4.8 Duração e etapas: 

O estudo teve duração de 12 (doze) meses e foi construído em 5 etapas. O programa foi 

iniciado no mês de janeiro de 2018 e sua finalização ocorreu no mês de dezembro do mesmo 

ano. 

 

4.8.1 Primeira etapa – Aplicação e tabulação do Inventário Comportamental  

Etapa realizada com a aplicação de teste de análise de perfil comportamental, fornecido 

pela empresa Extend Disc International, em todos os 111 líderes da instituição, Grupo de 

Estudo e Grupo Controle.  Os participantes receberam um link e uma senha para acessarem o 

inventário online e responderem as questões apresentadas. ANEXO A – Inventário DISC. 

 A tabulação dos dados individuais obtidos pelo inventário foram planilhados, Tabela 2 

e Tabela 3, de forma a identificar em cada participante o combinado de seus dois maiores 

percentuais nos perfis comportamentais, possibilitando a observação quanto ao desejado pela 

instituição, maiores percentuais nos perfis de Dominância e Influência, destacado nas tabelas 

na cor verde. 

 

4.8.2 Segunda etapa: Análise dos resultados individuais 

O objetivo desta etapa foi analisar os resultados obtidos na avaliação do perfil 

comportamental (ANEXO B). O encontro para o entendimento e interpretação dos índices 

apontados em cada um dos quatro perfis de comportamento foi realizado individualmente com 

cada um dos participantes dos dois grupos. 

Para o Grupo de Estudos a análise dos resultados foi realizada pela superintendência do 

hospital em conjunto com o gestor do departamento de Recursos Humanos do hospital onde, 

no final de cada encontro os integrantes deste grupo foram convidados a participar do Programa 

de Desenvolvimento de Líderes, personalizado pela instituição com o objetivo de contribuir 

para fortalecimento nos perfis de Dominância e Influência. O convite não possuiu caráter 

obrigatório e foi dado ao convidado o direito de declinar do mesmo. 

Neste momento foi importante o discurso da superintendência da instituição sobre a 

finalidade do programa e seu caráter apenas de pesquisa e avaliação da efetividade da 

ferramenta de desenvolvimento de liderança, tranquilizando os participantes quanto a não 

alteração nos percentuais de seus perfis e os conscientizando sobre não haver um perfil certo 

ou errado, apenas um perfil desejado. 
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O Grupo Controle teve sua avaliação e devolutiva de resultados realizado pelo gestor de 

recursos humanos apenas, sem a participação da direção do hospital. Da mesma maneira que 

no Grupo de Estudo, cada participante recebeu o feedback de seus resultados e também recebeu 

informações sobre o perfil desejado para os líderes do hospital quanto a dominância e 

influência. Este grupo não sofreu intervenção durante toda a realização deste estudo. 

  

4.8.3 Terceira etapa – PDL1 

O Programa de Desenvolvimento de Liderança (PDL) teve duração de  durante 12 

meses, onde o grupo de estudo foi submetido mensalmente a treinamentos, atividades e 

trabalhos desenvolvidos para potencialização direcionada de seu perfil de Dominância (D) e 

Influência (I). 

O programa de treinamento foi personalizado pela própria instituição, que buscou 

referencial na obra de Fela Moscovici1, publicada em seu livro “Desenvolvimento Interpessoal: 

treinamento em grupo”, como também em referenciais amplamente utilizados por profissionais 

de recursos humanos, de forma a construir ferramentas próprias para alcançar os objetivos deste 

estudo.   

As atividades foram realizadas a partir de ferramentas como leituras de livros, artigos, 

filmes e atividades externas de forma a trazer à luz discussões, observações e mecanismos que 

contribuíssem sobremaneira para o desenvolvimento, potencialização e entendimento de 

competências individuais, priorizando o perfil comportamental de “Dominância” e 

“Influência”. Buscou-se também atividades coletivas para se observar a comportamento de 

dominância e influência entre os próprios líderes. 

Em todos os encontros houve a presença da superintendência da empresa, de forma 

participativa e motivadora, buscando validar a importância dos trabalhos e reforçando o 

comprometimento da empresa em garantir, a seu capital intelectual, ferramentas para o 

desenvolvimento de suas habilidades. O que poderia se tornar um viés a este estudo resultou 

em um diferencial positivo para o experimento. Trazer todos os participantes ao mesmo nível, 

 
1 Fela Moscovici é psicóloga e mestre em psicologia social pela Universidade de Chicago (EUA), com especialização em consultoria 
organizacional no NTL – Institute of Applied Behavioral Science (EUA). É fundadora e Didata Mestra da Sociedade Brasileira de Dinâmica 
de Grupo. Foi professora de cursos de graduação e pós-graduação da Escola Brasileira de Administração Pública/Ebap e do Centro Getúlio 
Vargas (RJ). É autora de obras técnicas publicadas no Brasil e no exterior. Participa também como conferencista de encontros, simpósios e 
congressos nacionais e internacionais. Tem editados pela José Olympio os livros Equipes dão certo (12ª edição), Renascença organizacional 
(11ª edição), Desenvolvimento interpessoal  (17ª edição) e A organização por trás do espelho  (3ª edição). 
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sem demarcação hierárquica proporcionou um clima descontraído e uma maior abertura na 

interação entre os diversos líderes deste grupo.  

O Programa é descrito nos quadros que seguem e descrevem para cada tema proposto a 

associação do assunto/atividade trabalhado ao perfil comportamental entendido como objetivo 

principal nos temas abordados, e todos os conteúdos foram embasados em literaturas atuais e 

com grande relevância no processo de desenvolvimento pessoal. Observou-se também carga 

horária suficiente para garantir um bom aproveitamento de cada tema. 

A diversidade nas formas de apresentação dos assuntos, que variaram desde palestras a 

gincanas e sessões de filmes, foram cuidadosamente formuladas para não tornar o programa 

cansativo e desestimulante. 

Os quadros abaixo demonstram os temas abordados nos encontros e também destacam 

os perfis a serem trabalhados em cada um deles. 

 

QUADRO 1 – Programa PDL – Comunicação Assertiva 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Comunicação 
Assertiva 

Tipos de 
comunicação; 
Estilos de 
comunicadores; 
Ruídos na 
comunicação; 
Como se comunicar 
de forma assertiva. 

Ao final da capacitação, o 
participante será capaz de 
identificar seu estilo de 
comunicador e de se 
comunicar de forma 
assertiva, e influenciar seus 
colaboradores a atingir seus 
objetivos; 
 
Disc: 
Influência e Dominância 

CARAVANTES, G. R., Comportamento 
organizacional e comunicação – Porto Alegre, RS: 
Editora: AGE, 2008. 
 
COVEY, S. R., Os 7 hábitos das pessoas altamente 
eficazes – Rio de Janeiro: BestSeller, 2010 – 40ª Edição. 
GOMAN, C. K., A vantagem não verbal – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010. 
 
PIMENTA, M. A., Comunicação Empresarial: 
conceitos e técnicas para administradores – Campinas: 
Alinea, 2010 – 7ª Edição. 
 
PIERRE, W. e TOMPAKOW, R., O corpo fala: a 
linguagem silenciosa da comunicação não-verbal – 
Petrópolis: Editora: Vozes, 1986. 
 
ROBBINS, Harvey A., Como ouvir e falar com eficácia. 
Tradução: Talita Macedo Rodrigues – Rio de Janeiro: 
Campus, 1994. 
 
URSINY, Timothy E., Você não pode evitar todos os 
conflitos: e outras lições para enfrentar os problemas ao 
invés de fugir deles. Tradução: Analy Uriarte – São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

08:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos 

 A bibliografia utilizada compõe importante ferramenta já utilizada por profissionais e 

departamentos de Recursos Humanos de inúmeras instituições. São considerados atualizados e 

de relevância no desenvolvimento de pessoas. 
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QUADRO 2 - Feedback 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Feedback 

Tipos de feedback; 
Janela de Johari; 
Como fornecer 
feedback; 
Como receber 
feedback. 

Ao final da capacitação, o 
participante será capaz de 
fornecer e receber feedback 
de reforço e 
redirecionamento. 
 
DISC:  
Conformidade e Influência 

FRITZEN, Silvino, J. Janela de Johari – Exercícios 
vivenciais de dinâmica de grupo, relações humanas e de 
sensibilidade – Petrópilis, RJ: Vozes, 2010. 
 
MOREIRA, Bernardo L., Dicas de feedback: a 
ferramenta essencial da liderança. – Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2009. 
 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: 
treinamento em grupo – Rio de Janeiro: José Olympio, 
2011. 
 
PITA, Eliana. Como dizer?: a arte de dar e receber 
feedback – Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2014. 
 
RABAGLIO, Maria O., Ferramentas de avaliação de 
performance com foco em competências. – Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2006. 
 
ROBBINS, Harvey A., Como ouvir e falar com eficácia. 
Tradução: Talita Macedo Rodrigues – Rio de Janeiro: 
Campus, 1994. 
 
WILLIAMS, Richard L., Preciso saber se estou indo 
bem! Tradução de Antonio Evangelista de Moura 
Filhos. – Rio de Janeiro: Sextante, 2005. 

08:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 

QUADRO 3 – Programa PDL – Seleção por competência 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Seleção por 
competência 

Tipos de 
recrutamento; 
Processo de 
seleção; 
Entrevista por 
competência. 

Ao final da capacitação, o 
participante será capaz de 
avaliar o candidato que reúne 
as competências técnicas e 
comportamentais da vaga. 
 
Disc:  
Dominância e 
Conformidade 

CUMBERLAND, Nigel. Recrutamento em uma 
semana. São Paulo: Figurati, 2014. 
 
LEME, Rogério. [Re]descobrindo a Matriz Nine Box: 
identifique talentos e potenciais da sua empresa; 
conceitos e aplicação prática da ferramenta na gestão de 
pessoas, no planejamento estratégico e na gestão em 
geral. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2016. 
 
RABAGLIO, Maria O., Ferramentas de avaliação de 
performance com foco em competências. – Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2006. 
 
Gestão por competências: ferramentas para atração e 
captação de talentos humanos. – 3. ed. – Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2015. 
 
PIERRY, Felipe. Seleção por competências: o processo 
de identificação de competências individuais para 
recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal. 
São Paulo: Vetor, 2013. 

04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
 
  



36 
 

 
 
 
 

QUADRO 4 – Programa PDL – Administração do Tempo 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Administração 
do Tempo 

O que gera a perda 
de tempo; 
O que é importante, 
urgente e 
circunstancial; 
Como administrar 
o tempo. 

Ao final da capacitação, o 
participante será capaz de 
criar e executar o 
planejamento das atividades 
diárias e priorizar o 
importante, administrar o 
urgente e circunstancial. 
 
Disc:  
Dominância, Influência e 
Conformidade 

BARBOSA, Christian. A Tríade do Tempo. – Sextante, 
2011. 
 
BERNHOEFT, Renato. Administração do tempo: um 
recurso para melhorar a qualidade de vida pessoal e 
profissional. – São Paulo: Nobel, 2009. 
 
COVEY, S. R. Os 7 hábitos das pessoas altamente 
eficazes – Rio de Janeiro: BestSeller, 2010 – 40ª Edição. 
 
ELROD, Hal. O milagre da manhã: o segredo para 
transformar sua vida (antes das 8 horas) – Rio de 
Janeiro: BestSeller, 2018 – 17ª edição. 
 
LABEGALINI, Paulo Roberto. Administração do 
tempo para a melhoria da qualidade do serviço – 
Aparecida/SP: Ideias & Letras, 2006. 
 
MIRANDA, Jacques. Os 12 mandamentos da 
administração do tempo – São Paulo: LCTE Editora, 
2008. 
 
YAGER, Jan. Trabalhe menos, faça mais: Um método 
prático para aumentar a sua produtividade. – São Paulo: 
Gente, 2009. 

04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
QUADRO 5 – Programa PDL – Falar em público 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Falar em 
público  

A preparação antes 
de falar em 
público; 

Ao final da capacitação, o 
participante será capaz de 
falar em público de forma 
clara, objetiva visando 
resultados de influência. 
 
Disc: Influência 

COHEN, David. A linguagem do corpo: o que você 
precisa saber. 8. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
KHOURY, Karim. É hora do show: técnicas para elevar 
seus treinamentos a outro patamar. São Paulo: DVS 
Editora, 2015. 
 
POLITO, Reinaldo. Superdicas para falar bem: em 
conversas e apresentações. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
POLITO, Rachel e P. Reinaldo. 29 minutos para falar 
bem em público. Rio de Janeiro: Sextante, 2015. 

04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
QUADRO 6 – Programa PDL – Delegação 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Delegação Como delegar, para 
quem e quando. 

Espera-se que o participante 
seja capaz de delegar e não 
delegar.  
 
