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Santana.
Empresário
diz que teste
serviu para
que ele se
conhecesse
melhor e
identificasse
qualidades e
pontos fracos
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Perfil psicológico influencia os negócios
“Oresultadofoisurpreendente: 90% tinham perfil psicológico igual ao meu. Conclusão, eu
não contratava por competência e sim por identificação. Sou
engenheiro, meu perfil é ESTJ
(veja tabela abaixo), ou seja, tenho raciocínio analítico, pragmático e objetivo, mas não posso colocar no marketing uma
pessoa com esse perfil. Por esse
motivo, tive de fazer alterações

no corpo gerencial.”
Oliveira diz que desde que
ocorreu a situação, em 2006,
sua empresa quintuplicou o faturamento. “Não posso afirmar
que foi apenas por conta do mapeamento, mas certamente ele
foi um ponto de partida.”
Atuandohá13anoscompsicodinâmica, o dono da Cogni
MGR - Mente Gestão e Resultados,LuizFernandoGarcia,con-

tig
o

Cris Olivette

é

Lançar mão do autoconhecimento pode ser uma arma a mais para melhorar a performance tanto do empresário quanto da equipe
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Depois participar de um grupo
de psicodinâmica em negócios,
que incluiu o mapeamento de
seu perfil psicológico, o dono
da Santiago & Cintra, Eduardo
Martins de Oliveira, resolveu
aplicar a mesma técnica nos gerentes de sua empresa, de equipamentos de topografia e georreferenciamento.
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TIPOS

Características da tipologia e as 16 combinações possíveis (letras correspondem ao significado em inglês)

P: Percepção

N: Intuição

F: Sentimento

J: Julgamento

ISFJ
Detalhista
Tradicional
Paciente

INFJ
Idealista
Determinado
Profundo

INTJ
Lógico
Firme
Independente

ISTP
Analítico
Adaptável
Prático

ISFP
Modesto
Sensível
Espontâneo

INFP
Adaptável
Discreto
Criativo

INTP
Teórico
Reservado
Independente

ESTP
Pragmático
Rápido
Persuasivo

ESFP
Sociável
Cooperativo
Tolerante

ENFP
Curioso
Incansável
Independente

ENTP
Adaptável
Analítico
Estratégico

ESTJ
Decidido
Objetivo
Eficiente

ESFJ
Cooperativo
Sociável
Tradicional

ENFJ
Idealista
Entusiasmado
Prestativo

ENTJ
Lógico
Crítico
Estratégico
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ISTJ
Sistemático
Realista
Organizado

T: Pensamento

aç

I: Introversão

S: Sensação

ão

E: Extroversão

MARCIO SCAVONE/GOGNI MGR

ta que desenvolveu esse métodopróprioparamapearatipologia psicológica de empresários
e seus colaboradores, com base
nos tipos psicológicos traçados
pelofundadordapsicologiaanalítica, Carl Gustav Jung.
Ele explica que Jung dividiu
essas características em quatro
grupos:extrovertido/introvertido, sensação/intuição, pensamento/sentimento e julgamento/percepção, que cruzadas geram 16 possibilidades de perfis.
Após atender mais de mil empresários, Garcia resolveu, no
início deste ano, fazer um ranking dos tipos psicológicos dos
empreendedores que, ao longo
da última década, participaram
doGrupoDirigidodePsicodinâmica em Negócios - GD.

