
Santana.
Empresário
diz que teste
serviu para
que ele se
conhecesse
melhor e
identificasse
qualidades e
pontos fracos

ISTJ
Sistemático
Realista
Organizado

ISTP
Analítico
Adaptável
Prático

ESTP
Pragmático
Rápido
Persuasivo

ESTJ
Decidido
Objetivo
Eficiente

ISFJ
Detalhista
Tradicional
Paciente

ISFP
Modesto
Sensível
Espontâneo

ESFP
Sociável
Cooperativo
Tolerante

ESFJ
Cooperativo
Sociável
Tradicional

INFJ
Idealista
Determinado
Profundo

INFP
Adaptável
Discreto
Criativo

ENFP
Curioso
Incansável
Independente

ENFJ
Idealista
Entusiasmado
Prestativo

INTJ
Lógico
Firme
Independente

INTP
Teórico
Reservado
Independente

ENTP
Adaptável
Analítico
Estratégico

ENTJ
Lógico
Crítico
Estratégico

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

E: Extroversão

I: Introversão

S: Sensação

N: Intuição

T: Pensamento

F: Sentimento

P: Percepção

J: Julgamento

Reportagem de capa

Segundo o gerente da unidade
de desenvolvimento e inovação
do Sebrae-SP, Renato Fonseca,
uma outra maneira de melho-
rar a performance dos empresá-
rios e aumentar o desempenho
dos negócios é por meio do de-
senvolvimento do comporta-
mento empreendedor.

“No Sebrae, usamos alguns
estudos que convergem para
uma série de comportamentos
que são trabalhados em cursos

como o Empretec – metodolo-
gia que desenvolve nos partici-
pantes características de com-
portamento empreendedor.”

Fonseca afirma que no Se-
brae todos acreditam muito
que o comportamento em-
preendedor pode ser desenvol-
vido. “Claro que toda melhoria
comportamental parte de uma
escolha do indivíduo. No que
diz respeito a postura do em-
preendedor é possível fazer es-
sa reflexão e estabelecer formas
de transformação pessoal, que
podeocorrer, por exemplo, atra-
vés de cursos.”

O gerente afirma que outra
possibilidade de obter inspira-
ção para aprimorar o perfil em-
preendedor é por meio de leitu-

ra de biografias. “Essa é uma for-
ma muito interessante de auto-
conhecer-se. Ao ler a biografia
de empreendedores, o empresá-
rio deve observar as característi-
cas marcantes daquela pessoa e
compará-las com as suas.”

Segundo ele, outra alternati-
va é estabelecer redes de relacio-
namento com empreendedo-
res. “Ele pode, por exemplo, par-
ticipar da associação comercial
de sua cidade e estabelecer essa
rede. A partir desse convívio,
ele vai observar a postura adota-
da por eles na hora de enfrentar
as dificuldades do dia a dia.

Fonseca diz que essa é uma
forma de aprender por modela-
gem de comportamento. “An-
tes, porém, o empreendedor de-

ve estabelecer quais são os com-
portamentos que admira e pas-
sar a aprender com pessoas que
têm esse perfil.”

Segundo ele, o importante
nesse exercício de buscar refe-
rências externas é adaptá-las ao
seu perfil, porque o limite de ris-
co, por exemplo, varia entre as
pessoas. “Essa autoconsciência
é importante porque ela vai aju-
dá-lo a definir qual é a sua pers-
pectiva de evolução e para qual
direção deve ir.”

Entre as características desse
comportamento, Fonseca apon-
ta: perseverança, determina-
ção, orientação para metas, ha-
bilidade para perceber oportu-
nidade de negócios e fazer pla-
nejamento sistematicamente.

Cris Olivette

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 ge-
rentes de sua empresa, de equi-
pamentos de topografia e geor-
referenciamento.