Disc:  
Influência e Dominância 

Maddux,Robert B. Delegando para Vencer. Editora: 
Qualitymark, 2001. 
 
O que delegar na Administração? - Dicionário 
Financeiro. Disponível em: 
https://www.dicionariofinanceiro.com/delegacao. 

04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  
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QUADRO 7 – Programa PDL – Inteligência emocional 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Inteligência 
Emocional 

INSTÂNCIA 1 – 
Você consigo 
mesmo; 
INSTÂNCIA 2 – 
Você e seu 
companheiro (a); 
INSTÂNCIA 3 – 
Você e sua família; 
INSTÂNCIA 4 – 
Você e seu 
trabalho; 
INSTÂNCIA 5 – 
Você e seus 
parentes; 
INSTÂNCIA 6 – 
Você e suas 
relações sociais; 
INSTÂNCIA 7 – 
Você e a sociedade; 
INSTÂNCIA 0 – 
Você e Deus. 

Ao final do treinamento você 
será capaz de reconhecer as 
suas emoções, administrá-las 
de forma efetiva e definir 
estratégias frente aos 
desafios do dia a dia, usando 
assim a sua Inteligência 
Emocional. 
 
Disc:  
Dominância, Influência, 
Estabilidade e 
Conformidade 

CURY, Augusto. Gestão da emoção: técnicas de 
coaching emocional para gerenciar a ansiedade, 
melhorar o desempenho pessoal e profissional e 
conquistar uma mente livre e criativa. – São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
 
DWECK, Carol S. Mindset: a nova psicologia do 
sucesso. Tradução: S. Duarte. – São Paulo: Objetiva, 
2017 – 1ª edição. 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal: 
treinamento em grupo. – Rio de Janeiro: José Olympio, 
2011 – 20ª edição. 
 
ROSENBERG. Marshall B. Comunicação não-
violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos 
pessoais e profissionais. [tradução Mário Vilela]. - São 
Paulo: Ágora, 2006. 
 
VIEIRA, Paulo; SILVA, Deibson. Decifre e influencie 
pessoas: como conhecer a si e aos outros, gerar 
conexões poderosas e obter resultados extraordinários. 
– São Paulo: Editora Gente, 2018. 
 
WALL, Bob. Relacionamentos no trabalho: como usar 
a inteligência emocional para melhorar sua eficiência 
com outras pessoas. – São Paulo: Editora Landscape, 
2008. 

08:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
QUADRO 8 – Programa PDL – Administração de Conflitos 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Administração 
de Conflitos 

O que é conflito; o 
que gera conflito; 
conflito interno e 
externo; como 
administrar 
conflitos 

Ao final do treinamento você 
será capaz de entender o que 
gera os conflitos, reconhecer 
seu estilo de comunicador e 
administrará os conflitos de 
forma respeitosa. 
 
Disc:  
Dominância, Influência e 
Conformidade 

BICHUETTI, José Luiz. Gestão de pessoas não é com 
o RH. São Paulo. Lafonte, 2011. 
  
GOMAN, C. K., A vantagem não verbal – Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010. 
 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal: 
treinamento em grupo. 20ª Ed. – Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2011. 
_______________. Equipes dão certo: a multiplicação 
do talento. 16ª Ed. – Rio de Janeiro: José Olympio, 
2016. 
ROSENBERG. Marshall B. Comunicação não-
violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos 
pessoais e profissionais. [tradução Mário Vilela]. - São 
Paulo: Ágora, 2006. 
 
SANTIAGO, Antônio Cláudio Queiroz. As 
competências das pessoas: potencializando seus 
talentos. – São Paulo: DVS Editora, 2008. 
 
URSINY, Tim. Você Não pode evitar todos os 
conflitos: e outras lições para enfrentar os problemas ao 
invés de fugir deles. São Paulo. Saraiva, 2012. 
 
VIEIRA, Paulo; SILVA, Deibson. Decifre e influencie 
pessoas: como conhecer a si e aos outros, gerar 
conexões poderosas e obter resultados extraordinários. 
– São Paulo: Editora Gente, 2018. 

08:00:00 
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WALL, Bob. Relacionamentos no trabalho: como usar 
a inteligência emocional para melhorar sua eficiência 
com outras pessoas. – São Paulo: Editora Landscape, 
2008. 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
QUADRO 9 – Programa PDL – Desligamento 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Desligamento 

Tipos de 
desligamento; 
Como atuar em 
cada um. 

Espera-se que ao término 
desse treinamento, o 
participante seja capaz de 
realizar o processo de 
desligamento de forma 
“justa”, reconhecer e 
administrar as suas emoções, 
e saber lidar com as emoções 
do respectivo colaborador. 
 
Disc:  
Conformidade e 
Estabilidade 

BICHUETTI, José Luiz. Gestão de pessoas não é com 
o RH. São Paulo. Lafonte, 2011.  
 
SERRA, Floriano. Demitido: quando é preciso tirar a 
camisa. Rio de Janeiro. Qualitymark, 2010. 

04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 

QUADRO 10 – Programa PDL – Arvorismo 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Arvorismo 
Atividade externa 
com desafios em 
grupo e individuais 

Ao final da atividade o 
participante será capaz de 
atuar de forma influente e 
persuasiva demonstrando 
capacidade correr riscos e 
determinação em alcançar os 
objetivos propostos. 
 
Disc:  
Dominância e Influência 

  08:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  
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QUADRO 11 – Programa PDL – Gincana 
P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Gincana 
Atividade externa 
com desafios em 
grupo 

Ao final da atividade o 
participante será capaz de 
analisar estilos de liderança; 
refletir sobre eles e avaliar o 
mais apropriado para cada 
situação. Observar: liderança 
orientada; capacidade de 
risco; relacionamento 
interpessoal e resiliência. 
 
Disc:  
Dominância e Influência 

  04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 
QUADRO 12 – Programa PDL – Filmes 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

Filmes 

Análise dos filmes: 
Gladiador 
O Diabo veste 
Prada 
Extraordinário 

Analisar estilos de liderança 
e comportamentos. 
 
Disc:  
Dominância; Influência; 
Conformidade 

  04:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  

 

QUADRO 13 – Programa PDL – Workshop 

P.D.L - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LÍDERES 

TEMA CONTEÚDO OBJETIVOS / 
RESULTADOS EMBASAMENTO/LEITURA RECOMENDADA CARGA 

HORÁRIA 

WorkShop 

Apresentação dos 
livros: 
Preciso saber se 
estou indo bem; 
O monge e o 
executivo; 
De volta ao 
mosteiro; 
Flaps de liderança; 

Construção lógica de 
apresentação de conteúdo; 
Observação da comunicação 
verbal e não verbal 
(individual e em grupo); 
falar em público 
 
Disc: Influência 

Furlan, João Marcelo. Flaps! : 6 passos para acelerar 
resultados e decolar sua carreira com a liderança 
adaptágil. São Paulo. DVS Editora. 2015 
 
WILLIAMS, Richard L., Preciso saber se estou indo 
bem! Tradução de Antonio Evangelista de Moura 
Filhos. – Rio de Janeiro: Sextante, 2005. 
 
HUNTER, James C; O Monge e o Executivo: uma 
história sobre a essência da liderança. Editora 
Sextante, Rio de Janeiro. 2004. 
 
HUNTER, James C; De Volta ao Mosteiro - o Monge 
e o Executivo Falam de Liderança e Trabalho Em 
Equipe. Editora Sextante, Rio de Janeiro, 2014. 

06:00:00 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de RH da Casa de Saúde Santos  
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4.8.4 Quarta etapa: 2ª Inventário Grupo de Estudo 

Apenas os integrantes do Grupo de Estudos foram submetidos, no meio do programa 

(6º mês), a novo inventário comportamental com a finalidade de analisar possíveis alterações 

em seus perfis de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Também para verificar 

e se o PDL deveria ser ajustado para contribuir com as potencializações nos ganhos dos perfis 

desejados.   

Novamente os participantes do Grupo de Estudo se reuniram com a superintendência do 

hospital e com o gestor de recursos humanos para análise de seus resultados, bem como para 

reforçar os objetivos do programa. 

Os resultados obtidos, apesar de modestos, foram interpretados como satisfatórios pela 

direção do hospital e pela gestão do departamento de RH onde entendeu-se não haver a 

necessidade na alteração do programa. 

 

4.8.5 Quinta etapa: Inventário Final 

  No décimo segundo mês, todos os participantes responderam novamente o 

questionário DISC para comparação de seus índices em cada um dos quatros estilos, obtidos na 

primeira e na última avaliação.  

Seguiu-se a mesma metodologia realizada na primeira etapa para a devolutiva dos 

resultados individuais. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Primeira Avaliação DISC 

 A primeira avaliação DISC serviu como parâmetro e controle para observação do 

desenvolvimento do perfil de liderança dos participantes desta pesquisa. 

Observou-se que o Grupo de Estudo, Tabela 3, possui dois integrantes, equivalendo a 

9% deste grupo que já apresentaram a combinação dos perfis desejados pela instituição, ou seja, 

perfil comportamental focado em Dominância e Influência (DI), sendo o Gerente de Hotelaria 

e o Chefe Unidade Praia Grande Apesar de não estarem enquadrados no perfil combinado DI, 

17% do grupo controle possuem a Dominância como um dos pontos fortes combinado com o 

perfil Conformidade, e 13% tem a Dominância aliada ao perfil Estabilidade. Porém, 43% dos 
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participantes do Grupo de Estudo não apresentaram nem a Dominância nem Influência em seus 

perfis de comportamento após o primeiro inventário DISC. 

Com percentuais bem similares ao Grupo de Estudos, o Grupo Controle apresentou na 

primeira avaliação um percentual de 5% de seus participantes enquadrados no perfil DI, 13% 

com composição Dominância e Conformidade (DC), 2% com Dominância e Estabilidade (DS). 

Tanto no Grupo de Estudo como no de Controle o índice de líderes que não se enquadraram 

nos perfis de Dominância e de Influência foi elevado, correspondendo em 43% e 62% 

respectivamente. 

Os combinados de cores foram utilizados para melhor visualização da combinação dos 

perfis sendo: verde para combinado Dominância e Influência, azul para Estabilidade e 

Conformidade, laranja para Dominância e Conformidade, cinza claro para Dominância e 

Estabilidade, amarelo para Influência e Estabilidade e cinza escuro para Influência e 

Conformidade 
 

Tabela 3 – Resultado Disc 1ª Avaliação Grupo de Estudo 

DISC - GRUPO DE ESTUDO 

  1ª AVALIAÇAO DISC 
 LÍDER D I S C 

GERENTE DE T. I 21% 11% 53% 15% 

GERENTE DE HOTELARIA 22% 48% 21% 9% 

GERENTE FINANCEIRO 49% 12% 15% 24% 

GERENTE DE ENFERMAGEM 16% 21% 11% 53% 

GERENTE CONTROLADORIA 13% 14% 51% 22% 

GERENTE DE AUDITORIA 23% 9% 22% 46% 

COORDENADOR DE T. I 22% 14% 13% 51% 

COORDENADOR DE SUPRIMENTOS 15% 11% 54% 20% 

COORDENADOR DE NUTRIÇÃO 8% 23% 41% 28% 

COORDENADOR DE IMAGENS 18% 9% 29% 44% 

COORDENADOR DE FATURAMENTO 15% 12% 34% 39% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 1 15% 12% 37% 37% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 2 12% 34% 15% 39% 

CHEFE DE UNIDADE PRAIA GRANDE 34% 32% 26% 8% 

CHEFE DE MANUTENÇÃO 24% 9% 23% 45% 

CHEFE FARMACIA 17% 10% 34% 39% 

CHEFE ENFERMAGEM UTI 18% 9% 32% 41% 

CHEFE ENFERMAGEM PRAIA GRANDE 15% 14% 57% 14% 

CHEFE ENFERMAGEM MATERNIDADE 49% 16% 11% 24% 

CHEFE ENFERMAGEM CENTRO CIRURGICO 8% 24% 29% 39% 

CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL 7% 20% 37% 35% 

CHEFE COMERCIAL 20% 22% 7% 50% 

CHEFE RECEPÇÔES 8% 28% 23% 41% 

Fonte: Elaboração própria 
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 O Gráfico 3 traz a representação percentual dos resultados obtidos na primeira avaliação 

do Grupo de Estudo onde observa-se que 43% (quarenta e três por cento) dos participantes deste 

grupo estão enquadrados no combinado Conformidade e Estabilidade (CS), e não houve 

nenhum participante com o perfil Influência e Estabilidade (IS). 

 

Gráfico 3 – Perfil Disc Grupo Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 O resultado conferido no primeiro inventário comportamental do Grupo Controle segue 

demonstrado na Tabela 4 e revela resultados similares aos do Grupo de Estudo.  

