Assessments
POR QUE UTILIZAR?
É necessário identificar as diferenças que
existem entre as pessoas para entendermos os
motivos que as conduzem a
agir de forma diferente umas das outras.

Isso proporciona melhorias na comunicação,
promove automotivação e reconhece os
pontos fortes para desenvolvimento pessoal
e profissional.

alinhada às suas preferências e de acordo
com o conjunto de funções/atividades.
Isso traz mais qualidade de vida a todos
no trabalho e por consequência melhora a
qualidade e produtividade.

Posiciona as pessoas da maneira mais
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Assessments

CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS
A metodologia utilizada para este trabalho
de identificação é estatística. A aplicação
de instrumento de avaliação que direciona
preferências de ação da pessoa avaliada a 8
fatores comportamentais distintos e antagônicos,
classificados em 4 dimensões:

DECISION – Orientação do Pensamento
à Decisão;
ENERGY – Orientação da Energia,
se Extrovertida ou Introvertida;
DRIVE – Impulso ou Movimento,
se flexível ou Tenso;
ATTENTION – Como conduz e dá significado às
informações se de maneira Formal ou Informal.
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O resultado da combinação dos fatores
identificados, realizam um conjunto de
informações que caracterizam o comportamento
do indivíduo. Trata-se de uma “identificação de
tendência” cujo tempo, percepção, aplicação
e relacionamento são fatores essenciais e
determinantes para que sejam percebidos.
As bases para formatação das informações
apresentadas são provenientes de 2 fontes
principais:
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1

Histórico comportamental de 13 anos de
aplicação do begroup assessment com zero por
cento de erro, incluindo mais de 9 mil avaliações
em diversos processos de gestão de Recursos
Humanos e muitas empresas.

2

Teoria e fundamentos de psicologia
originados por Carl Gustav Jung – Psicologia
Analítica - aplicada ao longo de 60 anos.
Os textos que compõem os relatórios possuem
forte influência e hermenêutica obtida desses
fundamentos e inclusive, muitos termos foram
mantidos em seu formato original.

Comportamento
Humano

Sempre foi preocupação do nosso intelecto
reflexivo colocar meios-termos entre os polos
da semelhança e dessemelhança absolutas do
ser humano. Daí resultou os assim chamados
“tipos” ou – como eram denominados
antigamente – “temperamentos” que
classificavam a igualdade e desigualdade em
categorias uniformes.
As atitudes que vemos e conhecemos nas
pessoas se apresentam de diversas formas.
Existe um conjunto de fatores naturais e de
pessoalidade que oscilam simultaneamente e
são os causadores dessas atitudes. As análises
destas são essenciais para conhecermos as
pessoas e entendermos como e porque agem
da maneira como vemos.
O comportamento das pessoas se distingue
com poucas diferenças e estas, são
proporcionalmente pequenas em relação às
semelhanças que temos. Isto acontece porque
vivemos juntos, compartilhamos as mesmas
informações e instruções sobre o que é certo
e errado, o que é bom e ruim, o que é aceito
e o que não é. Isto também ocorre porque
compartilhamos essas informações pelos
mesmos meios e, por consequência, formamos
conceitos, opiniões e agimos de formas
parecidas.

Além disso, existem aspectos sociais que
demandam ações de adaptação e esforço
para conseguirmos realizar nossos anseios
e projetos.
Com esta visão, afirmamos que as diferenças
entre os comportamentos das pessoas que
convivem no trabalho ou em atividades
sociais são muito pequenas e precisam
de mais tempo e convivência para que
sejam descobertas. Mas elas existem e na
sua grandeza complementam o indivíduo,
possibilitam ações distintas e causam resultados
específicos. Estes resultados são os que
procuramos e que caracterizam cada
perfil individual.
A observação e o respeito a essas
diferenças são essenciais se quisermos
ser corretos nas nossas análises sobre
comportamento.
Do contrário os problemas de relacionamento
certamente surgirão, pois temos uma forte
tendência de esperar que os outros façam e
ajam conforme o nosso próprio julgamento.
Uma forma muito eficiente de identificação
das diferenças entre os comportamentos é
a separação por grupos similares. As
pessoas que pertencem ao mesmo grupo
possuem tendências similares, mais fracas ou
mais fortes e possuem estilos e características
parecidas.

Comportamento Humano

GESTÃO DE PESSOAS
Em psicologia, o comportamento é o
conjunto de procedimentos ou reações
do indivíduo ao ambiente que o cerca em
determinadas circunstâncias, o meio. Pode
designar um grupo de atividades ou limitar-se a
uma só.
Todas as atividades relacionadas à
Administração de uma Organização passam
pela Gestão de Comportamentos das
pessoas que executam, fiscalizam e gerenciam
a atividade, por isso precisamos perceber com
eficiência as variáveis que dizem respeito a isso.
Existem inúmeras formas para conduzir estes
processos, combinadas com as necessidades
de cada grupo, porém, no que diz respeito à
Administração dos Recursos Humanos, muitos
enganos são cometidos e sempre pelos
mesmos motivos.
É preciso alinhar as necessidades da
organização à condição estrutural do indivíduo

de exercê-la, mensurando o quanto de esforço e
gerenciamento precisa-se demandar para obter
os resultados.
É preciso, também, conhecer as pessoas como
elas são, quais suas habilidades naturais e
necessidades e não somente colocá-las para
executar aquilo que queremos.
A tarefa do gestor neste trabalho é fundamental,
pois é ele que tem a missão de garantir este
alinhamento estratégico e formar um grupo que
consiga atender as demandas com qualidade e
produtividade.
O Gestor de Pessoas deve reservar mais
tempo para criar e desenvolver o ambiente.
As pessoas devem ser voluntárias e engajadas.
Sem dúvida a condição técnica e experiência é
necessária, mas é a condição comportamental
que determina a sucessão bem-sucedida de
qualquer empreitada.

Comportamento Humano

TIPO COMPORTAMENTAL

ESFORÇO

Tipo é uma disposição geral que se observa
nos indivíduos, caracterizando-os quanto
a interesses, referências e habilidades. Por
disposição deve-se entender o estado da psique
preparada para agir ou reagir numa determinada
situação.

É “mobilização de forças físicas, morais e
intelectuais para atingir alguma finalidade.
Qual o esforço que eu preciso fazer para atender
o que me é solicitado? Como os outros esperam
que eu aja?

Nenhum tipo comportamental é
exclusivamente um ou outro: ambas as
atitudes existem dentro dele, mas só uma delas
foi desenvolvida como função de adaptação;
logo podemos supor que a menos saliente
“cochila” no fundo da
mais saliente.
É importante entendermos que a formação
do indivíduo, considerando sua estrutura
comportamental (personalidade) forma-se a
partir de outras informações e conhecimentos
de vida, estrutura familiar, antecedentes e
relacionamentos na infância e adolescência,
assim como os conhecimentos adquiridos na
escola e no trabalho.

PERSONA AVALIAÇÃO
SITUACIONAL
A Persona é uma espécie de máscara
destinada a produzir algum efeito sobre os
outros, ocultando a verdadeira natureza
do indivíduo. Trata-se de uma concessão ao
mundo exterior feita por este, um auto sacrifício.
Isso leva certas pessoas a acreditarem que são o
que imaginam ser.
DECISION

ATTENTION

DRIVE

DNA

VIDA SOCIAL

TRABALHO

ENERGY

RELACIONAMENTOS

VALORES

ESCOLA

No gráfico acima, observar a discrepância
entre o Perfil Comportamental e a Avaliação
Situacional (Persona).
A diferença de enquadramento dos gráficos
(tracejado e contínuo) é esforço caracterizado
pela percepção do avaliado do meio onde atua.
O alinhamento das duas análises (linhas)
sugere mais alinhamento e ajustes às funções.
Este gráfico acompanha as avaliações
individuais.
Muito Visível

ESTRUTURA
FAMILIAR

PRINCÍPIOS

Necessidades Pessoais e Profissionais
Atitudes de Adaptação
“Stretched Elastic”
Superfície
Habilidades Naturais
Consciência
Diferenças
Automotivação
“Not Stretched Elastic”

Pouco Visível

Figura acima mostra metaforicamente o comportamento

Fatores Comportamentais
e Dimensões
4 Dimensões | 8 Fatores
As nomenclaturas utilizadas a seguir definem individualmente as características dos tipos comportamentais
e atendem à amplitude de informações necessárias para analisar e conduzir processos de desenvolvimento
das pessoas.