“O resultado foi surpreenden-
te: 90% tinham perfil psicológi-
co igual ao meu. Conclusão, eu
não contratava por competên-
cia e sim por identificação. Sou
engenheiro, meu perfil é ESTJ
(veja tabela abaixo), ou seja, te-
nho raciocínio analítico, prag-
mático e objetivo, mas não pos-
so 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 fa-
turamento. “Não posso afirmar
que foi apenas por conta do ma-
peamento, mas certamente ele
foi um ponto de partida.”

Atuando há 13 anos compsico-
dinâmica, o dono da Cogni
MGR - Mente Gestão e Resulta-
dos, Luiz Fernando Garcia, con-

ta que desenvolveu esse méto-
do próprio para mapear a tipolo-
gia psicológica de empresários
e seus colaboradores, com base
nos tipos psicológicos traçados
pelo fundador da psicologia ana-
lítica, Carl Gustav Jung.

Ele explica que Jung dividiu
essas características em quatro
grupos: extrovertido/introverti-
do, sensação/intuição, pensa-
mento/sentimento e julgamen-
to/percepção, que cruzadas ge-
ram 16 possibilidades de perfis.

Após atender mais de mil em-
presários, Garcia resolveu, no
início deste ano, fazer um ran-
king dos tipos psicológicos dos
empreendedores que, ao longo
da última década, participaram
do Grupo Dirigido de Psicodinâ-
mica em Negócios - GD.

Resultados. “Acabei de tabular
os resultados e descobri que a
maioria (18,2%) apresenta ca-
racterísticas como sistemáti-
cos, realistas e organizados, se-
guidos por empreendedores de-
cididos, objetivos e eficientes
(16%), e por pessoas lógicas,
analíticas e estratégicas (13,1%).
Emúltimo, aparecem caracterís-
ticas como modéstia, sensibili-
dade e espontaneidade (1,1%).”

Garcia diz que ao ter cons-
ciência do próprio perfil psico-
lógico, o empresário pode or-
questrar o negócio colocando
pessoas adequadas em cada
função. “No caso de empresas
jovens, a multifunção é neces-

sária e ele precisa ser um show-
man. Ainda assim, o fato de ter
consciência de seu perfil, mu-
da a forma como ele se motiva
diante do negócio. O resultado
prático é que, na média, a recei-
ta das empresas sobe 34%, a
rentabilidade aumenta 22% e
há 17% de redução de custos.”

O fundador da Ecom Energia,
Marcio Santana conta que a apli-
cação do GD emprega várias fer-
ramentas. “Considero que a
mais importante é o Myers
Briggs Type Indicator (MBTI),
que identifica os tipos psicológi-
cos. Primeiro, porque me enten-
di e descobri minhas qualida-
des e meus pontos fracos. Além

disso, quando temos domínio
da ferramenta, fica mais fácil en-
contrar a pessoa certa para as
necessidades da empresa, e isso
se reflete nos resultados”, diz.

Outro empresário diz que te-
ve melhoras no grau de assertivi-
dade na hora de contratar no-
vos funcionários. Trata-se do o
dono da confecção Beluga e
Pink & Co, Marcelo Salomão.
“Aprendi muito. Além disso, a
performance da empresa mu-
dou completamente, consegui
montar uma equipe muito mais
focada em resultados.” Para co-
nhecer seu perfil psicológico en-
tre no site www.cognii-mgr.
com.br/indicadortipologico/ .

‘É possível transformar postura empresarial’

Perfil psicológico influencia os negócios
Lançar mão do autoconhecimento pode ser uma arma a mais para melhorar a performance tanto do empresário quanto da equipe

PATRICIA CRUZ/SEBRAE/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/ECOM ENERGIA

MARCIO SCAVONE/GOGNI MGR

Capacitação. Fonseca indica o Empretec, do Sebrae

Garcia. “Ocorre aumento na receita e na rentabilidade”

TIPOS

Participar de cursos, de
associações comerciais e
ler biografias de pessoas
bem sucedidas inspira
mudanças de perfil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2013, Oportunidades, p. 4.