 
Tabela 4 – Resultado Disc 1ª Avaliação Grupo Controle 

DISC - GRUPO CONTROLE 

 1ª AVALIAÇAO DISC 
 LÍDER D I S C   LÍDER D I S C 

ENF.UTI.G 15% 12% 32% 41%  COORD.ENF. EDUC. 2 8% 44% 23% 26% 

ENF.NOT.1 16% 11% 39% 34%  ENF.NOT.9 7% 35% 20% 37% 

COORD.ENF. EDUC. 1 20% 7% 20% 53%  ENF.NOT.10 18% 9% 22% 51% 

ENF.CM1 17% 10% 34% 39%  SUP.ENF.C.C 12% 15% 34% 39% 

COORD.ENF.AMB. 32% 12% 15% 41%  ENF.MAT 7% 27% 20% 45% 

ENF.NOT.2 16% 11% 21% 53%  ENF.PG 17% 11% 15% 57% 

ENF.3DF 8% 22% 33% 38%  COORD.ROUP 22% 12% 15% 51% 

ENF.PG1 7% 35% 20% 37%  COORD. SAME 15% 12% 27% 46% 

COORD.ENF. UTI.G 13% 14% 24% 39%  ENF.PG 14% 15% 14% 57% 

SUP. AUT.GUIAS 8% 24% 42% 26%  COORD.E.CLINIC 18% 9% 32% 41% 

COORD.ENF.MAT 23% 26% 8% 44%  COORD.D.P 8% 22% 35% 35% 

ENF.CM2 29% 12% 15% 44%  COORD.ENF. EDUC. 3 15% 12% 34% 39% 

ENF.PS.1 8% 24% 37% 32%  COORD.ENF.C.O 17% 10% 37% 37% 

(Continua) 
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(Continuação) 
 LÍDER D I S C   LÍDER D I S C 

COORD.ENF.HEM 7% 21% 20% 51%  ENF.NOT.11 16% 10% 39% 34% 

ENF.PG2 13% 13% 37% 37%  COORD.B.SANG 46% 10% 16% 27% 

COORD. ENF. NUTR 8% 23% 36% 34%  ENF.CM.6 20% 7% 40% 32% 

ENF.NOT.3 12% 15% 46% 27%  ENF.CM.7 20% 21% 7% 51% 

ENF.UTI.C1 17% 10% 34% 39%  ENF.NOT.12 7% 21% 22% 50% 

ENF.NOT.4 14% 34% 13% 39%  ENF.NOT.13 13% 14% 34% 39% 

ENF.CM3 14% 13% 27% 46%  NUTRI.CLINIC 16% 10% 39% 34% 

ENF.EMTN 15% 12% 32% 41%  ENG.CLINIC 13% 14% 29% 44% 

ENF.NOT.5 8% 22% 33% 38%  COORD.ENF.CCIH 13% 12% 19% 35% 

COORD.ENF.QUALI 16% 14% 13% 57%  SUP.SUPRIM. 18% 8% 21% 53% 

ENF.PG3 7% 22% 50% 21%  ENF.NOT.14 16% 37% 11% 37% 

ENF.UTI.N 16% 11% 27% 46%  ENF.PS 15% 12% 32% 41% 

SUP.ENF.NOT 35% 7% 37% 20%  COORD.ENF.CM 16% 15% 11% 57% 

ENF.CM4 13% 14% 24% 49%  ENF.NOT.15 15% 12% 22% 51% 

ENF.PS.2 17% 12% 51% 22%  ENF.CC 18% 9% 37% 37% 

COORD.ENF.P.S 53% 10% 21% 17%  SUP.NUTRI 17% 10% 32% 41% 

COORD.REC 15% 12% 34% 39%  SUP.B.SANG 8% 23% 23% 46% 

ENF.NOT.6 18% 9% 41% 32%  ENF.TRAB 8% 30% 41% 22% 

COORD. TES. 23% 8% 31% 39%  COORD. AUT.GUIAS 17% 10% 22% 51% 

COORD.ENF.PG 8% 30% 41% 22%  ENF.CM.8 18% 9% 37% 37% 

COORD. SEG. 7% 27% 20% 45%  GER. RH 37% 10% 17% 37% 

ENF.UTI.C2 15% 12% 32% 41%  CHEF.QUALI 20% 45% 7% 27% 

ENF.CM5 18% 9% 34% 39%  ENF.CM.9 23% 46% 8% 23% 

GER. QUALID 15% 12% 32% 41%  COORD. UNID 8% 23% 39% 31% 

CHEF. FAT. 27% 12% 15% 46%  CHEF. RH 27% 7% 20% 45% 

ENF.PS.3 10% 16% 29% 44%  COORD. MARK 37% 37% 11% 16% 

ENF.NOT.7 8% 22% 38% 33%  ANALIS.RH 18% 9% 37% 37% 

ENF.CC 14% 13% 37% 37%  CHEF. FISIO 16% 37% 11% 37% 

ENF.NOT.8 7% 21% 20% 51%  COORD.C.PG 10% 16% 34% 39% 

ENF.UTI.N 20% 14% 12% 54%  COORD. FISIO 10% 16% 21% 53% 

COORD. FINANC. 8% 24% 37% 32%   COORD. FARM. 46% 27% 16% 10% 

Fonte: Elaboração própria 

 
A primeira avalição do inventário DISC realizada com os dois grupos deste estudo 

revelou que no Grupo de Estudo a somatória dos percentuais de Dominância e Influência dos 

participantes, mesmo que não combinadas nos estilos Dominância e Influência (DI) foi de 56%, 

onde 39% enquadrados em Dominância (D) e 26% em Influência (I). 

No Grupo Controle os percentuais de Dominância e Influência, não combinados entre 

si, foi 38% onde o estilo Dominância (D) equivale a 20% e o Influência equivale (I) a 18%. 

Apesar de não ser um resultado significativo, validou a escolha realizada pela direção da 

instituição em formar o Grupo de Estudo com os profissionais considerados mais estratégicos 

para a empresa. 

O Gráfico 4 traz a representação dos índices combinados entre os perfis de 

comportamento do Grupo de Controle obtidos através da primeira avaliação deste grupo.  
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Gráfico 4 – Perfil Disc Grupo Controle 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

5.2 Segunda avaliação DISC 

 A segunda avaliação do inventário DISC foi aplicada somente nos líderes pertencentes 

ao Grupo de Estudo, no sexto mês do Programa de Desenvolvimento de Líderes, meio do 

programa, com o intuito de aferir o estado atual dos participantes neste momento do estudo e 

para observar se o programa de desenvolvimento de liderança apresentaria primeiros resultados 

na observação dos perfis combinados Dominância e Influência. 

 Neste momento, os participantes do Grupo de Estudo já eram conhecedores das 

informações sobre o programa e já haviam recebido o feedback quanto aos desejos da 

instituição no fortalecimento dos perfis de Dominância e Influência e puderam observar no 

decorrer do programa, até esta etapa, ferramentas e atividades que poderiam ser utilizadas para 

o aumento deste dois perfis, de forma combinada ou não. 

A Tabela 5 demonstra um comparativo entre os resultados obtidos na primeira e na 

segunda avaliação. Observou-se aumento no percentual combinado nos resultados de líderes 

com o perfil Dominância e Influência (DI) de 9% para 17%. Pode-se constatar também que os 

perfis combinados em Dominância (D) e Conformidade (C) em apresentaram uma majoração 

de 13 pontos percentuais, passando de 17% para 30% entre as duas avalições. 

O combinado de perfis Dominância (D) e Estabilidade (S) e de Influência (I) e 

Conformidade (C) obtiveram considerável redução no comparativo entre o início do programa 
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até o momento da segunda avalição. Os índices de Conformidade (C) aliado a Estabilidade (S) 

não sofreram alterações. 

 

Tabela 5 – 1ª e 2ª Avaliação Disc Grupo de Estudo 

DISC - GRUPO DE ESTUDO 

  1ª AVALIAÇAO DISC   2ª AVALIAÇAO DISC 
 LÍDER D I S C  D I S C 

GERENTE DE T. I 21% 11% 53% 15%  14% 12% 19% 55% 

GERENTE DE HOTELARIA 22% 48% 21% 9%  32% 40% 21% 7% 

GERENTE FINANCEIRO 49% 12% 15% 24%  55% 19% 12% 14% 

GERENTE DE ENFERMAGEM 16% 21% 11% 53%  24% 15% 12% 49% 

GERENTE CONTROLADORIA 13% 14% 51% 22%  12% 15% 22% 51% 

GERENTE DE AUDITORIA 23% 9% 46% 22%  21% 7% 22% 50% 

COORDENADOR DE T. I 22% 14% 13% 51%  24% 8% 39% 29% 

COORDENADOR DE SUPRIMENTOS 15% 11% 54% 20%  8% 22% 38% 32% 

COORDENADOR DE NUTRIÇÃO 8% 23% 41% 28%  21% 7% 50% 22% 

COORDENADOR DE IMAGENS 18% 9% 29% 44%  17% 10% 21% 53% 

COORDENADOR DE FATURAMENTO 15% 12% 34% 39%  23% 14% 29% 34% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 1 15% 12% 37% 37%  22% 16% 11% 51% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 2 12% 34% 15% 39%  34% 14% 13% 39% 

CHEFE DE UNIDADE PRAIA GRANDE 34% 32% 26% 8%  32% 32% 13% 23% 

CHEFE DE MANUTENÇÃO 24% 9% 23% 45%  35% 8% 20% 37% 

CHEFE FARMACIA 17% 10% 34% 39%  29% 12% 15% 44% 

CHEFE ENFERMAGEM UTI 18% 9% 32% 41%  24% 8% 32% 37% 

CHEFE ENFERMAGEM PRAIA GRANDE 15% 14% 57% 14%  46% 27% 14% 13% 

CHEFE ENFERMAGEM MATERNIDADE 49% 16% 11% 24%  18% 37% 10% 35% 

CHEFE ENFERMAGEM CENTRO CIRURGICO 8% 24% 29% 39%  29% 8% 26% 37% 

CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL 7% 20% 37% 35%  23% 7% 20% 50% 

CHEFE COMERCIAL 20% 22% 7% 50%  17% 37% 9% 37% 

CHEFE RECEPÇÔES 8% 28% 23% 41%   17% 10% 21% 52% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Abaixo, o Gráfico 5 permite a comparação entre o combinado de todos os perfis de 

liderança, em suas diversas associações, dos resultados obtidos no primeiro e no segundo 

inventário comportamental realizado no Grupo de Estudos, bem como a variação nos índices 

dos participantes no início e no meio do Programa de Desenvolvimento de Líderes. 
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Gráfico 5 – Comparativo 1ª e 2ª Avaliação Grupo Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 

   

O Gráfico 5 apresenta as variações do estado inicial dos participantes até o meio do 

programa de desenvolvimento de líderes e revela que mesmo com um ganho considerável nos 

perfis de Dominância do grupo. Tanto o combinado de Dominância com Influência como o 

com Conformidade apresentaram majoração, porém se comparados aos líderes classificados 

com o perfil de Conformidade e Estabilidade, ainda é um resultado pequeno. Se considerarmos 

uma instituição hospitalar como altamente técnica encontraremos aqui a justificativa para a 

maioria do perfil Conformidade, que em sua descrição representa líderes técnicos na execução 

de tarefas e que valorizam regras, protocolos e hierarquias. 

Ao fim desta etapa entendeu-se que o programa oferecido a estes profissionais obteve 

resultados positivos quanto ao desenvolvimento do perfil Dominância e Influência, de forma a 

incentivar a continuidade dos trabalhos elaborados de treinamento dos líderes e validar a 

metodologia escolhida pela instituição. 