DECISION

Decisão - Orientação do
Pensamento à Decisão

ENERGY
Energia

DRIVE

Impulso ou Movimento

ATTENTION

Atenção. Como conduz
e dá significado às
informações

D

DOMINANT – DOMINANTE: Orientação para lógica e
conceitos entre os fatos percebidos. Menor consideração para
valores pessoais e sentimentos, maior para decisões justas.
Autonomia, controle, objetivos e imparcialidade.

N

NOT DOMINANT – NÃO DOMINANTE: Orientação ao valor
intrínseco. Sentimento, harmonia e observação dos valores
pessoais. Relacionamentos e consenso. Maior reação e menor
antecipação. Subjetividade, condolência e compartilhamento.

E

OUTSIDE – EXTERNA: A energia flui para o ambiente externo,
fatos e pessoas. Comunicabilidade, sociabilidade e fluência.
Atuação por meio das pessoas. Menor profundidade de
pensamento - FAZ-PENSA-FAZ. Extroversão.

I

INSIDE – INTERNA: A energia flui para o mundo interno de
impressões e emoções. Reserva e retraimento. Esmero e
cuidado. Interesse na ideia ou conceito. Maior profundidade de
pensamento - PENSA-FAZ-PENSA. Introversão.

F

FLEXIBLE – FLEXÍVEL: Adaptabilidade e flexibilidade com o
tempo. Abertura, entendimento e percepção. Adaptabilidade e
adequação à adversidade. Contemplação e espontaneidade.
Receptividade e observação.

T

TENSE – TENSA: Ritmo acelerado e menos percepção.
Agitação e ansiedade. Controle do que ocorre e imposição pelo
tempo. Pensamento organizado e planejado. Comunicação
intensa. Temperamento nervoso.

F

FORMAL – FORMAL: Formalismo e foco no real e no
concreto. Ações “aqui e agora“. Tradicional, pouco inovador e
menor risco. Processos e metodologia. Preferência pelas partes
e menos pelo “todo”. Detalhes e padrões.

I

INFORMAL – INFORMAL: Pressentimentos. Foco em
inspirações e palpites. Preferência pelo grande cenário e
variação (inovação). Menos detalhes e rotinas. Contestam
padrões e optam pela mudança. Desvinculação, Informalismo.

EXTREME

STRONG

MODERATE

STRONG

EXTREME

EXTREME

STRONG

MODERATE

STRONG

EXTREME

Fatores Comportamentais
e Dimensões
DECISION DOMINANT
DECISÃO DOMINANTE - D
Conceito: Este fator racional orienta as decisões com lógica e imparcialidade.
Considera critério, firmeza de propósitos independentemente de questões
emocionais. Classifica as coisas e opta por decisões justas.
Comportamentos Associados: Autoconfiança, crítica, autoridade, imposição,
realização e estratégia.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? Gostam de autonomia (maior para Attention Informal). Não gostam
de serem controlados e são mais objetivos ao se expressar e agir. Em seus
processos de decisão sobre assuntos profissionais ou pessoais optam pela justiça.
Notadamente mais críticos e exigentes com a qualidade no que fazem, são mais
firmes nos seus propósitos e os outros reparam mais determinação (maior para
Drive Tense – menor para Energy Outside).
São mais estrategistas (maior para Attention Informal). Se posicionam na dianteira
e aos outros parecem mais atrevidos ou arrogantes (maior para Energy Outside).
Importante: Este fator sofre influência muito forte do fator Attention Formal
quando ambos estão posicionados em qualquer intensidade no nível superior do
gráfico (acima da linha média no gráfico de linhas contínuas) e alinhados em suas
posições.

DECISION NOT DOMINANT
DECISÃO NÃO DOMINANTE - N
Conceito: Este fator racional orienta as decisões para questões emocionais e
sentimentos. Considera impacto nos outros, os valores e maneiras para ajudar.
Opta por decisões compartilhadas.
Comportamentos Associados: Complacência, harmonia, reatividade,
influenciável, colaboração, trabalho em equipe.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este
fator mais forte? Este fator é diretamente relacionado à habilidade natural
para relacionamentos (maior para Energy Outside). A subjetividade é mais
presente, assim como a “reação” – pouca antecipação aos fatos. Os outros tem
mais facilidade para se aproximar de pessoas com este fator mais forte, pois a
acessibilidade é sempre presente (maior para Drive Flexible).
São condolentes e preferem um ambiente consensual e pacífico. São agradáveis e
ajudam os outros. São mais submissos e omitem críticas. Precisam ser aceitos e
farão tudo para isso. Compartilham decisões. São pessoas mais influenciáveis.
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Fatores Comportamentais
e Dimensões
ENERGY OUTSIDE
ENERGIA EXTERNA – EXTROVERSÃO - E
Conceito: Este fator orienta as ações e pensamentos para fora (mundo externo),
contemplando objetos e pessoas. Comunicabilidade, sociabilidade e fluência.
Facilidade para fazer e manter relacionamentos. Extrovertidos, fazem, pensam e
fazem.
Comportamentos Associados: Influência, foco nas pessoas e relacionamentos,
fluência e articulação, enfrentamento, entusiasmo, energia.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? São ativos (maior para Drive Tense e Decision Dominant) e optam por
atuar com e por meio dos outros. Não se importam em trabalhar em ambientes
mais agitados. Pensam menos antes de fazer alguma atividade e depois param
para ver o que fizeram, corrigindo ou dando significado. São menos profundos e
se interessam pela imagem. Se comunicam bem, gostam de conhecer pessoas
diferentes e confiam nos outros (maior para Attention Informal). Representam a
maioria das pessoas.

ENERGY INSIDE
ENERGIA INTERNA – INTROVERSÃO - I
Conceito: Fator que orienta ações e pensamentos para o interior (mundo interno)
e aos pensamentos, às ideias e reflexões. A concentração e pensamento anterior
conduzem às ações. Introvertidos, pensam, fazem e pensam.
Comportamentos Associados: Cuidado, sigilo, conhecimento profundo,
consciente, imaginativo, timidez, ofensa, solidão.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? Gostam de tranquilidade para concentrarem-se. São cuidadosos com
detalhes (maior para Attention Formal). Estão interessados na ideia ou conceito
que está por trás do trabalho (maior para Decision Dominant) e de analisar os
fatos com maior profundidade e entendimento (maior para Attention Formal). São
mais ponderados para agir e também inseguros. Aos outros parecem fechados e
frios (maior para Drive Tense). Tem problemas com comunicação. Gostam de criar
(maior para Attention Informal e Decision Dominant).
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Fatores Comportamentais
e Dimensões
DRIVE FLEXIBLE
IMPULSO/MOVIMENTO FLEXÍVEL - F
Conceito: Movimentos e ações mais flexíveis são atribuídas a pessoas mais
pacientes e que utilizam o tempo com mais tranquilidade. Adaptação, estabilidade
e abertura distinguem este fator.
Comportamentos Associados: Boa memória, rotineiro, percepção, passividade,
reatividade, despreocupação, metodologia.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este
fator mais forte? São pessoas bem-humoradas e sorridentes que percebem
situações adversas com facilidade e buscam adequar-se (maior para Decision Not
Dominant). Atuam com consistência e adaptação forte em ambientes rotineiros
(maior para Attention Formal). Utilizam muito bem o tempo disponível. Seu ponto
forte é a paciência e flexibilidade em relação ao tempo.

DRIVE TENSE
IMPULSO/MOVIMENTO TENSO - T
Conceito: Movimentos e ações inquietas e justificadas por ansiedade para
concluir. A atividade é necessária e deve ser contínua. Aprendizado rápido e
impulso competitivo.
Comportamentos Associados: Impaciência, dinamismo, velocidade. Tensão e
preocupação contínua, comunicação curta, cobrança e controle.
Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? Pessoas mais agitadas que encurtam os processos de comunicação
(maior para Decision Dominant). Acumulam diversas tarefas e são mais rápidos.
São tensos e expressam ansiedade e nervosismo. “O impulso para realizar”.
Quando sua identificação é forte ou extrema ele exerce influência nos demais
fatores (mais forte para Decision Dominant).

