
TREINAMENTOS
POR PERFIL
COMPORTAMENTAL



O colaborador que marcou mais opções “1” possui o perfil dominante (executor). Pessoas 
com o perfil executor são energéticas, determinadas, responsáveis e independentes. Além 
disso, são corajosas, aceitam desafios e se motivam com resultados.

Contudo, elas possuem alguns pontos limitantes: podem falar sem pensar e soarem 
arrogantes em algumas situações. Além disso, algumas pessoas com o perfil dominante têm 
dificuldade de receber feedbacks negativos, delegar e ouvir. Portanto, os treinamentos 
precisam desenvolver essas habilidades comportamentais.

            Dica de treinamento 1: dinâmica do feedback

Nessa dinâmica, cada um recebe uma situação-problema e precisa montar uma solução 
utilizando peças de Lego. No final, cada um deve apresentar sua solução e os outros devem 
dizer os pontos positivos da invenção, e também os negativos, que poderiam impedi-la de 
funcionar. A ideia é treinar a capacidade de dar feedbacks respeitosos e absorver feedbacks 
de modo a gerar melhorias.

            Dica de treinamento 2: técnicas de feedback

Também é importante treinar técnicas de feedback, como:

•   Na hora de dar feedbacks negativos, citar também as partes positivas e que devem se 
manter;
•   Escolha de palavras;
•   Organização das frases. Por exemplo: “seu perfume é bom, mas está muito forte!” pode            
     soar agressivo. Dizer “seu perfume está muito forte, mas é bom!” soa menos agressivo.

            Dica de treinamento 3: comunicação não-violenta (CNV)

A comunicação não-violenta é uma forma de comunicação que busca melhorar as 
habilidades de falar e ouvir, permitindo uma maior conexão com o outro. Ela envolve uma série 
de técnicas de comunicação que ajudam a construir interações mais empáticas, e merece um 
material apenas para falar sobre ela.
Há uma série de livros, cursos, palestras e artigos sobre o tema. Você pode aplicar cursos que 
ensinem essa técnica, sempre com base em informações de especialistas.



O colaborador que marcou mais opções “2” possui o perfil Influente (comunicador). Pessoas 

influentes têm um otimismo contagiante. Convincentes, calorosas e sociáveis, solucionam 

criativamente os problemas e sabem negociar conflitos. 

Contudo, essas pessoas possuem algumas limitações: tendem a abandonar projetos quando 

há conflitos, podem ser indiretos na comunicação, serem desorganizados e perder o foco com 

facilidade. Treinamentos podem ser necessários para desenvolver esses pontos.

             Dica de treinamento 1: Técnicas de organização

Técnicas de organização podem ajudar esse tipo de colaborador a manter o foco.

Isso pode incluir:

•   Ensinar a elaborar listas de tarefas;

•   Técnicas de gestão de tempo;

•   Incentivar o uso de planners, agendas e calendários;

•   Etc.

             Dica de treinamento 2: Técnica de pomodoro

A técnica de pomodoro é uma metodologia de gestão de tempo que ajuda a manter o foco 

nas atividades e obter maior produtividade. Consiste em trabalhar durante 25 minutos 

ininterruptamente, sem responder e-mails, checar redes sociais, ou mesmo responder colegas. 

Depois, são destinados 5 minutos para descanso total. Quando esse ciclo se repetir 4 vezes, o 

descanso deve ser maior: em torno de meia hora.



O colaborador que marcou mais opções “3” possui o perfil Estabilidade (planejador). Pessoas 

com planejadoras são leais à equipe, pacientes, estáveis e subordinadas. 

Excelente ouvinte, esse perfil é responsável e bom em reconciliar conflitos. Entretanto, possui 

alguns pontos negativos: é sensível a críticas, não lida bem com mudanças (corre poucos 

riscos), pode ser possessivo, e também guardar rancor. São necessários treinamentos para 

desenvolver esses pontos.

             Dica de treinamento 1: Dinâmicas e técnicas de Feedback

As dinâmicas e técnicas de feedback aplicadas no perfil 1 (Dominante) também podem ser 

aplicadas para pessoas com o perfil Estabilidade. Essas técnicas vão ajudar o planejador a não 

ser tão sensível a críticas.

             Dica de treinamento 2: Dinâmica do desafio

Essa dinâmica incentiva o colaborador a se desafiar mais e não ter tanto medo de mudanças. 

Coloque um papel com um desafio dentro de uma caixa. Em um círculo, os colaboradores 

devem passar a caixa de mão em mão enquanto uma música toca, até ela parar. 

Quando a música para a pessoa que estiver com a caixa na mão tem a opção de abrir a caixa 

e cumprir o desafio e, caso não conseguir, terá que pagar um mico. Ela também pode optar 

por não abrir a caixa e apenas passar para a pessoa ao lado. A pessoa ao lado também 

poderá passar para a próxima. Bote medo no colaborador, para que ele tenha receio de abri-la.

E é aí que está a parte divertida: o desafio era, na verdade, comer uma deliciosa caixa de 

chocolate!



O colaborador que marcou mais opções “4” possui o perfil Conformidade (analista). Pessoas 

com a personalidade analista são cuidadosas, sistemáticas, e fazem entregas com alto padrão 

de qualidade. 

Esse perfil possui alta capacidade analítica e gosta de testar e validar informações. Contudo, 

seu perfeccionismo pode atrapalhar em algumas situações, pois pode facilmente acabar se 

perdendo em detalhes e limitando-se a procedimentos e métodos. Quando contrariados, 

podem se mostrar arrogantes e inflexíveis. São necessários treinamentos para desenvolver 

esses pontos.

             Dica de treinamento 1: comunicação não-violenta

Assim como no perfil 1, a comunicação não-violenta também é importante para pessoas 

inflexíveis. Isso vai ajudá-las a melhorar suas relações interpessoais, entendendo outros 

pontos de vista.

             Dica de treinamento 2: dinâmicas e técnicas de feedback

Mais uma vez, as técnicas de feedback são importantes para ajudar os colaboradores com 

esse perfil a levarem críticas de uma forma construtiva, e não se ofenderem com tanta 

facilidade. A dinâmica de Feedback que ensinamos no perfil 1 se aplica muito bem aqui, assim 

como as técnicas.

Conformidade