 

5.3 Terceira avaliação DISC – Avaliação Final 

 A última avaliação DISC demonstrou considerável aumento nos percentuais de 

Dominância e Influência (DI) dos participantes do Grupo de Estudo, saltando de 9% para 39% 

o percentual de membros com os perfis combinados de Dominância e Influência, representando 

um aumento de 30 pontos quando observado o grupo como um todo conforme demonstra a 

Tabela 6. 
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Tabela 6 – 1ª, 2ª e 3ª Avaliação Disc Grupo de Estudo 

DISC - GRUPO DE ESTUDO 

  1ª AVALIAÇAO DISC   2ª AVALIAÇAO DISC  3ª AVALIACAO DISC 
 LÍDER D I S C  D I S C  D I S C 

GERENTE DE T. I 21% 11% 53% 15%  14% 12% 19% 55%  42% 26% 8% 24% 

GERENTE DE HOTELARIA 22% 48% 21% 9%  32% 40% 21% 7%  19% 55% 12% 14% 

GERENTE FINANCEIRO 49% 12% 15% 24%  55% 19% 12% 14%  46% 27% 10% 17% 

GERENTE DE ENFERMAGEM 16% 21% 11% 53%  24% 15% 12% 49%  39% 21% 15% 25% 

GERENTE CONTROLADORIA 13% 14% 51% 22%  12% 15% 22% 51%  20% 25% 8% 47% 

GERENTE DE AUDITORIA 23% 9% 46% 22%  21% 7% 22% 50%  27% 7% 22% 44% 

COORDENADOR DE T. I 22% 14% 13% 51%  24% 8% 39% 29%  28% 41% 23% 8% 

COORDENADOR DE SUPRIMENTOS 15% 11% 54% 20%  8% 22% 38% 32%  23% 22% 9% 46% 

COORDENADOR DE NUTRIÇÃO 8% 23% 41% 28%  21% 7% 50% 22%  48% 8% 21% 23% 

COORDENADOR DE IMAGENS 18% 9% 29% 44%  17% 10% 21% 53%  18% 9% 22% 51% 

COORDENADOR DE FATURAMENTO 15% 12% 34% 39%  23% 14% 29% 34%  22% 7% 21% 50% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 1 15% 12% 37% 37%  22% 16% 11% 51%  30% 8% 22% 40% 

COORDENADOR ENFERMAGEM NOTURNO 2 12% 34% 15% 39%  34% 14% 13% 39%  24% 12% 15% 49% 

CHEFE DE UNIDADE PRAIA GRANDE 34% 32% 26% 8%  32% 32% 13% 23%  34% 34% 8% 24% 

CHEFE DE MANUTENÇÃO 24% 9% 23% 45%  35% 8% 20% 37%  34% 13% 14% 39% 

CHEFE FARMACIA 17% 10% 34% 39%  29% 12% 15% 44%  34% 9% 18% 39% 

CHEFE ENFERMAGEM UTI 18% 9% 32% 41%  24% 8% 32% 37%  23% 9% 22% 46% 

CHEFE ENFERMAGEM PRAIA GRANDE 15% 14% 57% 14%  46% 27% 14% 13%  48% 23% 21% 8% 

CHEFE ENFERMAGEM MATERNIDADE 49% 16% 11% 24%  18% 37% 10% 35%  49% 24% 13% 14% 

CHEFE ENFERMAGEM CENTRO CIRURGICO 8% 24% 29% 39%  29% 8% 26% 37%  20% 11% 15% 54% 

CHEFE DEPARTAMENTO PESSOAL 7% 20% 37% 35%  23% 7% 20% 50%  21% 20% 23% 36% 

CHEFE COMERCIAL 20% 22% 7% 50%  17% 37% 9% 37%  30% 37% 11% 22% 

CHEFE RECEPÇÔES 8% 28% 23% 41%   17% 10% 21% 52%   15% 46% 12% 27% 

Fonte: Elaboração própria 
 

O perfil combinado de Dominância e Conformidade (DC) também apresentou uma 

majoração de 26 pontos entre o primeiro e o terceiro inventário DISC. Constata-se que o perfil 

Conformidade (C) é um estilo natural de profissionais da área da saúde, e que mesmo havendo 

uma migração no perfil combinado Estabilidade e Conformidade entre a primeira e a última 

avaliação, o perfil individual que foi reduzido foi a Estabilidade (S), o que naturalmente deu 

lugar ao perfil de Dominância. Este movimento se revela de forma positiva, e mesmo não sendo 

o combinado de perfis Dominância e Influência como desejado pela empresa, também traz um 

resultado importante quanto ao aumento da Dominância, onde os líderes nele enquadrados 

passam a ter um perfil mais voltado ao comando e não somente à atuação operacional. 
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Gráfico 6 – Comparativo Avaliações 1,2 e 3 Grupo de Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

O grupo de Controle não apresentou alterações significativas comparadas ao Grupo de 

Estudo, os perfis combinados DI, DS e IC não variaram. Observou-se apenas um aumento de 3 

pontos no DC e de 2 pontos no perfil IS, bem como pequena redução de 4 pontos no combinado 

CS. 

 

Tabela 7 – 1ª e 3ª Avaliação Disc Grupo Controle 

DISC - GRUPO CONTROLE 

   1ª AVALIAÇAO DISC    2ª AVALIAÇAO DISC   3ª AVALIACAO DISC 
 LÍDER D I S C  D I S C  D I S C 

ENF.UTI.G 15% 12% 32% 41%           15% 12% 33% 40% 

ENF.NOT.1 16% 11% 39% 34%  
     18% 14% 36% 32% 

COORD.ENF. EDUC. 1 20% 7% 20% 53%           11% 15% 21% 53% 

ENF.CM1 17% 10% 34% 39%  
     17% 10% 29% 44% 

COORD.ENF.AMB. 32% 12% 15% 41%           21% 10% 17% 53% 

ENF.NOT.2 16% 11% 21% 53%  
     18% 14% 18% 50% 

ENF.3DF 8% 22% 33% 38%           8% 23% 23% 46% 

ENF.PG1 7% 35% 20% 37%  
     8% 23% 23% 46% 

COORD.ENF. UTI.G 13% 14% 24% 39%           15% 12% 22% 51% 

SUP. AUT.GUIAS 8% 24% 42% 26%  
     25% 7% 20% 47% 

COORD.ENF.MAT 23% 26% 8% 44%           39% 10% 17% 34% 

ENF.CM2 29% 12% 15% 44%           23% 8% 23% 46% 

ENF.PS.1 8% 24% 37% 32%  
     8% 26% 37% 29% 

COORD.ENF.HEM 7% 21% 20% 51%           13% 14% 37% 37% 

ENF.PG2 13% 13% 37% 37%           7% 21% 20% 51% 

COORD. ENF. NUTR 8% 23% 36% 34%           8% 23% 36% 34% 

(Continua) 
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(Continuação) 
   1ª AVALIAÇAO DISC    2ª AVALIAÇAO DISC   3ª AVALIACAO DISC 

 LÍDER D I S C  D I S C  D I S C 

ENF.NOT.3 12% 15% 46% 27%           12% 15% 46% 27% 

ENF.UTI.C1 17% 10% 34% 39%  
     17% 10% 21% 53% 

ENF.NOT.4 14% 34% 13% 39%           32% 14% 13% 41% 

ENF.CM3 14% 13% 27% 46%  
     20% 7% 20% 53% 

ENF.EMTN 15% 12% 32% 41%           17% 10% 39% 34% 

ENF.NOT.5 8% 22% 33% 38%  
     8% 30% 41% 22% 

COORD.ENF.QUALI 16% 14% 13% 57%           20% 7% 25% 47% 

ENF.PG3 7% 22% 50% 21%  
     7% 22% 50% 21% 

ENF.UTI.N 16% 11% 27% 46%           12% 15% 34% 39% 

SUP.ENF.NOT 35% 7% 37% 20%  
     24% 8% 32% 37% 

ENF.CM4 13% 14% 24% 49%           8% 48% 23% 22% 

ENF.PS.2 17% 12% 51% 22%  
     12% 15% 27% 46% 

COORD.ENF.P.S 53% 10% 21% 17%           38% 8% 22% 33% 

COORD.REC 15% 12% 34% 39%  
     8% 22% 28% 43% 

ENF.NOT.6 18% 9% 41% 32%           25% 7% 20% 47% 

COORD. TES. 23% 8% 31% 39%  
     10% 16% 34% 39% 

COORD.ENF.PG 8% 30% 41% 22%           7% 40% 32% 20% 

COORD. SEG. 7% 27% 20% 45%  
     7% 27% 20% 45% 

ENF.UTI.C2 15% 12% 32% 41%           16% 10% 21% 53% 

ENF.CM5 18% 9% 34% 39%  
     15% 12% 32% 41% 

GER. QUALID 15% 12% 32% 41%           18% 9% 41% 32% 

CHEF. FAT. 27% 12% 15% 46%  
     19% 9% 17% 55% 

ENF.PS.3 10% 16% 29% 44%           7% 27% 20% 45% 

ENF.NOT.7 8% 22% 38% 33%           18% 9% 34% 39% 

ENF.CC 14% 13% 37% 37%           17% 49% 10% 24% 

ENF.NOT.8 7% 21% 20% 51%  
     22% 51% 14% 13% 

ENF.UTI.N 20% 14% 12% 54%           23% 26% 8% 44% 

COORD. FINANC. 8% 24% 37% 32%           8% 24% 32% 37% 

COORD.ENF. EDUC. 2 8% 44% 23% 26%  
     15% 12% 32% 41% 

ENF.NOT.9 7% 35% 20% 37%           7% 35% 20% 37% 

ENF.NOT.10 18% 9% 22% 51%  
     8% 22% 38% 33% 

SUP.ENF.C.C 12% 15% 34% 39%           8% 23% 36% 34% 

ENF.MAT 7% 27% 20% 45%  
     22% 12% 15% 51% 

ENF.PG 17% 11% 15% 57%           15% 12% 29% 44% 

COORD.ROUP 22% 12% 15% 51%  
     22% 12% 15% 51% 

COORD. SAME 15% 12% 27% 46%           25% 8% 22% 46% 

ENF.PG 14% 15% 14% 57%  
     22% 10% 16% 51% 

COORD.E.CLINIC 18% 9% 32% 41%           18% 9% 34% 39% 

COORD.D.P 8% 22% 35% 35%  
     8% 34% 26% 32% 

COORD.ENF. EDUC. 3 15% 12% 34% 39%           16% 11% 21% 53% 

COORD.ENF.C.O 17% 10% 37% 37%  
     8% 23% 36% 34% 

ENF.NOT.11 16% 10% 39% 34%           17% 10% 37% 37% 

COORD.B.SANG 46% 10% 16% 27%  
     53% 10% 17% 21% 

ENF.CM.6 20% 7% 40% 32%           27% 12% 46% 15% 

ENF.CM.7 20% 21% 7% 51%  
     20% 21% 7% 51% 

ENF.NOT.12 7% 21% 22% 50%           20% 21% 7% 51% 

ENF.NOT.13 13% 14% 34% 39%  
     18% 9% 37% 37% 

NUTRI.CLINIC 16% 10% 39% 34%           20% 7% 32% 40% 

ENG.CLINIC 13% 14% 29% 44%  
     12% 15% 34% 39% 

COORD.ENF.CCIH 13% 12% 19% 35%           54% 20% 12% 14% 

SUP.SUPRIM. 18% 8% 21% 53%  
     20% 7% 37% 35% 

ENF.NOT.14 16% 37% 11% 37%           48% 8% 22% 23% 
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(Conclusão) 
ENF.PS 15% 12% 32% 41%  

     18% 9% 32% 41% 

COORD.ENF.CM 16% 15% 11% 57%           20% 7% 20% 53% 

ENF.NOT.15 15% 12% 22% 51%  
     15% 12% 22% 51% 

ENF.CC 18% 9% 37% 37%           18% 8% 21% 53% 

SUP.NUTRI 17% 10% 32% 41%  
     22% 8% 22% 48% 

SUP.B.SANG 8% 23% 23% 46%           11% 21% 16% 53% 

ENF.TRAB 8% 30% 41% 22%  
     26% 24% 42% 8% 

COORD. AUT.GUIAS 17% 10% 22% 51%           7% 35% 20% 37% 

ENF.CM.8 18% 9% 37% 37%  
     18% 9% 37% 37% 

GER. RH 37% 10% 17% 37%           53% 14% 13% 21% 

CHEF.QUALI 20% 45% 7% 27%  
     20% 45% 7% 27% 

ENF.CM.9 23% 46% 8% 23%           12% 15% 51% 22% 

COORD. UNID 8% 23% 39% 31%  
     8% 36% 23% 34% 

CHEF. RH 27% 7% 20% 45%           16% 11% 21% 53% 

COORD. MARK 37% 37% 11% 16%  
     46% 31% 6% 17% 

ANALIS.RH 18% 9% 37% 37%           18% 10% 35% 37% 

CHEF. FISIO 16% 37% 11% 37%  
     18% 9% 37% 37% 

COORD.C.PG 10% 16% 34% 39%           11% 18% 30% 41% 

COORD. FISIO 10% 16% 21% 53%  
     12% 16% 22% 50% 

COORD. FARM. 46% 27% 16% 10%             40% 36% 16% 8% 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 7 – Comparativo Avaliações 1 e 2 Grupo Controle 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O aumento no índice geral do Grupo de Estudos quanto a Dominância aliada a Influência 

(DI) não necessariamente refletiu um crescimento nos índices de cada membro quando 
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5%

13%

2%

15%

3%

62%

5%

16%

2%

15%

5%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DI DC DS IC IS CS

Grupo Controle

1ª Avaliação 3ª Avaliação



51 
 

 
 
 
 

final do programa não obtiveram o enquadramento de seu perfil em DI, obtiveram ganhos em 

seus perfis de Dominância (D) ou Influência (I) individualmente.  

 Os participantes Gerente Hotelaria e Gerente Financeiro apesar de estarem enquadrados 

no perfil DI, apresentaram redução em seus índices de Dominância, assim como o Chefe 

Unidade Praia Grande, Coordenador Imagens e Chefe Enfermagem Maternidade não 

apresentaram alterações neste perfil. 