Fatores Comportamentais
e Dimensões

STRONG

EXTREME

ATTENTION FORMAL
ATENÇÃO FORMAL - F

MODERATE

Conceito: O formalismo demanda atendimento das situações “conforme” aquilo
que já é determinado e esperado, sem novidades. O foco é realidade e pensar no
concreto, na praticidade e no “aqui e agora“.

STRONG

Comportamentos Associados: Tradicional, detalhamento, seguimento de regras
e procedimentos, ações cadenciadas conforme processos definidos, segurança.

EXTREME

Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? São pessoas que optam por manter as coisas funcionando. Garantir
a realização, sem riscos (maior para Energy Inside e Drive Flexible). Detalhistas,
enxergam partes, fazem rotinas (maior para Drive Flexible). Fidelidade, cautela e
pouca delegação (maior para Decision Dominant). São dependentes de estrutura e
regras claras, não fazem mudanças e seguem o que está instituído.

STRONG

EXTREME

ATTENTION INFORMAL
ATENÇÃO INFORMAL - I

MODERATE

Conceito: A intuição, os pressentimentos, palpites ou inspirações. Os fatos
são apreendidos no seu conjunto. Foco em possibilidades futuras e visões.
Aprendizado de novos conhecimentos com desinibição.

STRONG

Comportamentos Associados: Não convencional, informalidade, riscos, jogo de
cintura e improviso, delegação.

EXTREME

Quais atitudes e modos usuais que se notam nas pessoas com este fator
mais forte? Pessoas que gostam de diversidade de ações (maior para Drive
Tense). Delegam atividades operacionais e detalhes, rotinas e procedimentos (mais
forte para Decision Dominant). Gostam de novidades constantes e de criar as
mesmas. Contestam e querem colocar o seu jeito (maior para Decision Dominant).
Desinibidos e corajosos. Aceitam trabalhos desafiantes e focam na amplitude (big
picture – maior para Decision Dominante). Gostam de opinar (maior para Decision
Dominant e Drive Tense).

DECISION
Dominant
Not Dominant

ENERGY
Outside
Inside

DRIVE
Flexible
Tense

ATTENTION
Formal
Informal

Tipos Comportamentais
Conhecidos
DITI

DITFa

DETI

DETF

DITIa

DITFb

DETIa

DETFa

DITIb

DIFF

DETIb

DETFb

DITF

DIFI

DETIc

DEFI

Strategic
Criativos e originais,
introvertidos. São firmes
em seus propósitos
e exigentes com os
outtros. Competitivos,
tem visão estratégica,
são empreendedores.

Independent
Inovadores e
independentes.
São Observam
possibilidades e ousam
em mudanças. Gostam
de autonomia.

Original
Criativo e intuitivo.
Gosta de independência
e agir individualmente.
É técnico, original e
flexível.

Controller
Meticulosos e factuais,
executam e controlam
bem tarefas e rotinas.
Planificam bem suas
ações e ordenam as
atividades. Confiáveis e
estáveis, são sensatos e
cuidadosos.

Conformist
Seguidores de regras
e tradicionais, são
estáveis. Preferem
trabalhos estruturados
e criteriosos. É
disciplinado e orientado
na hierarquia.

Expert
Sistemáticos e
se especializam
na atividade que
escolhem. Coordenam
bem tarefas. São
concentrados e firmes,
incisivos e não gostam
de perder tempo.
Thinker
Pensadores lógicos
e contemplativos.
Agem com atenção
concentrada e são
flexíveis. Analíticos,
adaptáveis e aplicados

Lawyer
Imaginativos,
independentes e
curiosos. Agem
com determinação e
paciência, são bons
ouvintes, influenciadores
e formadores de
opinião.

Corporate
Versáteis, atuantes
e engajados. Tem
visão para negócios
e são atentos às
possibilidades.
Enérgicos, competitivos
e técnicos, desenvolvem
times e identificam
talentos.

Persuasive
Generalistas
e expansivos.
Socialmente orientados
e ousados.
São participativos,
persuasivos e fluentes.

Expansive
Orientados para
mudanças. São mais
técnicos que seus
irmãos persuasivos
e encaram desafios
facilmente. São muito
objetivos e expansivos

Commercial
Executivos comerciais,
articulados,
autoconfiantes e
inovadores, são
orientados socialmente.
Envolvem as pessoas
com comunicação
estimulantee persuasão.

Coordinator
Confiantes e
integradores de
equipes, são
controladores
de processos.
Comunicam-se bem,
planejam ações e as
seguem, conduzindo e
orientando pessoas e
resultados.
Coordinator
First Line
São orientados para
ações de rotina por
meio de pessoas.
Bons condutores
de processos com
orientação em
procedimentos.
Coordinator
AnalystTécnicos
detalhistas e
conservadores formais.
Pontua sua vida e
atividades calculando
as possibilidades e
se antecipando. Bons
com números e planos
estruturados.
Innovator
Extrovertidos com a
mente inquisitiva e
analítica. Projetam
seus interesses e
argumentam com
facilidade, persuadindo
e influenciando os
demais das suas
inovações.

Tipos Comportamentais
Conhecidos
DEFIa

NITFa

NETI

DEFF

NIFF

NETF

NITI

NIFFa

NEFI

NITF
Operational Expert
Introvertidos, técnicos
operacionais e
meticulosos. São
práticos e organizados.
Orientados às tarefas de
rotina constante. São
hábeis com complexos
e atuam fiscalizando
processos.

NIFI

NEFF

Promoter
Independentes,
inovadores e flexíveis.
Adaptam-se com
facilidade e improviso e
são desafiadores. São
perseverantes, bons
ouvintes e vendedores.

Artist
Introvertidos,
imaginativos e
idealistas. São pessoas
orientadas socialmente,
atenciosas e gentis, elas
não demonstram o que
sentem e se comunicam
com muitas reservas.

Speaker
Inovadores, criativos
e entusiasmados,
versáteis e
espontâneos. Se
expressam com
facilidade e gostam de
independência. Muito
amigáveis e perceptivos,
parecem incansáveis.

Guardian
Altruístas, harmônicos
e colaboradores
responsáveis, atuam
para fazer atividades
pelo grupo. Socialmente
orientados.

Support
Cuidadosos e
conformistas, são
harmoniosos e
tradicionais. Agem
com lealdade e
consenso. Cooperativos
e diplomáticos,
são responsáveis e
regrados.

Activist
Expansivos, fluentes,
persuasivos e bem
articulados. Contagia o
ambiente facilmente e
obterá seus resultados
por meio das pessoas e
grupo de trabalho.

Idealistic
Introvertidos, criativos
e originais. Idealistas
orientados para
si próprios. São
profundos, conscientes
e preocupados. Têm em
mente seus objetivos de
longo alcance.

Creative
Pessoas com
mente aberta e
gentis, devotados e
compassivos, estão
sempre atentas e são
criativas. Observa bem
as alternativas e as
aplica com facilidade.

Operational Active
Orientados para a
operação. São flexíveis
com o tempo e com
as pessoas. Cheios
de expedientes e
acelerados, são alertas
e dispostos para
resolver o imediato.
Practical
Eficazes com rotinas
e procedimentos
que exijam atenção
e concentração. Não
perdem o foco e se
especializam. Mais
técnicos que seus
irmãos artistas, também
omitem suas reais
habilidades.
Optimistic
Sociáveis e agradáveis,
optam por harmonia e
consenso. Adaptáveis
e divertidos, são
comunicativos
e cooperativos.
Tolerantes, pacientes
e entusiasmados,
são fiéis às regras e
conformistas.

