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O corpo humano é composto de várias partes 
que, apesar de terem funções distintas, são 
interligadas e funcionam em perfeita harmonia. 
De modo similar, uma organização empresarial  
é constituída por uma variedade de indivíduos 
que possuem diferentes personalidades.

No entanto, essas peculiaridades pessoais não devem ser 
barreiras que dificultem a “afinação” da melodia interna 
da instituição. Pelo contrário, devem ser notas musicais 
com tons diferentes, mas que, no fim, sejam capazes de 
compor uma bela melodia.

Contudo, o desafio é: como reconhecer em um 
profissional o tipo de personalidade que é compatível 
com a cultura interna da sua empresa? De que forma 
você pode implementar o processo de análise de perfil 
comportamental em sua instituição? Neste e-book, 
vamos ajudá-lo nessa tarefa. Acompanhe!

INTRODUÇÃO
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Todos nós somos diferentes uns dos outros. E isso 
é incrível, pois existem mais de 7 bilhões de pessoas 
no planeta terra. Segundo um artigo da revista 
Galileu, apenas 0,5% do DNA humano é diferente 
entre os indivíduos e, portanto, responsável pela 
enorme diversidade que vemos.

O QUE É PERFIL 
COMPORTAMENTAL?

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI317647-17825,00-POR+QUE+SOMOS+SERES+UNICOS.html
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O QUE É PERFIL COMPORTAMENTAL?

Sendo assim, cada um de nós tem 
traços de personalidades que 
são únicos. Essas singularidades 
foram moldadas pela nossa 
criação, cultura e o ambiente 
em que vivemos. É exatamente 
essa multiplicidade que torna a 
sociedade humana muito especial!

Para entender melhor as 
peculiaridades de cada indivíduo, 
foi criado o estudo de perfil 
comportamental que se tornou 
fundamental para a gestão 
de pessoas nas empresas. As 
primeiras pesquisas sobre esse 
assunto foram feitas pelo psicólogo 
americano Willian Moulton 
Marston, no princípio nos anos 20 
do século XX.



8

O QUE É PERFIL COMPORTAMENTAL?

Diante dessas informações, as empresas conseguem 
traçar os principais perfis de profissionais que são 
compatíveis com a realidade do seu negócio. A partir 
daí, são edificados processos importantes para o sucesso 
da instituição, como:

 » recrutamento e seleção;
 » motivação de colaboradores;
 » treinamento;
 » desenvolvimento de líderes;
 » plano de carreira;
 » cultura organizacional;
 » redução do turnover;
 » programas de coaching e mentoring etc. 

Ao aprofundar-se no estudo do perfil comportamental 
dos colaboradores, uma empresa é capaz de 
consolidar equipes de alto desempenho em seu 
ambiente interno.

Em virtude disso, ele construiu o modelo DISC, que é 
uma sigla para:

 » dominância;
 » influência;
 » estabilidade; e
 » conformidade. 

Essa metodologia lançou a base para novas análises e, 
atualmente, com ajuda da tecnologia, foram elaborados 
novos meios para mensurar e identificar as habilidades 
dos profissionais do mundo empresarial, como:

 » poder de comunicação;
 » nível de maturidade;
 » habilidade de persuasão;
 » criatividade;
 » capacidade de tomar decisões etc. 

http://blog.grougp.com.br/plano-de-sucessao-na-sua-empresa-a-importancia-de-formar-novos-lideres/


COMO IDENTIFICAR OS PERFIS COMPORTAMENTAIS? 
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Agora, detalharemos melhor as categorias de perfis 
comportamentais apresentadas pela metodologia 
DISC. São elas:

DOMINÂNCIA

O profissional com essa característica é muito seguro 
e, por isso, gosta de enfrentar desafios. Ademais, 
ele é bem ativo, ousado e tem um raciocínio lógico 
voltado para a entrega de resultados. Caso esses 
resultados não sejam positivos, o profissional 
dominante sente-se um fracasso.