 Novamente podemos concluir que o perfil Conformidade (C) se apresenta presente na 

maioria dos participantes dos grupos, fato que pode ser justificado quando analisamos os cargos 

ocupados por estes profissionais, em sua maioria são profissionais são altamente técnicos, e o 

desenvolvimento do perfil Dominância e  Influência (DI) não é um movimento natural para 

estes líderes, fato que irá exigir muito mais de suas percepções quanto ao perfil de 

comportamento enquanto gestores e não apenas executores de tarefas puramente técnicas.

   

 

Gráfico 8 – Variação no perfil Dominância Grupo de Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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 Da mesma forma, participantes apresentaram redução do perfil Influência ao final do 

programa. Como demonstrado no Gráfico 9, os líderes Gerente Auditoria., Coordenador 

Faturamento, Coordenador Enfermagem Noturno.1, Coordenador Nutrição, Coordenador 

Enfermagem Noturno.2, Chefe Farmácia, Chefe Enfermagem UTI e Chefe Enfermagem Centro 

Cirúrgico reduziram seu percentual de Influência. 

 Três dos 23 líderes não apresentaram variação entre o primeiro e o último inventário 

quando só observado o perfil Influência. 

 

Gráfico 9 – Variação no perfil Influência Grupo de Estudo 

 
Fonte: Elaboração própria 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo observou o movimento dos líderes em potencializar seus perfis de Dominância 

e Influência (DI), de forma associada, após serem submetidos a um Programa de 

Desenvolvimento de Liderança, na busca de atenderem as expectativas da organização em 

possuir nestes dois perfis uma representação percentual maior que a dos demais perfis, neste 

caso Conformidade e Estabilidade. No início do programa constatou-se, por meio do inventário 

comportamental DISC, que apenas 9% dos participantes apresentaram os perfis desejados pela 

instituição e observou-se uma considerável evolução deste índice, após o período de 

treinamento, passando para 39%, um ganho de 30 pontos percentuais.   

Sugere-se que novos estudos sejam realizados no sentido de validar a manutenção no 

ganho destes perfis, uma vez que o indivíduo, sem interferências, poderá voltar a seu estilo 

natural.  

Os resultados obtidos no Grupo Controle também apresentaram alterações quando da 

sua primeira observação, porém pouco significativos. O perfil Dominância aliado a Influência 

(DI) não sofreu alterações nas duas pesquisas realizadas, mantendo-se em 5% nos dois 

momentos de sua aferição. Os perfis Dominância e Conformidade (DC) e Influência e 

Estabilidade (IS), em contrapartida sofreram majoração, saindo de 13% para 16% e 3% para 

5% respectivamente. Os demais combinados de perfis Dominância e Estabilidade (DS) e 

Influência e Conformidade (IC) não se alteraram ao longo do período, ainda, o perfil 

Conformidade e Estabilidade (CS) apresentou decréscimo de 62% para 58%. 

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que os resultados obtidos pelo Programa de 

Desenvolvimento de Lideranças podem ser mensurados, e que o inventário de perfil 

comportamental DISC se revela como ferramenta capaz de demonstrar tais resultados. 

Observou-se também, que o entendimento dos perfis de comportamento influenciou no 

movimento de ajustes pessoais em busca do enquadramento aos direcionamentos da 

organização, desta forma inventários de perfil comportamental são ferramentas que podem ser 

utilizadas de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências nos cargos de 

liderança. 

Destaca-se que o contexto é capaz de influenciar diretamente na alavancagem das 

competências, assim como fatores externos e pessoais de cada indivíduo. Os inventários de 
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comportamento revelam a percepção individual no comportamento natural e ajustado, no 

momento e nas circunstâncias em que o indivíduo se encontra.  

Cabe observar que não há um perfil ideal para as pessoas, e que também não há certo 

ou errado quando se observa o comportamento sob a ótica da Dominância, Influência, 

Estabilidade e Conformidade.  
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ANEXO A – INVENTÁRIO DISC 

  

+ - + -
Despreocupado, positivo 1 Divertido, engenhoso 13
Flexível, ceder Cumpridor, pontual
Argumentativo, fala abertamente Duro, imprudente
Estável, relaxado Tranqüilo, calmo

Otimista, atitude positiva perante a vida 2 Disciplinado, com autocontrole 14
Ajusta-se, concorda facilmente Vivaz, energético
Respeitoso, obediente Pronto para ajudar, bem intencionado
Demonstra iniciativa, quer mudanças Não se rende, forte

Sociável, adora companhia 3 Confia e acredita nas pessoas 15
Consistente, equilibrado Pacífico, satisfeito
Independente, iniciativa própria Confiante, não deixa espaço para dúvidas
Saber ouvir, reservado Conciso, quieto

Bem intencionado, agradável 4 Quer vencer, competitivo 16
Cuidadoso, cauteloso Sensível, empático
Decidido, não se deixa abalar facilmente Sociável, gosta de companhia
Convincente, inspirador Adaptável, cumpridor

Sexo Amável, pronto a ajudar 5 Disposto, útil 17
Distante, tendência a ficar indiferente Ajustável, adaptável
Procura atenção, admirável Entusiasta, partidário
Força de vontade, firme Imaginativo, seguro de si

Cordial, faz amigos com facilidade 6 Seguidor, obedece as instruções 18
Retraído, contido Atrevido, duro
Exato, preciso Deleitável, animador
Direto, franco Fiel, responsável

Valoriza a informação, especialista 7 Enfrenta riscos, confiante 19
Orientado para equipe, integra-se em grupo Amigável, aberto
Temperamental, energético Ajustável, flexível
Fácil de levar, tolerante para com os outros Moderado, cuidadoso

Corajoso, força de vontade 8 Conversador, extrovertido 20
Considerado, de boas maneiras Retraído, moderado
Contente, feliz Organizado, segue as tradições
Fala mansa, bom locutor Inflexível, firme

Evita extremos, sensível 9 Rápido, procura mudanças 21
Facilmente conduzido, abnegado Confiável, previsível
Centro do grupo, vivaz Popular, agrada a todos
Dominante, agressivo Bem organizado, completo

Inquisitivo, observador 10 Persuasivo, convincente 22
Atento, diligente Reservado, silencioso
Força de vontade, orientado para os objetivos Gentil, bondoso
Alegre, bem humorado Individual, uma "figura"

Humilde, seguidor 11 Alinhado, conforme 23
Consciente de si mesmo, tímido Obstinado, inabalável
Confiante, corajoso Deleitável, atraente
Entusiasta, dá apoio Inspira simpatia, meigo

Assertivo, direto 12 Senso de responsabilidade, obediente 24
Confia nas pessoas, bom locutor Atento, retraído
Compreensivo, complacente Adora diversão, não coopera
Tolerante, que aceita Decisivo, teimoso
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Sobrenome Nome

Organização Departamento

1.

Equipe Data

Observação! Responda rapidamente, o preenchimento de todo inventário
leva cerca de 7-10 minutos.

Inicie escolhendo a linha que mais o descreva e marque a caixa
correspondente na coluna +

Em seguida, escolha a linha que menos o descreva e marque a
caixa correspondente na coluna -

Depois disso siga para a próxima célula e repita o processo até
completar as 24 células.

Ao responder este inventário, pense em si mesmo atuando no  trabalho.

2.

3.

M F

INSTRUÇÕES:
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ANEXO B – RESULTADO INDIVIDUAL DISC 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL: Como esta pessoa é vista pelos outros.

Esta página é uma descrição de como esta pessoa é normalmente vista por outros indivíduos. Leia o texto como tal, e use-o para
desenvolver uma imagem global. Ao avaliar sentenças específ icas, é importante considerar a habilidade consciente de uma pessoa
de adaptar o seu comportamento. Em outras palavras, enquanto o texto descreve o comportamento típico dos indivíduos com este
estilo, uma pessoa certamente é capaz de modif icar seu comportamento para se adaptar às necessidades de uma situação, ou
indivíduos em particular. Além disso, é possível que já tenha se dedicado ao desenvolvimento de algumas destas características,
através do aprendizado de novas habilidades.

Estilo Pessoal  

Seu Perfil DISC é: DSC (D - 40%, S - 40%, C - 20%)

Atributos desta Pessoa

Minuciosa, organizada, calma, f irme, exata, decidida, tem força de vontade, ambiciosa, lógica, organizada, considerada e quieta.

Fatores de Motivação

Esta pessoa é motivada por tarefas e responsabilidades bem definidas. Deseja poder estudar cada assunto, de forma cuidadosa,
antes de iniciar algo novo. Deseja executar uma tarefa de cada vez, e do princípio ao f im. Também é motivada por desafios,
sinceridade, e uma comunicação direta.

Procura Evitar

Geralmente este indivíduos evita aqueles que operam sem praticidade. Prefere não ter convívio com pessoas superficiais,
exigentes demais, ou indiferentes, que não levam suas responsabilidades a sério. Procura não se envolver em situações que
venham a ameaçar seu sentimento de segurança. Por outro lado, não aprecia tarefas enfadonhas que lhe possibilitem a
oportunidade para se desenvolver.

Supervisor Ideal

O supervisor deve conhecer o trabalho, ser acessível e capaz de levar em conta as situações e desejos desta pessoa. O
supervisor deve fornecer instruções explícitas quando esta pessoa inicia uma nova tarefa, e depois deixá-la livre até que a
termine.

Estilo de Comunicação

Ela é calma e detalhista ao se comunicar, e prática no seu discurso. Não gosta de conversas sem propósitos definidos, e
apresenta as suas idéias de um modo lógico, esperando sempre pela sua vez. Esta pessoa pode ser tímida e não ter o hábito de
fazer novos contatos, mas com as pessoas que lhe são familiares ela se sente à vontade.

Tomada de Decisão

Esta pessoa é calma e mostra consideração ao tomar decisões. Gosta de formar a sua opinião tranqüilamente e acredita que a
precipitação não traz bons resultados. Ela gosta de considerar todos os fatores relevantes e as possíveis soluções, e não está
disposta a tomar decisões emocionais e espontâneas.
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PONTOS FORTES E PONTOS DE ATENÇÃO

Esta página apresenta características típicas dos indivíduos com este perfil. A parte superior desta página ressalta os
pontos fortes deste estilo que podem ser otimizados. Busque não se concentrar demais na metade inferior desta página, mas
esteja atento a seus impactos, pois são áreas que normalmente irão requerer mais energia e concentração para os indivíduos com
o este estilo.

Pontos Fortes

Os aspectos comportamentais elencados neste segmento, são os pontos fortes naturais desta pessoa que mais se evidenciam.
É possível que não sejam habilidades excepcionais, entretanto, são muito naturais para pessoas com este perfil. Recomenda-se
o aumento destas características no ambiente de trabalho atual.

Vê os fatos como eles são
Tem um modo de considerar a tomada das decisões
Toma responsabilidades nos projetos centrados nos fatos
Ser orientado pelos objetivos e resultados
Poder ter pensamentos sistemáticos
Ser lógico no procedimento das coisas
Aprecia também os detalhes
Querer desvendar a verdade
Não se pode envolver em qualquer idéia sem senso
Considera os assuntos de todos os ângulos
Não permitir diminuir o ritmo do progresso
Concentrar-se em fatos

Pontos de Atenção / Áreas de Crescimento

Trata-se de uma lista de características, em relação às quais a pessoa deveria ter cautela, pois caso ela f ique
excessivamente entusiasmada ou pressionada, estes pontos de atenção podem se tornar ativos. Tais aspectos irão requerer
maior energia. Alguns dos itens dizem respeito ao uso excessivo de um estilo, por vezes, tornando um ponto forte em uma
vulnerabilidade.

Necessita de alguém para mostrar o caminho
Melhorar as coisas, não as pessoas nem o ambiente
Poder exprimir-se de um modo duro e direto
Querer um exemplo de como atuar
Toma uma posição só quando quer
Dar atenção aos detalhes, mas não ao todo
Torna-se isolado dos outros
Ser demasiado crítico, não aceitar as coisas com facilidade
Em situações onde é necessário arriscar tudo, não consegue
Enfatiza demais o papel das regras
Não percebe o papel das emoções
Exige uma certa atitude sem motivar as pessoas
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FATORES DE MOTIVAÇÃO

Esta página destaca as dimensões motivacionais que são típicas para os indivíduos com este perfil. A parte superior desta
página ressalta os pontos que normalmente motivam esta pessoa. Busque não se concentrar demais na metade inferior desta
página, mas esteja atento a seus impactos.

Importante destacar que esta não é uma escala de "capaz - não capaz". Em outras palavras, isso não signif ica que não se
possa superar os itens listados na metade inferior desta página. É uma indicação de que áreas normalmente irão requerer mais
energia e concentração para os indivíduos com o este estilo.