TIPOS E OCORRÊNCIAS:
D – Dominantes, pensamento racional lógico - representam a minoria – 36,50%
N – Não Dominantes, pensamento racional emocional – representam a maioria – 63,50%
DI – Dominantes e Energia Introvertida – representam 13,50%
DE – Dominantes e Energia Extrovertida – representam 22,90%
NI – Não Dominantes e Energia Introvertida – representam 30,75%
NE – Não Dominantes e Energia Extrovertida – 32,75%
NEFF | NETF | NIFF | NEFI | NETI - Tipos com maior número de ocorrências na escala
DETI | DEFI | DETIc | DIFI | DITI - a, b – Tipos com menor número de ocorrências na escala

Gráficos e Definições
I – Identificação Estatística dos Fatores de Comportamento
Compilação das informações coletadas na avaliação.
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DECISION
DOMINANT

DECISION
NOT DOMINANT

ENERGY
OUTSIDE

ENERGY
INSIDE

DRIVE
FLEXIBLE

DRIVE
TENSE

ATTENTION
FORMAL

ATTENTION
INFORMAL

A BARRA REPRESENTA
UM FATOR

NOME

NÚMERO
DO FATOR

ESTATÍSTICA

DIMENSÃO

STRONG

EXTREME

II – Combinação dos Fatores

EXTREME

STRONG

MODERATE

Linha Contínua - Self
Linha Tracejada - Persona (Situacional)
Ponto “X” - Momento Presente (Média)
Amplitude - Níveis de Intensidade

Gráficos e Definições

FATOR COMPORTAMENTAL – determinação
para o conjunto de atitudes e traços
elementares.
DIMENSÃO – composição de dois fatores
antagônicos entre si que determinam a
preferência de comportamento.

SELF – Eu Próprio. Nomenclatura definida para
designar “como a pessoa é”.
PERSONA OU PERFIL SITUACIONAL –
Nomenclatura para definir “como entendo as
necessidades do ambiente”. As necessidades
são percebidas e, por conseguinte, assumidas
como concessão para adaptação.

ESTATÍSTICA – investigação e análise dos
dados e a organização destes ao grupo de
fatores de comportamento.

D

E

F

DECISION

F

ATTENTION

N

I

T

DRIVE

ENERGY

I

PERFIL SITUACIONAL – PERSONA

PERSONA X SELF

Este gráfico é apresentado isoladamente no
relatório gráfico principal que acompanha o
material de avaliação. Mostra o resultado da
avaliação situacional. Relatórios descritivos
da “Persona” devem ser solicitados, pois não
acompanham os relatórios descritivos normais.

Este gráfico é apresentado no relatório gráfico
principal que acompanha o material de avaliação.
Mostra o Self e a Persona sob um ângulo
sobreposto para melhor entendimento.
A discrepância entre os dois sugere a adequação
necessária ou o esforço de adaptação.

D

N

E

I

F

T

F

I

PONTOS “X” – É a média entre o “self” e a
“persona”. Sugere a situação ou conjunto de
atitudes no momento presente em que se
encontra o avaliado.
A média resultante entre o Self e a Persona
sugere uma oscilação das atitudes durante um
tempo determinado.
Esta análise é subjetiva e deve ser entendida
como complemento às informações do Self e da
Persona.
Este gráfico é apresentado juntamente com
a Combinação e de forma isolada no mesmo
relatório.

Gráficos e Definições

AMPLITUDES OU NÍVEIS DE INTENSIDADE:
Os fatores têm identificação (estatística) mais ou
menos salientes (clareza). Esta análise é feita a
partir da proximidade ou distanciamento da linha
do gráfico e também do conjunto de fatores da
linha média.

FORTE – identificação tem clareza. As respostas
geram consistência. Nesse caso, os traços
principais tornam-se fáceis de serem percebidos.
EXTREMA - identificação muito clara. As
respostas são contundentes. Nesse caso, os
traços principais são fortes e muito salientes.

STRONG
MODERATE
STRONG
EXTREME

COMULATIVO

Os traços, em seu conjunto podem ser
percebidos nas 3 intensidades apresentadas.
Para uma melhor compreensão, a análise
deve contemplar as variações e estas, são
cumulativas. Isto é, perfis identificados
com amplitude extrema, não tem ações e
comportamentos extremos o tempo todo.
A amplitude define “convicção”, apresenta
consistência e a opção categórica de
preferências.

COMULATIVO

EXTREME

MODERADA – identificação pouco clara. As
respostas não geram consistência. Nesse caso,
os traços principais tornam-se difíceis de serem
percebidos.

Assessment
Aplicação/Instruções

DOIS QUESTIONÁRIOS
INDIVIDUAIS:
ADJUST

“O comportamento que os outros
esperam de você”
128 afirmativas | 64 opções

IT´S ME

“Como você realmente é”
64 afirmativas | 32 opções
A aplicação da pesquisa não poderá ser
influenciada, com sugestões ou dicas de
preenchimento.
As instruções contidas nos cabeçalhos são
essenciais.
Não é um teste. Não existe afirmativa certa
ou errada, boa ou ruim.
A dúvida na escolha, se existir, deverá ser
dirimida. O (a) avaliado (a) sempre tem uma
preferência.
A avaliação não pode ser interrompida para
realizar depois (mais tarde). Não pode haver
pausas.
Reservar tempo e local reservado
é importante.
O tempo médio utilizado é 15 minutos.

O sistema não permite que a avaliação tenha
alguma linha sem opção escolhida.
Atentar-se para a conexão pela internet, pois
páginas abertas por muito tempo podem ser
bloqueadas.
Há opção de realização em avaliação
presencial, para isso, solicite os formulários
pelo e-mail: assessment@begroupbrasil.com
A avaliação é elaborada em 4 idiomas:
Português, Espanhol, Inglês e Alemão.

MENSAGENS IMPORTANTES
AO GESTOR
Utilizar ferramentas de gestão de maneira
imparcial e justa evita aborrecimentos.
Rótulos ou nomenclaturas são prejudiciais.
Escolhas de tipos de forma qualitativa
não deve ser feita. Além de classificar e
distinguir, este expediente pode causar
constrangimentos.
As interpretações são individuais e podem
ser entendidas de forma diferente.
Todas as informações sobre tipos
comportamentais e seus reflexos devem
ser para desenvolvimento e crescimento
pessoal e profissional.

Assessment
Aplicação/Instruções

Precisamos perceber que, mesmo não
possuindo uma avaliação “ideal” ou
“desalinhada” para alguma finalidade,
é importante observar as diferenças e
desenvolvê-las. Isso é possível.
Valorize as diferenças e proporcione a
composição de tipos (engenharia humana)
para conseguir os resultados.
As compensações são importantes e
eficazes.
Nunca separe o pessoal do profissional.
Somos únicos. É impossível isolar estas
dimensões.
Não há um conjunto de características de
comportamento ou algum tipo identificado
que seja certo ou errado ou ainda que
seja bom ou ruim. Cuidado com esta
discriminação.
A descrição dos tipos comportamentais é a
previsão de uma tendência.
O ambiente e o relacionamento entre as
pessoas estão diretamente relacionados
com a concretização da tendência
comportamental dos tipos.
O perfil identificado poderá nunca aparecer
de fato, caso não reforcemos.

A identificação do tipo comportamental é
feita por meio de estatística. As respostas
que concluem esta identificação são dadas
pelo avaliado. Qualquer discrepância é
responsabilidade dele próprio.
O sistema possui características que
impossibilitam manipulação, porém é
possível que alguma inconsistência ocorra.
A aplicação da pesquisa ou avaliação
deverá ser orientada. O avaliado necessita
fixar-se nas instruções e conduzi-las
como essenciais para a consistência das
respostas.
Evite disseminar informações sobre esta
ferramenta. É primordial que o Gestor
de Recursos Humanos a utilize de forma
estratégica e como suporte para seus
aconselhamentos e coaching.
Não existe uma pessoa completa. Somos
de um jeito ou de outro. Obter de uma só
pessoa atitudes e/ou comportamentos
discrepantes é um disparate. Respeite
a pessoa pelo que ela é. Você irá se
surpreender.
Desenvolver relacionamentos pessoais
e profissionais deixando a vida com
mais qualidade é a função básica do
desenvolvimento comportamental.

