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• MBTI é metodologia de avaliação de preferências pessoais (personalidade),
assim possibilitando potencializar forças e mitigar fraquezas;

• A forma como pensamos e agimos dependem de três fatores:

1. Crenças;

2. Vivências/experiências;

3. Ambientes;
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• Atitudes (tipologia E/I) estão ligadas a pergunta => de onde vem sua
energia?

• Vem de fora (extrovertido), age primeiro e pensa depois, ganham
energia interagindo socialmente, fazem diversas tarefas ao mesmo
tempo (multtask).

• A energia vem de dentro (introvertido), pensa primeiro,
reflete mais uma vez e possivelmente age depois, ganha energia
interagindo com os próprios pensamentos, executa uma tarefa por
vez;
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• Informações (tipologia S/N) é como se analisa, avalia, processa e usa as
informações que chegam;

• S são Sensoriais planejam, preferem dados e detalhes, analisam mais que
criam, são potenciais executores. Práticos, realistas, os sensoriais trabalham
com detalhes, são metódicos;

• N são os Intuitivos, são mais abstratos, associam informações e chegam e
chegam à conclusões intuitivas e criativas, excelentes pensadores.
Idealistas, visionários. Trabalham com conceitos, geram ideias, planos;
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• Decisão diz respeito à como se toma decisões (tipologia T/F),

• T são os racionais decisões lógicas baseadas em análises frias, pensam
mais em si em detrimento do outro, por exemplo, não pondera
demissões.

• F são os sentimentais, tomam decisões com base em seus sentimentos,
pensa mais nos outros, ponderam demissões;
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• Lifestyle é a interação com mundo exterior (tipologia P/J),

• P são Perceptivos, abertos a mudanças, gostam de improvisar, não
segue cronogramas.

• J são Julgadores, precisam de cronograma, tem planos definidos,
dificuldades de mudarem a programação;
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• Formada por suas competências, talentos e habilidades, representam
as forças que podem te ajudar a construir seus resultados e facilitar
seu crescimento técnico, emocional e comportamental em todos os
sentidos,

1. O que faço de bom?

2. Quais recursos eu tenho?

3. Qual o meu diferencial?
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• Representam aquilo que enfraquece você, limita o seu crescimento,
bloqueia o seu potencial e que faz com que não consiga avançar no
campo pessoal. São pontos de melhoria e para conhecer melhor sua
influência e identificar seu campo de ação, pergunte-se:

1. O que me falta?

2. Quais as minhas vulnerabilidades?

3. Que processo preciso melhorar?
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• Este é um dos elementos-chave da matriz Swot, pois é onde você
deve observar suas chances reais de evoluir, se realizar e se tornar um
ser humano melhor. Para isso, deve procurar identificar quais são
suas possibilidades de mudança e crescimento:

1. O que mercado precisa e quer?

2. Que novas tecnologias estão disponíveis?

3. Que novas demandas podem ser atendidas?
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• Problemas causados por questões externas:

1. Tecnologia é uma ameaça?

2. O ambiente político é uma ameaça?

3. O que ameaça meu crescimento?
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Atividade Diária

1. Identifique quais dessas características fazem parte do seu padrão de 
pensamento/comportamento. Justifique.

a) Perfil: extrovertido/introvertido;

b) Perfil: sensorial/intuitivo;
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Atividade Diária

1. Identifique quais dessas características fazem parte do seu padrão de 
pensamento/comportamento. Justifique.

a) Perfil: racional/sentimental;

b) Perfil: perceptivo/julgador;
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Atividade Complementar

1. Faça uma Matriz SWOT em você mesmo. Identifique dois pontos
fortes, dois pontos fracos, duas ameaças e duas oportunidade;
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