Fatores de Motivação/ Área de Conforto

Estes itens, normalmente, motivam este estilo de pessoa. É provável que o indivíduo responda de maneira positiva, se o nível
das características descritas nestes itens for aumentado em seu ambiente de trabalho.

Métodos de trabalho orientados pelos fatos
Planejar e organizar
Papel dum desenvolvedor especializado
Deveres concretos
Liberdade para se atirar de cabeça para as coisas
Justiça e organização
Papel de um especialista
Fontes suficientes para analisar e planejar
Planejar uma operação perfeita
Desenvolver as coisas por torná-las melhores
Responsabilidade para desenvolver as coisas
Possibilidade de trabalhar só

Situações que Reduzem a Motivação / Procura Evitar

Estes itens normalmente não são vistos de maneira positiva por pessoas deste estilo. Seu efeito na motivação do indivíduo
será negativo, caso o nível desses itens seja ampliado no ambiente de trabalho.

Superficialidade no trabalho
Falta de precisão
Inquietação
Tomada de decisões agitada
Pessoas sem profundidade e ambíguas (a vida é complicada)
Divergir do plano
Pessoas que não seguem as regras
Pessoas sociais a perturbar a privacidade dos outros
Pessoas irresponsáveis
Pessoas sem ambições
Trabalhar sem qualquer plano
Pensamentos serem proibidos
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 PERFIL EXTENDED DISC

Os Perfis são apresentações visuais do estilo do respondente. São baseados nas respostas ao inventário. As respostas
são consolidadas a partir das escolhas de "mais" e "menos" em uma distribuição de freqüência de cada estilo comportamental.

PERFIL I - ESTILO AJUSTADO: Ilustra como a pessoa acredita que deve ajustar seu comportamento para lidar melhor com
as exigências do ambiente atual. O Perfil I demonstra a compreensão consciente do indivíduo quanto a si mesmo e seu
próprio comportamento na situação atual (auto-imagem consciente).

PERFIL II - ESTILO NATURAL: Ilustra a reação natural desta pessoa a um estímulo externo, é o estilo que é mais
freqüentemente exibido por este indivíduo. O Perfil II permanece razoavelmente estável, mas não rígido, ao longo da sua vida.

Perfil I - Percepção da Necessidade de Ajuste
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Perfil II - Estilo Natural
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DIAMANTE EXTENDED DISC

O Diamante Extended DISC indica qual estilo comportamental é mais confortável para o respondente e qual estilo requer
maior energia.

O ponto indica o Perfil II - Estilo Natural e a seta indica o Perfil I - Estilo Situacional. A direção da seta identif ica a percepção
consciente de adaptação.
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ZONAS DE FLEXIBILIDADE NO DIAMANTE EXTENDED DISC

O Diamante é dividido em 160 áreas (40 em cada quadrante), cada qual ilustrando uma combinação diferente das quatro principais
características comportamentais.

As Zonas de Flexibilidade demonstram até que ponto e em que direção o comportamento do indivíduo é mais f lexível, assim como
em que áreas a pessoa está mais afastada do estilo natural.

O sombreado mais escuro do Diamante mostra a localização do seu estilo natural, identif icando em qual quadrante está localizado.
As áreas sombreadas demonstram os estilos comportamentais que são muito confortáveis e as áreas brancas ilustram as
áreas do Diamante que irá exigir maior energia, esforço e concentração. Assim sendo, temos as seguintes Zonas de Flexibilidade:

Zona Atual = Retângulo colorido. A posição do perfil natural (Perfil II), no momento.

Zona de Flexibilidade Natural = Sombreada mais escura. A área para a qual o perfil apresenta maior probabilidade de mudar.

Zona de Desenvolvimento Mais Fácil = Sombreada mais clara. A área em direção à qual o desenvolvimento do perfil é mais
fácil.

Zona de Desenvolvimento Mais Difícil = Branca. Áreas que exigem um ajuste mais forte e consciente do comportamento

Em tese, todos têm o potencial, porém algumas coisas são mais e outras menos naturais para cada pessoa.
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Ambiente de Trabalho

Tomada de Decisão

Responsabilidades variadas com poucas instruções: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lida com vários contatos diferentes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Conduz um planejamento sistemático: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria novas ideias, com base em fatos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Enfatiza a positividade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece apoio e orientação às pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Conduz rotinas repetitivas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Segue instruções de forma precisa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Enfrenta competição acirrada: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mantem distância de outras pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Evita erros nos detalhes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca mudanças continuamente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Age de forma independente, sem fornecimento de
instruções:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Foco em fatos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Foco em encorajar as pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cumprimento exato das regras: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Encontra uma solução favorável: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Toma decisões rápidas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade
Comunicação

Motivação

Direta e voltada para os fatos e metas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspiradora, concentrada nos resultados: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspiradora, adaptável: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Escuta, balança a cabeça e demonstra entendimento: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ponderada e baseada em fatos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Interessa-se mais por dados essenciais e menos por
detalhes:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Focada em fatos concretos e seus detalhes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motivação focada no resultado: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motivada pelo poder e controle: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Necessita de ambiente encorajador: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motivada pela positividade da equipe: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Necessita de segurança e estabilidade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motivada pela possibilidade de se aprofundar em uma
área:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO ADMINISTRATIVO

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Tarefas repetitivas que requeiram contato com pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece orientações em assuntos complicados: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Participa de atividades que requeiram precisão: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Análise crítica de sistemas existentes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tem contato frequente com pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Atividades repetitivas que requeiram precisão: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve novos procedimentos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Consistência no desenvolvimento de processos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Persistente na solução de problemas lógicos e difíceis: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tarefas repetitivas e detalhadas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve rotinas para si mesmo e para outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca superar os padrões de qualidade anteriormente
obtidos:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Familiarização e orientação de pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria sistemas administrativos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Transmite seus conhecimentos específ icos para outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Contatos diversos e focados em um assunto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tarefas repetitivas que exigem concentração e precisão: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Venda de soluções administrativas para outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tarefas variadas de planejamento de projetos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organiza e f inaliza as atividades diárias: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organização:

Casa de Saúde

Data:

01.02.2018

Relatório de Análise Pessoal Extended DISC
Victor Felipe

®

Al. dos Jurupis, 452 - Conjunto 144 .:. CEP 04088-001
São Paulo - SP Fone: +55 (11) 3167.5168

w w w .extendeddisc.com.br

©Copyright 1995-2017 - Extended DISC International

9



69 
 

 
 
 
 

 

ESTILO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Relações consistentes e estáveis com o cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gera e mantém a documentação do cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Diversos contatos positivos com os clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Contatos rápidos com clientes e orientados para um
objetivo:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cuida do cliente e cria um relacionamento de confiança: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Contatos com o cliente centrados no produto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria uma atmosfera amistosa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Conquista o cliente falando sobre o produto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realiza projetos dinâmicos e variados, sem necessitar de
acompanhamento:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motivação do cliente concentrada em metas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mantém relações com o cliente para atingir resultados: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Administra relações de longo-prazo com o cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria uma imagem positiva e inspiradora: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Contatos frequentes e com cortesia junto a clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Discute e cuida das necessidades do cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Orienta o cliente sobre um assunto complicado: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Acompanhamento e orientação a clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Exerce domínio sobre o produto e fornece suporte: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Conquista novos clientes regularmente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Boa apresentação das características técnicas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE EMPREENDEDOR

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Cuida da logística necessária para atingir objetivos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Toma decisões arriscadas rapidamente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cuida das necessidades dos clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve novas ideias de produtos técnicos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cuida do clima organizacional: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Melhora a qualidade de produtos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Deixa uma impressão positiva para seus interlocutores: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Orientada para metas e influência de pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mantém os processos de produção: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca por novos clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ousada para entrar em áreas totalmente novas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Entusiasticamente promove a empresa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve rotinas e procedimentos de trabalho: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Persistente no desenvolvimento de mais negócios: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca ter equilíbrio entre pessoas e tarefas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Utiliza-se de recursos advindos de diversas fontes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mantém a confiança do cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Apresenta novas soluções para problemas técnicos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Propõe e promove mudanças: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Promove a si mesmo constantemente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organização:
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ESTILO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Compreende toda situação, até o último detalhe: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vende a ideia do projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estabelece um plano detalhado do projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motiva os membros da equipe a iniciar o projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organização das tarefas diárias do projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ajuda outros membros da equipe de projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Durante um projeto ouve e debate ideias: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Participa da implementação das rotinas de projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Explica os detalhes do projeto para outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motiva diariamente as pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Elabora relatórios de acompanhamento: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Trabalha de forma constante e próxima das pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Assume a distância seu papel de especialista: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cumpre de forma constante e exata as instruções do
projeto:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Expressão ativa das próprias opiniões e ideias: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Enfatiza os pontos positivos ao longo do projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vende o projeto para terceiros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Toma decisão em situações de crise: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Constrói novas estruturas e sistemas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca por novos detalhes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE GESTÃO

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Cria uma atmosfera positiva dentro da equipe: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gestão rigorosa de tarefas e sistemas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gestão que enfatiza o bem-estar das pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Planejamento a longo-prazo de detalhes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria abertura e entusiasmo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aprende e ensina de forma cuidadosa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uso do poder com autoridade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Valoriza as pessoas que obtém resultados: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organiza e orienta atividades diárias: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria sistemas operacionais: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Enfatiza a liberdade de se expressar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motiva pessoas para que façam um trabalho de
qualidade:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estilo de gestão onde se ouve e participa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria e explica novas abordagens: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca perfeição através da contínua renovação de
sistemas e métodos:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Traz novas ideias para inspirar as pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Comunicação direta e concentrada em metas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Garante e verif ica a qualidade das atividades: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estilo de gestão orientado para pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gestão que requer uma abordagem rápida e analítica: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE INSTRUTOR DE TREINAMENTO

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Aplica o mesmo curso durante muito tempo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Treinamento de especialistas que já estão familiarizados
com o assunto:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estabelece relacionamentos de longo prazo com os
treinandos:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspira os treinandos para um assunto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Descreve minuciosamente os processos existentes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece exemplos reais sobre o tema do treinamento: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece feedback durante o processo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vende eventos individuais de treinamento: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Atua com grandes grupos de diferentes tipos de
pessoas:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Segue um cronograma exato: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece fatos concretos de maneira imperativa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Treina especialistas a serem mais abertos e expressivos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Encoraja intensamente os participantes a tomarem
iniciativa:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fornece feedback em particular: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Treinamento minucioso, porém encorajador: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estimula o pensamento autonomo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realiza treinamentos que exigem preparação detalhada: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Abordagem inspiradora e despojada: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Oferece atenção individual a cada treinando: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolvimento contínuo de novos exercícios em grupo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE INTEGRANTE DA EQUIPE

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Membro da equipe animado que envolve outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realizadora participante e loquaz: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estabelece as metas de maneira exigente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organizada e garante a realização das tarefas da
equipe:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Planejadora independente e lógica: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Orienta e aconselha a outras pessoas positivamente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motiva e ajuda no comprometimento de outras pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Agiliza as demandas dos outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Introduz novas perspectivas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Demanda e enfatiza a qualidade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realizadora e sabe cuidar do que faz: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Reduz conflitos e ajuda outras pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Direciona os colegas da equipe rumo às metas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Confiável e participante zelosa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Agente positivo de mudança, capaz de eliminar a
monotonia:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Foco nas pessoas e realização cuidadosa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve o trabalho, independente da sua própria área
de responsabilidade:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Especialista concentrada no trabalho individual: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Especialista que identif ica oportunidades potenciais: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Feliz por fazer o trabalho rotineiro e apoiar a outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE LIDERANÇA

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Líder que tanto planeja como participa: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lidera a distância através de uma comunicação
contundente:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Estímulo constante e positivo das pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dá orientação e apoio aos peritos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Membro participativo e prestativo da equipe: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Encoraja especialistas de maneira positiva: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Atinge resultados em parceria com as pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria rotinas e sistemas de trabalho: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Motiva pelo seu conhecimento e método de trabalho: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Exigente e rapidamente identif ica recursos: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Líder carismático de grandes grupos de pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Desenvolve novos sistemas de maneira independente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Exigente, mas com estilo de liderança orientado para as
pessoas:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Modesto no seu estilo de orientação de outras pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cria e promove ideias: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Pacientemente desenvolve as competências de outros
profissionais:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tranquiliza as pessoas de forma positiva: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Faz assuntos complexos tornarem-se agradáveis: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Influencia pessoas intensamente para alcançar
resultados:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Testa novos procedimentos operacionais: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Mantem sua concentração por um longo tempo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Resolve problemas, seguindo orientações: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Prepara instruções detalhada para os outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Reação rápida para situações inesperadas e novas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Executa suas tarefas confiávelmente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realiza análise minuciosa antes de agir: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Realiza verif icação detalhada a f im de garantir a
qualidade:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Trabalha sob forte pressão de tempo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vende suas ideias para os outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Busca ativamente por soluções completamente novas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Atua no papel de especialista em um projeto: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Age sem usar modelos de solução existentes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Com entusiasmo, oferece orientação a outros: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Elabora soluções aplicáveis: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Análise detalhada de problemas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Análise crítica das instruções recebidas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Toma iniciativa de pedir informações: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Encontra novas, criativas, mas lógicas soluções: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Executa tarefa completamente estruturada: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Participa de várias atividades ao mesmo tempo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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ESTILO DE VENDAS