Engenharia Humana

DITF – Con
DITF.A – Co
DITF.B – Ex

STRONG
MODERATE

NETF – Support

NETI Activ

Controller

STRONG

MODERATE

STRONG

EXTREME

EXTREME

STRONG

DIFF – Thi

Finance

DETF – Coordinator
DETF.A Coordinator First
Line
DETF.B Coordinator
Analyst

DEFI - Prom

NIFI – Creative

NITI – Idea

Analyst

EXTREME

STRONG

MODERATE

STRONG

EXTREME

EXTREME

DETI – Executive
DETI.A Exec Persuasive
DETI.B Exec Expansive
DETI.C Exec Seller

NETF – Support
EXTREME

* tático: as atividades de rotina, que
mantém o negócio de forma adequada,
ficam garantidas pela formação de equipe
sustentável.

DITF – Controller
DITF.A – Conformist
DITF.B – Expert

NETI Activist

NEFF – Op

STRONG

* estratégico: observa o quadro em
sua amplitude e planejamento de longo
prazo, visa assegurar também objetivos
sucessórios.

DETF – Co
DETF.A Co
Line
DETF.B Coo
Analyst

MODERATE

É importante observar que este formato deverá
ser “vertical”, isto é, trata de posicionar pessoas
que compensem estilos e ações em escala
diferente da hierarquia.

DITI – Strategic
DITI.A – Independent
DITI.B – Private

STRONG

A Engenharia Humana sugere a diversidade.
Perfis com características diferentes, trabalhando
em atividades alinhadas, com o mesmo objetivo
tendem a “cobrir” todas as possibilidades,
detalhes e características da atividade.

President
DETI – Executive
DETI.A Exec Persuasive
DETI.B Exec Expansive
DETI.C Exec Seller

Operational

EXTREME

Trata-se de um processo estratégico* que
visa construir ou elaborar composições de
pessoas com tipos comportamentais definidos
e analisados. Posicionados taticamente*, eles
devem sustentar as rotinas, os processos e
as atividades, limitando as ações individuais
conforme as habilidades naturais (tipo) e
competências adquiridas e por cada um.
As compensações de estilos, comportamentos
e habilidades tornam as ações mais eficientes.

EXTREME

EXTREME

STRONG

MODERATE

STRONG

EXTREME

DITI – Strategic
DITI.A – Independent
DITI.B – Private

NIFI – Creative

NITI – Idealistic

NEFI – Spe

Entrevista Devolutiva

Esta entrevista feedback é uma averiguação
sobre o tipo identificado. É um retorno de
informações para checagem do perfil e será
importante para:
Explicar o resultado da avaliação e
apresentar o temperamento identificado
ao avaliado;
Validar o resultado;
Reforçar os traços do perfil identificado
visando valorizar o comportamento.
1. Explique que não há perfil bom ou ruim e
também não há certo e errado.
2. A possibilidade de erro na avaliação é nula,
se o critério para aplicação do questionário
foi seguido conforme as instruções. Mesmo
assim, o avaliado poderá dizer que não
concorda com o resultado.
É preciso respeitar isso. Entretanto,
as informações que são transcritas
nos relatórios são elaboradas com
fundamentação técnica e lógica e são
simplesmente baseadas nas afirmativas
escolhidas por ele próprio,
ao responder os questionários.
Será necessário repetir a pesquisa?
Vai mudar o resultado?
O avaliado se enganou?
3. Tenha em mente que a condição

comportamental é muito mais importante do
que a condição técnica para desempenhar
bem uma atividade e que isso diz respeito
a todas as pessoas que de alguma maneira
estão envolvidas.
4. Se puder, evite apresentar os relatórios
ao avaliado.
5. As perguntas que podem ser utilizadas na
entrevista devolutiva são relacionadas às
habilidades e competências, lembrando que:
HABILIDADE é inata ou aprendida e a
COMPETÊNCIA é atribuída à pessoa que
concluiu com sucesso a tarefa/missão.
6. A entrevista deverá ter sempre o objetivo de
identificar ações do avaliado na sua rotina
que possibilitem relacionar o comportamento
com a competência. Uma boa condução
desta entrevista é “fugir” das perguntas
e respostas simples. Para isso crie um
ambiente de conversa e troca de ideias.
7. Identifique o fator comportamental conforme
a conversa vai fluindo observando ações
espontâneas e reações diante de casos do
dia-a-dia.
8. Faça perguntas abrangentes e vá fazendo
novas perguntas de acordo com o que vai
escutando, focando o seu objetivo
de identificação (comportamento).
Vá afunilando até chegar ao fato conclusivo.

Entrevista Devolutiva

EXEMPLOS:
As informações a seguir são colocadas como
sugestão e são vinculadas a experiências.
Todas as informações devem ser exploradas
por perguntas amplas para composição de
outras perguntas mais objetivas.
Uma pessoa com fator DECISIONDOMINANT mais saliente faz antecipações
e “sai na frente” observando tudo por
conta própria e não porque disseram
para ele. Aprecia estar entre pessoas
hierarquicamente mais importantes e em sua
fala transmite impulso competitivo.
Para o NOT DOMINANT considere tudo
como sendo o oposto.
Uma pessoa com fator ENERGY-OUTSIDE
mais forte fala com mais expansividade
e “estica” as respostas. Mostra-se mais
descontraído e entendedor de tudo, mesmo
não sabendo exatamente tudo.
Qualquer coisa chama a sua atenção e
dispersa a fala com facilidade. Ao contrário
do avaliado com fator ENERGY-INSIDE
mais saliente, que irá ficar quieto diante de
novidades.
Este apresentará o oposto e será mais
focado na resposta, indo direto ao ponto e
concluindo a frase rapidamente.
Uma pessoa com fator DRIVE-FLEXIBLE
é paciente. Tem facilidade para escutar os
outros e quer colaborar com todo mundo.
É perceptivo e se adapta com facilidade,
sendo mais tolerante com o tempo. Ao
contrário da pessoa com fator DRIVETENSE que é mais dinâmico e rápido.
Certamente por ser assim ele erra mais
no dia-a-dia. É impaciente.

Uma pessoa com fator ATTENTIONFORMAL mais saliente é tradicional, ele
opta muito pouco por mudar o que faz e
obedece às orientações e procedimentos
com mais fidelidade. Uma pessoa com fator
ATTENTION-INFORMAL mais saliente
não gosta de rotina fixa, nem de cuidar de
pormenores. Tem jogo de cintura e costuma
teimar mais com suas convicções.
Considere também os seguintes conceitos:
Sob o conceito de FORMAL estão todas as
percepções através dos órgãos sensoriais;
A função DOMINANTE é a função do
conhecimento intelectual e da formação
lógica de conclusões;
A função NÃO DOMINANTE avalia as
coisas subjetivamente;
Sob o conceito de INFORMAL está a
percepção por vias inconscientes;
A FORMAL constata o que realmente está
presente;
A função DOMINANTE nos permite
conhecer o que significa este presente;
A função NÃO DOMINANTE permite
entender qual o seu valor;
A função INFORMAL, finalmente, aponta
as possibilidades do “de onde” e do “para
onde” que estão contidas neste presente;
As quatro funções são algo como os quatro
pontos cardeais. Tão arbitrárias e tão
indispensáveis quanto estes.

Perfil Ideal

Para o ocupante do cargo

A realização de avaliação para identificar
o perfil ideal para o ocupante de algum
cargo na Empresa, define as características
comportamentais mais ajustadas às funções.
A avaliação assegura que o perfil ideal seja
configurado conforme traços de comportamento
essenciais, com as habilidades definidas e as
competências identificadas. Com esta análise o
Gestor de Pessoas tem o instrumento que lhe
faltava para encontrar o candidato mais ajustado
às atividades.

O Perfil Ideal é utilizado em Processos
em Gestão de Pessoas, em Recrutamento
e Seleção, Promoção, Desenvolvimento
de Carreira, Avaliação de Desempenho,
Treinamento, Avaliação 360º e Assessment.
Essa solução é estatística e utiliza informações
de uma ou mais pessoas – “Superior Imediato,
Diretor, Pares e Cliente/Fornecedor internos”.
O processo, assim, responsabiliza o grupo e
torna a contratação mais eficiente.