Garcia. “Ocorre aumento na receita e na rentabilidade”

Resultados. “Acabei de tabular
os resultados e descobri que a
maioria (18,2%) apresenta características como sistemáticos, realistas e organizados, seguidosporempreendedoresdecididos, objetivos e eficientes
(16%), e por pessoas lógicas,
analíticas e estratégicas(13,1%).
Emúltimo,aparecemcaracterísticas como modéstia, sensibilidade e espontaneidade (1,1%).”
Garcia diz que ao ter consciência do próprio perfil psicológico, o empresário pode orquestrar o negócio colocando
pessoas adequadas em cada
função. “No caso de empresas
jovens, a multifunção é neces-

sária e ele precisa ser um showman. Ainda assim, o fato de ter
consciência de seu perfil, muda a forma como ele se motiva
diante do negócio. O resultado
prático é que, na média, a receita das empresas sobe 34%, a
rentabilidade aumenta 22% e
há 17% de redução de custos.”
O fundador daEcom Energia,
MarcioSantanacontaqueaaplicaçãodoGDempregaváriasferramentas. “Considero que a
mais importante é o Myers
Briggs Type Indicator (MBTI),
queidentificaostipospsicológicos.Primeiro,porquemeentendi e descobri minhas qualidades e meus pontos fracos. Além

disso, quando temos domínio
daferramenta,ficamaisfácilencontrar a pessoa certa para as
necessidades da empresa, e isso
se reflete nos resultados”, diz.
Outro empresário diz que tevemelhorasnograudeassertividade na hora de contratar novos funcionários. Trata-se do o
dono da confecção Beluga e
Pink & Co, Marcelo Salomão.
“Aprendi muito. Além disso, a
performance da empresa mudou completamente, consegui
montar uma equipe muito mais
focada em resultados.” Para conhecerseuperfilpsicológicoentre no site www.cognii-mgr.
com.br/indicadortipologico/ .

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2013, Oportunidades, p. 4.

PATRICIA CRUZ/SEBRAE/DIVULGAÇÃO

‘É possível transformar postura empresarial’
Participar de cursos, de
associações comerciais e
ler biografias de pessoas
bem sucedidas inspira
mudanças de perfil
Segundo o gerente da unidade
de desenvolvimento e inovação
do Sebrae-SP, Renato Fonseca,
uma outra maneira de melhorara performancedosempresários e aumentar o desempenho
dos negócios é por meio do desenvolvimento do comportamento empreendedor.
“No Sebrae, usamos alguns
estudos que convergem para
uma série de comportamentos
que são trabalhados em cursos

como o Empretec – metodologia que desenvolve nos participantes características de comportamento empreendedor.”
Fonseca afirma que no Sebrae todos acreditam muito
que o comportamento empreendedor pode ser desenvolvido. “Claro que toda melhoria
comportamental parte de uma
escolha do indivíduo. No que
diz respeito a postura do empreendedor é possível fazer essareflexão e estabelecerformas
de transformação pessoal, que
podeocorrer,porexemplo,através de cursos.”
O gerente afirma que outra
possibilidade de obter inspiração para aprimorar o perfil empreendedor é por meio de leitu-

radebiografias.“Essaéumaforma muito interessante de autoconhecer-se. Ao ler a biografia
deempreendedores,oempresáriodeveobservarascaracterísticas marcantes daquela pessoa e
compará-las com as suas.”
Segundo ele, outra alternativaéestabelecerredesderelacionamento com empreendedores.“Elepode,porexemplo,participar da associação comercial
de sua cidade e estabelecer essa
rede. A partir desse convívio,
elevai observara posturaadotada por eles na hora de enfrentar
as dificuldades do dia a dia.
Fonseca diz que essa é uma
forma de aprender por modelagem de comportamento. “Antes,porém,oempreendedorde-

veestabelecerquaissãooscomportamentos que admira e passar a aprender com pessoas que
têm esse perfil.”
Segundo ele, o importante
nesse exercício de buscar referências externas é adaptá-las ao
seuperfil,porqueolimitede risco, por exemplo, varia entre as
pessoas. “Essa autoconsciência
é importante porque ela vai ajudá-lo a definir qual é a sua perspectiva de evolução e para qual
direção deve ir.”
Entre as características desse
comportamento,Fonsecaaponta: perseverança, determinação, orientação para metas, habilidade para perceber oportunidade de negócios e fazer planejamento sistematicamente.

Capacitação. Fonseca indica o Empretec, do Sebrae