As competências são apresentadas em uma escala graduada, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a facilidade do
respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:
Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.
Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Menor Facilidade                                Maior Facilidade

Venda direta e única: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Influência f irme sobre as pessoas, voltada para os
resultados:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Acompanha e analisa o processo de vendas
sistematicamente:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Venda técnica que requer conhecimento técnico: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Venda focando metas, considerando as exigências do
cliente:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Engajamento do comprador através do relacionamento
em vendas:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vendas a curto-prazo, motivando compradores
rapidamente:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspira e ouve de forma positiva clientes potenciais: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Orientação e compartilhamento positivo de informação: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Venda de projetos que exige motivação das pessoas: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cuidadosa nas atividades de pós-venda: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Planeja atividades que exijam muita documentação: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Presta atenção às necessidades do cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Acompanha o processo de vendas de forma sistemática: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cuida do relacionamento estabelecido com o cliente: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Gerencia e coleta informação dos clientes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vendas complexas com desenvolvimento de soluções
personalizadas:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Contata clientes enquanto especialista e não vendedor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Segue o processo de vendas de forma metódica: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Alinhamento do produto existente a necessidades do
cliente:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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PAPÉIS NO RELACIONAMENTO EM EQUIPE

Não foi possível definir o valor para este campo

Não foi possível definir o valor para este campo

Não foi possível definir o valor para este campo

Não foi possível definir o valor para este campo
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QUESTÕES PARA ENTREVISTA

Esta página fornece questões que facilitam a realização da entrevista com o respondente, focando dentro dos de estilos
comportamentais as emoções que podem ser manifestadas pela pessoa e relacionadas à função que ela exerce ou exercerá.

QUESTÕES RELATIVAS AO PERFIL DO RESPONDENTE

Atualmente, ela sente que quer/tem que ser ainda mais forte, audaz e independente do que é naturalmente. 
Você está sendo pressionado(a) a gerar lucro ou a tomar decisões?

Atualmente, ela pretende ser mais extrovertida, aberta e audaz ao se expressar do que é seu jeito natural. Ela pode não ser capaz
de realizar seu trabalho de forma tão calma quanto gostaria. 
O que diminui sua concentração no trabalho?

Na época da análise, ela tinha um sentimento bastante claro de estar sob pressão. Isso foi causado pela necessidade de ser mais
ativa e participar de várias coisas ao mesmo tempo em seu ambiente atual. 
Você sente que não tem tempo para fazer tudo aquilo que deve fazer?

Normalmente, ela apreciaria certo nível de segurança que é fornecido por regras e uma organização controladora. Agora, por
alguma razão, ela sente que foi deixada sem este apoio e tem que sobreviver sozinha. 
Que coisas você gostaria de discutir com seu supervisor no futuro?

QUESTÕES RELACIONADAS A FUNÇÃO

Você é uma pessoa que foca em resultados. Você esquece os desejos de outras pessoas? 
Você quer controlar sua própria área de responsabilidade. Quando você foca no macro e quando foca nos detalhes? 
Você diz diretamente o que pensa. Você já perguntou o que as pessoas pensam? 
As pessoas podem facilmente criar uma imagem séria de você. Você assusta os outros? 
Você é muito exato(a). Dê um exemplo de como você pode ser f lexível numa equipe?
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

A Análise Pessoal Extended DISC não produz resultados que classif icam as pessoas em categorias como bom-ruim. A informação
contida no relatório refere-se ao “estilo comportamental natural”, isto é, o estilo comportamental que requer menos energia e
esforço, sendo o mais freqüentemente exibido no comportamento do respondente.

Os diferentes estilos comportamentais são divididos em quatro estilos principais, mas as pessoas não apresentam
características puramente “D”, “I”, “S” ou “C”, de fato, somos uma mistura destes quatro estilos, em maior ou menor grau. Extended
DISC contempla combinações de vários percentuais destas quatro categorias, identif icando 160 estilos comportamentais, e o
relatório de Análise Pessoal oferece milhões de combinações em seus resultados, que variam de acordo com as respostas
fornecidas.

Estilo D
Os indivíduos de estilo D são competitivos, agressivos, decididos e orientados para resultados. Preferem mover-se
rapidamente, correr riscos e fazer as coisas na mesma hora. Também gostam de serem os responsáveis, estar no controle e ter o
poder. Eles gostam de mudanças e desafios. Por vezes as pessoas de estilo D podem ser impacientes, arrogantes e não muito
bons ouvintes, sendo propensos a tomar decisões repentinas. Os outros podem achar os indivíduos de estilo D egocêntricos,
exigentes e até duros.

Estilo I
As pessoas de estilo I são falantes, sociáveis, otimistas, animadas e bons para influenciar os outros. São orientadas
para pessoas, espontâneas, enérgicas e entusiastas. Por vezes podem ser desatentos aos detalhes, tagarelas e emocionais.
Eles podem prometer demais, porque são muito otimistas e estão ansiosos para serem populares. Os outros podem percebê-los
como pessoas descuidadas, impulsivas e com dif iculdade para fazer um rígido acompanhamento.

Estilo S
Os indivíduos de estilo S são calmos, prestativos, pacientes, persistentes, modestos e dispostos a trabalhar. Eles estão
ansiosos para ajudar, são leais e excelentes membros de equipe. Tendem a ser bons ouvintes, confiáveis e equilibrados com as
tarefas e pessoas. Necessitam de estabilidade e segurança e, portanto, precisam de ajuda frente à mudança. Os outros podem
percebê-los como muito lentos, presos a um "status quo", indecisos, teimosos e até mesmo silenciosamente ressentidos.

Estilo C
Os que possuem estilo C são precisos, lógicos, factuais, analíticos e cuidadosos. São focados em tarefas e em garantir que
as coisas sejam feitas corretamente. Tendem a produzir trabalho de alta qualidade. Eles precisam de dados, informações
e análises, sendo muito focados nos detalhes, tornando-se minuciosos, lentos e perdendo a visão do todo (concentrando-se
mais nas árvores e do que na f loresta). Os outros podem percebê-los como muito críticos, distantes, pessimistas, e até
mesmo impessoais.
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL - TEXTO

Esta página é uma descrição de como este estilo de pessoa é tipicamente visto pelos outros. Leia o texto como tal e use-o para
desenvolver uma visão geral do seu estilo. Ao avaliar as frases específ icas, é importante considerar sua habilidade de adaptar
comportamento. Em outras palavras, enquanto o texto descreve o comportamento típico de indivíduos com seu estilo,
você certamente pode modif icar seu comportamento de modo a ajustá-lo às necessidades de uma situação específ ica.

Além disto, é possível que você já tenha desenvolvido áreas ao aprender novas habilidades. Se você encontrar uma afirmação
que você acredita que não descreve você com precisão, solicite feedback de outras pessoas antes de desconsiderá-la. Esta seria
uma grande oportunidade para você de futuro aperfeiçoamento.

 

DESCRIÇÃO DO PERFIL - Plano de Desenvolvimento:

Visando seu desenvolvimento, identif ique os principais aspectos que você acredita que teria um impacto positivo sobre o seu
desempenho se você conscientemente modif icasse seu comportamento. Seria útil obter informações de outras pessoas para
selecionar tais aspectos. Use as peguntas abaixo para orientar sua reflexão:

Identif ique o que você acredita ser a sua maior força. E, como você está usando-a em sua posição atual?

 

 

Você deveria ajustar seu estilo para melhorar o seu desempenho? Se sim, como?

 

 

Existe algo que você compreende que deveria fazer mais ou evitar?

 

 

O que você acha que não é produtivo em seu comportamento?

 

 

E, as outras pessoas? O que você acha que elas consideram não produtivo em seu comportamento?
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

 

FATORES DE MOTIVAÇÃO

Esta página destaca as dimensões que são típicas para os indivíduos como você. Não se concentre demais na metade inferior das
páginas de Fatores de Motivação - muitas pessoas fazem isto. Verif ique se você está aproveitando os pontos fortes de seu estilo.

Fatores de Motivação = Você tende a gostar e se sentir confortável com esses itens. Você está se aproveitando das suas
áreas de   conforto?

Situações que Reduzem a Motivação = Você tende a não apreciar tanto.

Pontos Fortes = Estes itens exigem menos energia de você.

Pontos de Atenção = irão requerer maior energia de você. Alguns dos itens dizem respeito ao uso excessivo de um estilo, por
vezes, tornando um ponto forte em uma vulnerabilidade.

Atenção! Esta não é uma escala de "capaz - não capaz". Portanto, não signif ica que você não pode superar os itens listados na
metade inferior destas páginas. É uma indicação de que áreas irão requerer mais energia e concentração para os indivíduos com o
seu estilo.

 

FATORES DE MOTIVAÇÃO - Plano de Desenvolvimento:

Visando seu aperfeiçoamento, selecione de um a três itens que você acredita que teriam impacto positivo sobre o seu
desempenho se você conscientemente modif icasse seu comportamento. Considere o feedback de outras pessoas e reflita sobre
questões como:

Identif ique dois Fatores de Motivação que estão sendo plenamente atendidos na sua posição atual. E, como você poderia aumentar
seus efeitos em seu desempenho?

 

 

Identif ique dois Pontos Fortes que você poderia aproveitar na sua posição atual. E, como você poderia maximizar o impacto de
seus Pontos Fortes? Seja específ ico.

 

 

Identif ique duas Situações que Reduzem Motivação e que são os maiores desafios em sua posição atual. E, como você pode
minimizar seus efeitos em seu desempenho? Seja específ ico.

  

 

Identif ique dois Pontos de Atenção que você poderia trabalhar para obter maior impacto no seu desempenho em sua posição atual.
E, como você poderia desenvolver estas áreas para melhoria de seu desempenho?
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

 

COMPREENSÃO DO PERFIL EXTENDED DISC

Os Perfis são representações visuais do seu estilo. São baseados nas suas respostas ao questionário.
Essencialmente, as respostas são tabuladas por meio de suas seleções de "mais" e "menos" em uma distribuição de freqüência de
cada estilo comportamental: D, I, S, e C. A ênfase está na freqüência - não há respostas certas ou erradas.
A interpretação tanto dos Perfis como do Diamante requer certo treinamento. Interpretar os resultados sem um bom entendimento
de como ler a informação não é recomendável, porque há possibilidade de má interpretação dos resultados.

Perfil I - É o seu perfil ajustado. Como você acredita que deve ajustar seu estilo para atender as demandas de seu ambiente,
atualmente.

Perfil II - É o seu perfil natural. É o estilo que se mantém bastante estável, mas não rígido, ao longo de sua vida. É o estilo que é
mais confortável para você.
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

 

COMPREENSÃO DO DIAMANTE EXTENDED DISC

O Diamante Extended DISC indica qual estilo comportamental é mais confortável para você e qual estilo requer de você maior
energia. O Diamante é dividido em 160 áreas (40 em cada quadrante), cada qual ilustrando uma combinação diferente das quatro
principais características comportamentais.

O sombreado mais escuro do Diamante mostra a localização do seu estilo natural. Identif icando em qual quadrante ele está
localizado. Este é o seu estilo natural e mais confortável estilo comportamental (D, I, S ou C). As áreas sombreadas demonstram os
estilos comportamentais que são bastante confortáveis para você. As áreas brancas ilustram as áreas do Diamante que irá exigir
maior energia, esforço e concentração de você. Quanto mais longe estiver da área sombreada mais escura, mais energia será
necessária.

Organização:

Casa de Saúde

Data:

01.02.2018

Relatório de Análise Pessoal Extended DISC
Victor Felipe

®

Al. dos Jurupis, 452 - Conjunto 144 .:. CEP 04088-001
São Paulo - SP Fone: +55 (11) 3167.5168

w w w .extendeddisc.com.br

©Copyright 1995-2017 - Extended DISC International

25



85 
 

 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

Esta página apresenta as competências em uma escala graduada, de -5 a +5, onde o retângulo em cada gráfico de barra indica a
facilidade do respondente em relação ao comportamento em questão. Sendo que:

Menor Facilidade (-5): localizado mais à esquerda, é o Estilo Não-Natural desta pessoa e requer mais energia para ser
apresentado.