O RELATÓRIO DO PERFIL IDEAL FORNECE:
Habilidades - Identificação do
Tipo Comportamental

Descrição do Perfil Ideal e
Expectativa de ocorrência

Questões-chave como: Atributos Positivos,
Possibilidades Negativas e Dificuldades

Orientação de Carreira

Contato: assessment@begroupbrasil.com | www.begroupbrasil.com

Relatório Descritivo II

Identificação do Tipo Comportamental
Conteúdo:
Identificação do Tipo Comportamental
4 dimensões – 8 fatores
Conceitos dos fatores e dimensões
Identificação do perfil do avaliado
Expectativa de ocorrência
Amplitude e Clareza
Combinação dos fatores
Resiliência
Influência
Descrição do Self
Descrição do Perfil situacional Persona x Self
Coaching | Estratégias para
gerenciamento
Questões-chave | preferências do perfil
Atributos positivos
Possibilidades negativas ou dificuldades

Carreiras | Atividades mais indicadas
Indicações em organograma corporativo
Skill level | Avaliação de habilidades ambiente corporativo
Skill level | Avaliação de habilidades –
pessoais
Habilidades – alinhamento de conceitos
(legenda)
Skill level | Avaliação de habilidades –
Gaps
Conceitos sobre comportamento

Confidencialidade e utilização
das Informações
Ao receber este documento, você deverá
observar as orientações que dizem respeito à
confidencialidade, utilização e as consequências
sobre divulgação indevida de informações. Este
relatório é elaborado com base nas respostas
dadas pelas pessoas avaliadas e estas inseridas
em sistema estatístico próprio. A metodologia de
aplicação é de uso exclusivo. Não é permitido
o uso do software ou a reprodução de qualquer
parte dos relatórios e questionários, bem como
o envio de mensagens com o conteúdo ou
parte dele, ou ainda inserir partes dos textos em
currículos ou avaliações de qualquer natureza. A
sua divulgação por qualquer meio é proibida e a
permissão deve ser expressa.

A descrição e análise contidas nos relatórios
e nos gráficos devem ser utilizadas para
crescimento pessoal e profissional e nunca para
gerar conflitos ou discriminar pessoas. Não há
um conjunto de características comportamentais
que seja certo ou errado ou ainda que seja
bom ou ruim. É apresentada a previsão de uma
tendência de comportamento e é primordial
que tenhamos a consciência de que o ambiente
e o relacionamento entre as pessoas estão
diretamente relacionados com a concretização
desta tendência.

be.group assessment – “Report II” é montado para ser utilizado por empresas em processos de gestão de pessoas em todas as áreas da estrutura organizacional. É indicado fortemente
para processos de recrutamento e seleção, assessment, treinamento e alinhamento de lideranças, como também em Engenharia de Recursos Humanos. A metodologia utilizada na
aplicação da estatística, montagem de relatórios, gráficos e cálculos são próprios da RSConsulting. Os textos em relatórios possuem forte influência e hermenêutica obtida da “Theory of
psychological Types of Carl Gustav Jung (1875-1961) ”, inclusive muitos termos foram mantidos em seu formato original.

Identificação do
Tipo Comportamental
Ao responder o begroup assessment, o usuário
faz opções preferenciais em duas etapas
distintas: Adjust – O comportamento que os
outros esperam e It´s me – Como você realmente
é. O sistema foi elaborado com afirmativas
distintas, antagônicas entre si, que apresentam

situações de rotina, no trabalho e interações
sociais. As opções (preferências) são convertidas
em 4 (quatro) dimensões básicas 8 (oito)
fatores comportamentais. O resultado é uma
combinação de traços, estilo e comportamento.

be group / perfis conhecidos
DITI
Estratégico

DITF-A
Conformista

DETI
Corporativo

DETF
Coordenador

DEFI-A
Promocional

NITF-A
Guardião

NETI
Ativista

DITI-A
Independente

DITF-B
Expert

DETI-A
Persuasivo

DETF-A
Coordenador

DEFF
Op Ativo

NIFF
Artista

NETF
Suporte

DITI-B
Original

DIFF
Pensador

DETI-B
Expansivo

DETF-B
Coord Analista

NITI
Idealista

NIFF-A
Pratico

NEFI
Speaker

DITF
Controller

DIFI
Advogado

DETI-C
Comercial

DEFI
Inovador

NITF
Op Expert

NIFI
Criativo

NEFF
Otimista

Expectativa de ocorrência

Histórico de Ocorrência do Tipo Comportamental | Dados estatísticos são do período
2003 a 2016.
Ativista | NETI – Perfis “NE” já foram identificados em 30,45% das pessoas
pesquisadas. Este perfil, especificamente (NETI-Ativista) tem ocorrência de 5,70%. A
combinação é forte (alta amplitude), mostrando convicção e firmeza nas preferências
comportamentais. Esta característica nos dá percepção boa e rápida dos traços
principais e não levará muito tempo para que esta pessoa gere impacto no ambiente
onde atua (influencia), principalmente por sua extroversão (extrema). Trata-se de
pessoa expansiva, fluente, persuasiva e bem articulada. Contagia o ambiente
facilmente e obterá seus resultados por meio das pessoas e grupo de trabalho.
Formadora de opinião, deverá ter na hierarquia seu apoio e orientação de propósitos.

Descrição do Self
A descrição do self é um resumo dos traços da
personalidade. O resultado deve ser entendido
como “a descrição resumida de uma tendência”.
Ela contém as principais características desta
tendência e são padronizadas. Essa perspectiva
é estável e pouco se altera com o tempo, sendo
comum a todos os tipos comportamentais com
a mesma identificação. Desta forma e posto que
cada tipo possui particularidades comuns, cada
pessoa identificada com o mesmo tipo também
as terá. Entretanto, e mesmo com a definição e

características expostas neste relatório, poderá
(ão) ser notada (s) alguma (s) discrepâncias e
isso ocorre porque cada pessoa é única e há
sempre distinções perante todas as outras pessoas, devido à trajetória profissional e histórico
social. É preciso analisar esta singularidade, bem
como perceber o “esforço e a situação” em que
se encontra (vide perfil situacional).

Identificação do
Tipo Comportamental
Tipo comportamental expansivo, que gosta
de liberdade e agir com espírito agregador
com as pessoas, direcionando ações para
que todos fiquem bem. Diplomata, mestre
de cerimônias e bom anfitrião, intuitivo e
independente. Gosta de conhecer manter e
criar relacionamentos.
Extrovertido e socialmente orientado,
conduz sua vida e trabalho notadamente
às causas que acredita por pressentimento,
com certa teimosia e persistência arriscada.
Observa possibilidades de fazer sempre
diferente e tem atitude forte para atuar em
causas emergentes, problemas urgentes e
demandas de curto prazo. Costuma resolvêlos, do seu jeito.
Fala com desenvoltura e persuasão.
Consegue contagiar as pessoas e produzir
consciência em torno de um objetivo. É
um promotor nato, tanto para o que seja

importante e positivo quanto o oposto.
Costuma apresentar sempre novidade e tem
opinião forte e influenciadora.
É perspicaz para resolver assuntos que
envolvem pessoas e é rápido nas decisões
desse tipo. Confia e delega com facilidade,
mesmo atividades importantes; aplica
esforço além da conta para chegar aos seus
objetivos, podendo agir com inconsistência,
deixando o “book of rules” de lado.
É bom em detectar o que o grupo necessita
e costuma ser participativo e bom ouvinte
(aceita as opiniões alheias). Consegue,
por meio desses expedientes socialmente
corretos criar espírito de equipe. Gosta de
trabalhar com pessoas criativas e vivazes
num ambiente ativo, desafiador e que tenha
atividades variadas.

Fatores Auxiliares
Extrema

Preferências muito claras. Há muita convicção das opções deste perfil – Ponto de Atenção.

Forte

Preferências claras. Identificação equilibrada e consistente.

Moderada

Preferências passíveis de mudança. Pouca clareza.

No Profile

Preferências pouco claras. Amplitude fraca; possibilidade de conflito e mudança constante.

PERCEPÇÃO - É a facilidade
na compreensão do tipo
comportamental. O tempo de
convivência é determinante para
esta verificação.

Muito fácil

Comportamento muito saliente e facilmente percebido.

Fácil

Comportamento fácil de ser percebido. Pouco tempo para percepção.

Difícil

Comportamento difícil de ser percebido. Muito tempo para percepção.