Maior Facilidade ( 5): localizado mais à direita, é o Estilo Natural desta pessoa e requer menos energia para ser apresentado.

Atenção! Quando uma das dimensões está do lado esquerdo da escala, isso não signif ica que você não é capaz nessa área. Os
resultados indicam que você necessita empregar mais esforço consciente, concentração e energia com este específ ico aspecto
comportamental.

Plano de Desenvolvimento - Competências Comportamentais

Ambiente de Trabalho

Identif ique duas áreas que são mais confortáveis na sua posição atual:
Identif ique duas áreas que são menos confortáveis na sua posição atual:
Como você poderia ajustar o seu estilo para melhorar o seu desempenho?

Tomada de Decisões

Identif ique um aspecto de seu estilo de tomada de decisão que é o mais confortável para você. Qual é o impacto dele na sua
posição atual? 
Qual aspecto lhe é o menos confortável? Considerando o impacto na sua posição atual, o que você poderia fazer a respeito?

Comunicação

Qual aspecto de seu estilo de comunicação é o mais confortável para você? Como você poderia potencializar sua eficácia?
Qual aspecto de seu estilo de comunicação lhe é menos confortável? Considerando o impacto na sua posição atual, o que
você poderia fazer para aperfeiçoar-se?

Motivação

Dentre os fatores, identif ique aquele que é mais e menos motivador.
Como você poderia potencializar seu maior motivador?
Considerando suas responsabilidades atuais, quais comportamentos que se relacionam com o seu menor motivador?
E, como você poderia reduzir o seu impacto e / ou ajustar seu estilo de acordo?

ESTILOS COMPORTAMENTAIS ESPECÍFICOS

Administrativo
Atendimento a Cliente
Empreendedor
Gerenciamento de Projeto
Gestão
Instrutor de Treinamento
Integrante de Equipe
Liderança
Profissional de Tecnologia da Informação
Vendas
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INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR A ANÁLISE PESSOAL EXTENDED DISC

 PAPÉIS NO RELACIONAMENTO EM EQUIPE

Esta página apresenta qual dos 10 Papéis no Relacionamento o respondente naturalmente assume na equipe, descrevendo como
atua, no que acredita e como participa da equipe. Indica também como complementa os outros papéis e com quais estilos tem maior
facilidade ou dif iculdade de encontrar o ritmo em conjunto.

Para construir uma equipe ideal não basta buscar uma pessoa para cada função, mas é importante desenvolver a equipe com
base nos requisitos estabelecidos para a equipe, seus pontos fortes e vulnerabilidades.
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IDENTIFICANDO O PERFIL EXTENDED DISC DE OUTRAS PESSOAS

Depois de saber como é seu estilo comportamental, você poderá conhecer o estilo de seus interlocutores, para
tanto busque identificar o modo natural de reação da pessoa em diferentes situações, mas evite generalizações ou
rótulos. 

Importante ressaltar que, as pessoas são uma mistura dos quatro estilos principais DISC, em maior ou menor
grau, e a Extended DISC contempla combinações de vários percentuais destas quatro categorias, identificando 160
estilos comportamentais.

A seguir, há uma lista de características de cada estilo DISC para orientar a identificação de outras pessoas, a fim
de apoiar os ajustes necessários em seu estilo e elevar sua eficácia no relacionamento interpessoal.

IDENTIFICANDO PESSOAS DO ESTILO D

Parece estar sempre com pressa.

É direto, diz o que pensa.

Pode ser rude e exigente.

Coloca as próprias opiniões como fatos.

Interrompe os outros.

Tende a falar com muitas pessoas ao mesmo tempo.

Fica irritado facilmente, é muito impaciente.

IDENTIFICANDO PESSOAS DO ESTILO I

É aberto e amigável.

É animado, entusiasma-se facilmente.
Fala sobre pessoas que conhece.
Não foca muito em detalhes.

Não escuta ou presta atenção por muito tempo.

Fala muito e pula de assunto para assunto.
Mantém distância de assuntos difíceis.

IDENTIFICANDO PESSOAS DO ESTILO S

Parece calmo e tranquilo.

Não fica entusiasmado facilmente.

Escuta cautelosamente, parece atencioso.
Concorda e vai em frente.

Faz perguntas e questionamentos sobre assuntos específicos.
Parece ter opiniões fortes, mas não as expressa verbalmente.

Idéias/ pensamentos completamente novos parecem deixá-lo desconfortável

IDENTIFICANDO PESSOAS DO ESTILO  C

Parece reservado, quieto e, de certa forma, tímido.

Focado em detalhes, faz muitas perguntas.
Estuda as especificações e outras informações cuidadosamente.

Atua cautelosamente.

Não expressa pontos de vista discordantes com facilidade.

Pode aprofundar-se em um assunto previamente.

Tende a ser muito crítico; crítica baseada em fatos, não em opiniões.

Organização:

Casa de Saúde

Data:

01.02.2018

Relatório de Análise Pessoal Extended DISC
Victor Felipe

®

Al. dos Jurupis, 452 - Conjunto 144 .:. CEP 04088-001
São Paulo - SP Fone: +55 (11) 3167.5168

w w w .extendeddisc.com.br

©Copyright 1995-2017 - Extended DISC International

28



88 
 

 
 
 
 

 

FACILITANDO A COMUNICAÇÃO CONSIDERANDO O PERFIL DE OUTRAS PESSOAS

Ao se comunicar com outras pessoas, você compartilha diferentes informações, que podem ter maior ou menor receptividade do
seu interlocutor. Assim como há uma maneira preferencial de agir e interagir, também temos nossas preferências na forma de se
comunicar.

Depois de saber como é seu estilo comportamental e identif icar o estilo das outras pessoas, busque ajustar sua forma de
comunicação a maneira preferencial de seu interlocutor. Lembre-se que a comunicação de fato acontece quando a mensagem do
emissor alcança o entendimento do receptor.

A seguir, algumas recomendações úteis para elevar a eficácia de sua comunicação com pessoas de diferentes estilos:

COMUNICANDO-SE COM D

Seja f lexível às ideias deles.
Tente demonstrar que você é um profissional igual a eles, mas que eles podem controlar a situação.
Encoraje eles com uma consideração positiva de todas as possibilidades que o produto/serviço oferece.
Deixe com que eles definam a informação que eles precisam.
Tente mostrar a eles todas as coisas novas e excepcionais que você pode oferecer.
Crie uma imagem que demonstre que você é uma pessoa forte e confiável.
Fique atento em relação à quantidade de detalhes que eles requerem.

COMUNICANDO-SE COM I

Faça com que eles contem histórias.
Seja amigável e aberto.
Encoraje eles a considerar como eles poderiam se beneficiar com o seu produto/serviço.
Aceite as mudanças repentinas em tópicos de discussão - mas lidere, com cuidado, eles de volta para o tópico atual.
Evite utilizar declarações agressivas.
Dê suporte para sonhos - não inicie debates.
Traga detalhes importantes mas não os enfatize excessivamente.

COMUNICANDO-SE COM S

Não comece discutindo sobre opiniões.
Não discorde - deixe que eles decidam.
Fique atento sobre quais informações e detalhes podem ser cobertos futuramente.
Também passe tempo falando sobre questões gerais.
Faça com que eles digam o que querem conseguir.
Ganhe a aprovação deles como amigo.
Seja calmo para não influenciá-los com a sua opinião.

COMUNICANDO-SE COM C

Diga uma coisa que eles já saibam e faça com que eles acreditem saber o resto também.
Alimente-os com ideias e possibilidades.
Seja cauteloso para não entrar em detalhes desnecessários com eles.
Faça eles acreditarem que controlam você.
Sempre mostre o panorama geral antes de entrar em detalhes.
Quando entrar em detalhes, lembre-se para não divagar.
Consiga se tornar amigos deles.
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MELHORANDO SUA ABORDAGEM INTERPESSOAL

Através da compreensão do seu estilo comportamental e identif icando o estilo das outras pessoas, é possível elevar a qualidade
do relacionamento interpessoal fazendo os ajustes requeridos em cada interação. Lembre-se que, cada um de nós tem nossa
maneira preferencial de agir e interagir, o que é facilitado quando encontramos outra pessoa que nos entende.

A  seguir, algumas recomendações úteis ao se relacionar com pessoas de determinado estilo comportamental, é importante
dar atenção aos fatores que facilitam a interação e a comunicação.

INTERAGINDO COM D

Mostre que você aprecia o conhecimento profissional deles.
Mantenha um contato regular, sempre oferecendo a eles algo útil.
Seja f lexível às mudanças de necessidade e opinião deles.
Forneça benefícios adicionais para eles.
Informe sobre novas e recentes características do seu produto que irão beneficiá-los.
Sempre planejem juntos os próximos passos.
Faça com que eles sempre acreditem que você tem mais a oferecer.

INTERAGINDO COM I

Seja f lexível com as necessidades deles.
Tornem-se amigos, mas não espere nada deles.
Mantenha um contato regular com eles.
Faça com que a sua amizade seja independente do seu relacionamento profissional.
Deixe que eles f iquem em destaque.
Fale sobre com outra pessoas (com a permissão deles).
Dê algo extra (vale-presente, ingresso, etc.) para que ele consiga aproveitar junto com os amigos.

INTERAGINDO COM S

Seja f lexível com eles e sempre esteja preparado para ajudar.
Dê novas ideias para eles para mostrar que eles podem se beneficiar com você, mas não insista.
Você precisa acreditar neles antes que eles acreditem em você.
Não os inclua em tudo o que você faz.
Não os deixe sozinhos quando eles precisam de suporte.
Se eles não te ligarem, ligue para eles.
Dê um suporte extra para eles quando estiverem sob pressão.

INTERAGINDO COM C

Pergunte regularmente para o feedback deles.
Faça deles um especialista profissional nos olhos da sua própria organização.
Deixe que eles participem do controle de qualidade.
Seja entusiasmado e amigável, mas ao mesmo tempo também seja preciso.
Faça com que eles realizem que eles f izeram a decisão correta.
Dê um pequeno desconto pessoal para eles.
Torne-os cientes do que eles podem esperar de você.
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O QUE EVITAR NA SUA ABORDAGEM INTERPESSOAL

Através da compreensão do seu estilo comportamental e identificando o estilo das outras pessoas, é possível
elevar a qualidade do relacionamento interpessoal fazendo os ajustes requeridos em cada interação. Lembre-se
que, cada um de nós tem nossa maneira preferencial de agir e interagir, o que é facilitado quando encontramos
outra pessoa que nos entende.

A  seguir, algumas recomendações úteis ao se relacionar com pessoas de determinado estilo comportamental, é
importante dar atenção aos fatores que deverão ser evitados para que seja facilitada a interação e a
comunicação.

O QUE NÃO FAZER COM D

Não os sobrecarregue com detalhes.
Não inicie uma discussão com eles.
Não seja extremamente rígido com o que foi decidido a se fazer.
Não tente contra-argumentar com tudo o que eles dizem.
Não os force com datas de entrega.
Não seja muito arrogante (você ainda tem o direito de mostrar que está preparado para defender a sua opinião).
Não os entedie.

O QUE NÃO FAZER COM I

Não os comprometa em qualquer relação que requeira muita concentração.
Não seja muito rígido com eles - mostre que você pode ser f lexível.
Não concorde com eles desnecessariamente.
Certif ique-se de não falar apenas sobre negócios.
Evite fazer declarações fortemente negativas.
Não demonstre que você não está entusiasmado com o assunto.
Seja cauteloso para não subestimar a opinião deles.

O QUE NÃO FAZER COM S

Não se esqueça de falar também sobre assuntos que não sejam sobre negócios.
Não tenha um comportamento agressivo.
Não fale nada que eles possam considerar um risco adicional que requeira mais análises.
Seja cauteloso para não força-los a aceitar a sua opinião.
Não analise muito - simplif ique.
Não seja muito formal.
Não discorde das questões que são importantes para eles.

O QUE NÃO FAZER COM C

Evite tipos de negociações formais que colocariam eles em destaque.
Não os confunda com muitas opções.
Se essa é a sua primeira vez fazendo alguma coisa, não deixe que eles saibam.
Não seja arrogante por tentar mostrar que você possui um conhecimento superior na área em que eles são especializados.
Evite qualquer tipo de burocracia que só iria atrasar o processo.
Não responda de forma exata e completa todas as perguntas deles - apenas as perguntas que são realmente relevantes.
Não traga detalhes que não condizem com os seus objetivos.

Organização:

Casa de Saúde

Data:

01.02.2018

Relatório de Análise Pessoal Extended DISC
Victor Felipe

®

Al. dos Jurupis, 452 - Conjunto 144 .:. CEP 04088-001
São Paulo - SP Fone: +55 (11) 3167.5168

w w w .extendeddisc.com.br

©Copyright 1995-2017 - Extended DISC International

31