Quase nula

Comportamento oculto e muito difícil de ser percebido.

INFLUÊNCIA - Capacidade
deste perfil de interceder ou
induzir outras pessoas. Do
mesmo modo, a condição
de deixar-se influenciar pelo
ambiente.

Consistente

Interfere fortemente no ambiente.

Influente

Influencia moderadamente o ambiente.

Influenciável

O ambiente exerce influência sobre este perfil.

Vulnerável

Muito influenciado. Mudança de perfil recorrente.

RESILIÊNCIA – Capacidade
de se adaptar com facilidade
às intempéries, às alterações
e aos problemas. Condição
de retornar ao estado normal
psicológico e enfrentar esta
condição em sua rotina.

Boa

Maior resiliência do que a maioria das pessoas. Avaliação positiva em todos os itens.

Normal +

Possui resiliência importante e deverá corresponder com atitudes dentro da normalidade.

Normal

Possui resiliência, mas suas condições de superação levam mais tempo.

Baixa

Resiliência prejudicada. Sofre muito impacto diante de situações negativas.

Muito Baixa

Sensibilidade muito forte. Ponto de Atenção.

CLAREZA - É a amplitude
do perfil. Determina a ênfase
estatística coletada na avaliação
(preferências).

Itens Pontuados: 1 - Capacidade de recuperação em dificuldades; 2 - Recuperação da autoconfiança; 3 - Força para obter bem-estar
psicológico e enfrentar a realidade; 4 - Capacidade de improvisar em situação inusitada; 5 - Argúcia para tirar vantagem em situação complexa.

Identificação do
Tipo Comportamental
Perfil Situacional / Persona x Self
O perfil situacional é a percepção do ambiente
pelo avaliado. Para analisá-lo, observe a linha
pontilhada no gráfico e a diferença em relação
à linha contínua. A diferença entre as linhas
representa demanda (gap) ou esforço.

Graph VI - Situational Self x Persona
DECISION

Descrição:
A Descrição do Perfil Situacional deverá ser
solicitada separadamente.

ATTENTION

DRIVE

A análise deve ser feita após entrevista
devolutiva.
ENERGY

Ela determina: Condições do ambiente,
Relacionamento, Clima, Resultados e
Possibilidades de desenvolvimento.

Legenda:
DECISION – Decisão: DOMINANTE ou Não DOMINANTE
ENERGY – Energia: EXTERNA ou EXTROVERTIDA, INTERNA ou INTROVERTIDA
DRIVE – Impulso, condução: FLEXÍVEL ou TENSA
ATTENTION – Atenção FORMAL ou INFORMAL

Coaching / Estratégias para Gerenciamento
Questões Chave / Preferências do Perfil
Prefere atuar em ambientes com pessoas vivazes e que tenha atividades variadas e também, as
ocupações que reflitam seus ideais e lhe permita trazer inspiração e harmonia.
Observa as políticas e regras gerais somente quando estiverem alinhadas aos seus valores e às
necessidades do ambiente/pessoas. Deverá ser bem orientado quanto a procedimentos de rotina e
regras instituídas.
É intuitivo e muito informal. É ousado para interações sociais e poderá agir com exageros. Possui fala
abundante.
Focaliza o “grande cenário” e a importância do trabalho que desenvolve com esta visão, porém suas
principais ações são orientadas aos problemas imediatos, com pouco foco em antecipação. Atende
as demandas emergentes com facilidade e age por meio de pessoas. Prefere que outros observem e
cuidem dos processos e das normas gerais.

Atributos Positivos
Facilidade para relacionar-se e manter laços com as pessoas.
Possui traços de expansividade importante para tratar os assuntos e conduzir diversas tarefas ao
mesmo tempo.
Improvisa com facilidade. Trabalha bem em grupos e tem um jeito fácil para servir, agregar e
compartilhar com os outros as necessidades e facilitar as ações. Possui fala abundante e fluente,
sendo visto como uma pessoa fácil para se aproximar.
Possui coragem para correr riscos e enfrentamento de adversidades.
Quando engajados a algum projeto, produz grandes efeitos e poderá contribuir muito com o grupo/
empresa.

Identificação do
Tipo Comportamental
Carreiras / Atividades mais indicadas / Ambiente corporativo
O begroup assessment proporciona indicações de carreira para dar suporte às decisões sobre a trajetória
mais indicada ao tipo comportamental. As indicações apresentam nomes de cargos e funções alinhadas
ao perfil, bem como atividades que possuem as características que farão valer os traços comportamentais
mais consistentemente.

Gráfico V
Orientação de Carreira
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Mais indicado para áreas de contato com o
público em administração geral, treinamento
e desenvolvimento de pessoas, orientação
operacional, serviços sociais.
Em áreas comerciais se ajusta às
atividades de contato e retaguarda ou
ainda em atividades intermediárias, como
seguimento de projetos internos e followup, manutenção de contas, call center e
atendimento.
Poderá atuar em desenvolvimento de
produto e marketing, dependendo do
negócio que o emprega – melhor como
agente promocional e pior para técnicocomercial.

Em posições de gestão ou liderança, agirá
com foco nas pessoas e na equipe, tendo
suas ações orientadas aos problemas
emergentes. Não é indicado para tarefas
operacionais e de rotina constante, sejam
administrativas e/ou produtivas.
Pessoas com este tipo devem procurar
atividades como: Designer, Publicitário, Ator,
Analista de RH, Editor, Relações Públicas,
Analista de Marketing, Vendedor.

Identificação do
Tipo Comportamental
Habilidades / Avaliação
Cada tipo comportamental possui uma combinação de fatores que indica uma predisposição para que a
habilidade aconteça. Cada uma das habilidades qualificadas no gráfico abaixo é medida pelo resultado
identificado no begroup assessment.
HABILIDADES MAIS ALINHADAS

HABILIDADES MENOS ALINHADAS
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Legenda
Habilidade
PERFIL COMERCIAL
GERENCIAMENTO
PERFIL OPERACIONAL
COMUNICAÇÃO
CONCENTRAÇÃO
VISÃO ESTRATÉGICA
TRAB EQUIPE
CRIATIVIDADE
FLEXIBILIDADE
INOVAÇÃO
LIDERANÇA
PLANEJAMENTO
PROATIVIDADE
ORIENTAÇÃO EMOCIONAL
RACIOCÍNIO LÓGICO
RELACIONAMENTO
PERFIL ESPECIALISTA
PERFIL GENERALISTA

Conceito
Trabalhos que envolvam relacionamento e expansão, apresentações, promoção e venda direta.
Controle de pessoas e recursos e condução a resultados esperados; controle e planos de ação sobre indicadores.
Execução de trabalhos manuais; operação de máquinas e equipamentos; funções de rotina constante.
Condições e facilidades para transmitir e receber mensagens e estabelecer contatos, mesmo com desconhecidos.
Foco em um assunto e aprofundamento. Introversão, energia interior.
Capacidade de observar impactos futuros. Antecipação. Visão corporativa.
Atua com facilidade por meio de grupos. Colabora e compartilha. Atua para fazer o melhor para o grupo.
Dar origem a alguma coisa ou ação ainda não realizada; capacidade de modificar e elaborar coisas novas.
Perfil maleável, pessoa que cede com facilidade à pressão, complacência e paciência.
Aplicação de mudança e buscar novidades. Alterar o modo rotineiro buscando melhoria.
Capacidade de influenciar de modo que aja envolvimento e engajamento.
Elaboração de planos de ação e roteiros para concretização, programar rotinas e prover os recursos para realização.
Antecipação, agir antes, prevenção; desconexão das ações das rotinas e problemas.
Julgamento do valor intrínseco, valorização dos sentimentos em avaliações. Valorização das relações acima de tudo.
Julgamento, classificação e discriminação de informações. Análise técnica e estatística. Orientação lógica para fatos.
Convivência, abertura e integração com o grupo social, mesmo em ambientes desconhecidos.
Perito em funções específicas, dedicação a funções únicas e rotinas fixas.
Conhecimentos gerais e não especializados, dedicação à diversidade. Visão de grande quadro.

Identificação do
Tipo Comportamental
Habilidades / Gaps
Os GAPs são disparidades no alinhamento das habilidades ou oportunidades de ajustes (desenvolvimento).
		LINHA “azul” = avaliação da habilidade conforme o tipo comportamental
		LINHA “laranja” = GAP (lacuna)
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Análise dos GAPS / Plano de Ação
A grade de avaliação abaixo apresenta uma referência para a gestão. Orienta a análise e a condução de
ações em razão das demandas do perfil em relação ao grupo de competências.
AÇÕES

DESENVOLVIMENTO

Não alinhado
Extremo esforço

Não alinhado
Muito esforço

Alinhamento fraco
Há algum esforço

Alinhado

Formular estratégia para a posição

Posicionar gestão
mais próxima

Treinamento
Business partner

Coaching

Monitoria
Avaliar performance

Desenvolver - Devolutiva
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Identificação do
Tipo Comportamental
Conceitos / Comportamento
O comportamento das pessoas se distingue
em pouquíssimas diferenças e elas são
proporcionalmente pequenas, em relação às
semelhanças que temos. Isto acontece porque
vivemos juntos, compartilhamos as mesmas
informações e instruções sobre o que é certo
e errado, o que é bom e ruim, o que é aceito
e o que não é. Isto também ocorre porque
compartilhamos essas informações pelos
mesmos meios e, por consequência, formamos
conceitos, opiniões e agimos de formas
parecidas. Além disso, existem aspectos sociais
que demandam ações de adaptação e esforço
para conseguirmos realizar nossos anseios e
projetos.

Com esta visão, afirmamos que as diferenças
entre os comportamentos das pessoas que
convivem no trabalho ou em atividades sociais
são muito pequenas e precisam de mais tempo
e convivência para que sejam descobertas. Mas
elas existem e na sua grandeza complementam
o indivíduo, possibilitam ações distintas e
causam resultados específicos. Estes resultados
são os que procuramos e que caracterizam cada
perfil individual.
João Rhoden - 4, dez 2007

Comportamento Humano – Figura (iceberg)
Muito Visível

Necessidades Pessoais e Profissionais
Atitudes de Adaptação
“Stretched Elastic”
Superfície
Habilidades Naturais
Consciência
Diferenças
Automotivação
“Not Stretched Elastic”

Pouco Visível
The Stretched Elastic – “Elástico esticado”.
The Unstretched Elastic – “Elástico não esticado”

Persona
Sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade; é uma espécie de máscara destinada, por
um lado, a produzir determinado efeito sobre os outros e por outro lado a ocultar a verdadeira natureza do
indivíduo.
(...) A construção de uma persona coletivamente adequada significa uma considerável concessão ao
mundo exterior, um verdadeiro auto sacrifício, que força o “eu” a identificar-se com a persona. Isso leva
certas pessoas a acreditarem que são o que imaginam ser.
Nossa vida civilizada exige uma atividade concentrada e dirigida da consciência, acarretando, deste modo,
o risco de um considerável distanciamento do inconsciente. Quanto mais capazes formos de nos afastar
do inconsciente por um funcionamento dirigido, tanto maior é a responsabilidade de surgir uma forte
contraposição, a qual, quando irrompe, pode ter consequências desagradáveis.

be.group
assessment
Graph 1 - Factor / Estatistics

Name: Alejandro Carlos del Toro
Company: RSConsulting Bogotá
Function/Position: Finance Analyst
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Graph V - Career Indication
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Graph VI - Situational Self x Persona
DECISION

STRATEGIC

OPERATIONAL
CONTROL

ATTENTION

DRIVE

MANAGEMENT

The results presented on graphs in this report are statistical,arising from the application of the
evaluation questionnaires that are answered face-to-face remotely. To understand them you
will need the prior study of the concepts and methodology. Get the information you need for
interpretation of results or ask for help from a trained person.

ENERGY

Feedback 360º
Evaluation
Ver a mesma situação por um novo ponto
de vista faz uma grande diferença. Ninguém
é completo a ponto de não precisar de
aperfeiçoamento.
Composição do Sistema

PERFIL IDEAL
Avaliação do Perfil necessário ou mais ajustado
ao cargo que está sendo avaliado.
Este instrumento identifica as lacunas que
existem entre o ocupante do cargo e o tipo
virtual ideal, considerando a análise de outras
pessoas da gestão.
http://www.rsconsulting.com.br/mod_pesquisa/
idealprof_portugues.php
•

Avaliação feita por Superiores e Pares

TIPO COMPORTAMENTAL
Avaliação do tipo comportamental identificado no
be.group assessment.
http://begroupbrasil.com/index.php
•

Avaliação feita pelo próprio avaliado

ATITUDE I
Avaliação Orientada para a Atividade - objetiva
http://www.rsconsulting.com.br/mod_pesquisa/
attit1_portugues.php
•

Avaliação feita por pares, clientes internos,
fornecedores internos e gestores.

Fatores convergentes que compõem a análise
e relatórios:

1. ESTRATÉGIA
Ações diante das metas, rotinas e problemas
emergentes na sua área de atuação.
Como é feito o encaminhamento e planejamento
de ações. Proatividade, antecipação e promoção
de metas desafiadoras.
2. MOTIVAÇÃO
Ações diante de obstáculos significativos e
enfrentamento de desafios.
A motivação é característica de pessoa que se
esforça para completar uma tarefa mesmo diante
de oposição ou de resultados desanimadores.
É também a expressão da confiança de sua
própria capacidade – Resiliência.
3. QUALIDADE
Tipo de resultado e ações para encontrar
maneiras de fazer as coisas que satisfazem ou
excedem padrões de excelência e desenvolve ou
utiliza práticas para assegurar que o trabalho seja
entregue no prazo e conforme as exigências.
4. CONFORMIDADE
Cumprimento dos procedimentos e atenção a
fatos relevantes aos processos. Avalia a posição
do Avaliado diante de riscos e suas ações
pessoais, se o mesmo compartilha decisões e
sua atenção/orientação à hierarquia.

ATITUDE II
Avaliação Orientada para a Atividade - descritiva
http://www.rsconsulting.com.br/mod_pesquisa/
attit2_portugues.php
•

Avaliação feita por pares, clientes internos,
fornecedores internos e gestores.

Feedback 360º
Evaluation
AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL
DIRETA - Objetiva
Avaliação feita por:
Diretor(es) | Superior Imediato | Gerente RH |
Pares e Subordinado

2. ANSWER – Resposta | Solução
O avanço dado pelo profissional nas questões
a ele apresentadas, bem como o tipo de
encaminhamento para solução apresentado. A
resposta é vinculada à agilidade, dinamismo e à
agenda.

Fatores convergentes que compõem a análise e
relatórios:
1. APPROACH – Aproximação | Abordagem

3. RESULT – Entrega

A maneira pela qual o profissional oferece a sua
disponibilidade para colaboração e entendimento
para os assuntos e problemas rotineiros. A
abertura, comunicação empática, rapport e
a abordagem positiva para com os pares,
subordinados e superiores imediatos.

O atendimento no prazo combinado e dentro
daquilo que foi acertado, como também a
efetividade nos resultados.
http://www.rsconsulting.com.br/mod_pesquisa/
feedbackdir_portugues.php

Feedback 360º Design
Strategic Definition of Ideal Profile (IP)
Feedback gathred in the Main Management of
the sector, Human Resources and/ or Board of
Directors.

Behavior Profile (BP)
Identify the behavioral profile of the person who
will take on the job. The behavioral survey is
answered by the person surveyed/evaluated.
On-line form: www.rsconsulting.com.br

Feedback Attitude (FA)
Answers gathred in the client sectors and
internal suppliers of the organization. Identifies
fourcore skills: CONFORMITY, QUALITY,
MOTIVATION and STRATEGY.

Feedback Direct (FD)
Anwered by HR Manager, Director, Supervisor
(Immediate Boss). Pairs (internal customers and
suppliers) and Subordinates.
Considers 3 major factor for the relationship:
APPROACH, RESPONSE and RESULT.

BP
FEEDBACK
EVALUATOR

IP
FA
FD

TARGET

FA
FD
FA
FD

+

Performance Evaluation:
Leading Indicators (results)
of person examined

=

ACTION
PLAN