INFLUÊNCIA

O colaborador influente é facilmente identificado por 
gostar de estar rodeado de pessoas. Por isso, ele é 
agradável e receptivo no seu convívio social. Por ter 
essa personalidade, o influente tem alto poder de 
persuasão e a capacidade de motivar os outros a 
darem o melhor de si. Geralmente, esse atributo é 
muito procurado em pessoas que são avaliadas para 
ocuparem cargos de liderança.

COMO IDENTIFICAR OS  
PERFIS COMPORTAMENTAIS? 

http://blog.grougp.com.br/metodologia-disc-e-mulher-maravilha/
http://blog.grougp.com.br/gamificacao-a-estrategia-que-traz-engajamento-aos-seus-funcionarios/
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COMO IDENTIFICAR OS PERFIS COMPORTAMENTAIS? 

Contudo, o indivíduo influenciador tem como 
deficiência a dificuldade de dizer “não”.  
Afinal, ele quer manter o bom relacionamento 
com as pessoas.

ESTABILIDADE

A estabilidade torna o profissional mais tolerante, 
atencioso, moderado e calmo. Por isso, esse 
tipo de indivíduo é um bom planejador. Outra 
característica desse perfil comportamental é o 
espírito colaborativo, ou seja, a realização de 
tarefas com o apoio dos seus colegas.

Normalmente, os profissionais estáveis são  
bem organizados, persistentes e gostam de 
levar um projeto até o fim. Porém, o medo de 
mudanças inesperadas, a perda da segurança 
e da estabilidade são sentimentos recorrentes 
nessas pessoas.
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COMO IDENTIFICAR OS PERFIS COMPORTAMENTAIS? 

Por exemplo, um profissional que tem uma 
combinação comportamental dominante e influente 
é consideravelmente diferente de outro que tenha um 
perfil dominante e normativo. Embora, esses dois 
profissionais apresentem a característica de serem 
mais orientados para resultados e desafios, um terá 
mais facilidade de alcançar seus objetivos por meio das 
pessoas, enquanto o outro os alcançará por intermédio 
de processos.

Sendo assim, essa combinação comportamental gera 
competências específicas. Por isso, é fundamental que os 
gestores descubram essas peculiaridades que compõem 
cada colaborador e as explorem.

Quando a empresa tem um RH estratégico, por meio 
do processo de análise do perfil comportamental, ela 
consegue ajudar o funcionário a alcançar o máximo do 
seu desempenho. Para entender melhor, imagine que o 
RH queira contratar alguém para uma função de liderança. 

CONFORMIDADE

O colaborador que possui esse atributo é visto como 
orientado para normas e regras. O motivo disso é que a 
conformidade faz com que o indivíduo seja voltado para 
a lógica nos processos.

Além disso, trata-se de um perfil questionador, justo 
e orientado para qualidade. Esse profissional busca 
resultados com extrema perícia e gosta de ter 
controle sobre as situações. Em contrapartida, esse 
perfil comportamental pode incluir um forte receio de 
cometer erros.

COMBINAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

Como vimos, a metodologia DISC é voltada para a 
identificação de características individuais. Porém, vale 
ressaltar que uma pessoa pode ter uma combinação de 
vários atributos do conceito DISC.
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COMO IDENTIFICAR OS PERFIS COMPORTAMENTAIS? 

Para fazer essa escolha, foi definido que o 
atributo principal do candidato deve ser a 
conformidade.

No entanto, no exercício de suas funções, 
esse líder precisará desenvolver a influência 
e a estabilidade. Sendo assim, durante o 
processo seletivo, os recrutadores tentarão 
encontrar essas três características em um 
profissional. Se achá-las, o RH trabalhará 
para desenvolvê-las nele.

O resultado disso é uma instituição  
com processos internos mais sólidos 
e um time de colaboradores mais 
felizes e engajados. Certamente, você 
percebeu o valor de identificar perfis 
comportamentais, mas para saber como 
implantar essa prática em sua empresa, 
fique atento ao próximo tópico.



COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE PERFIL 
COMPORTAMENTAL NA EMPRESA?
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Com certeza, você percebeu como a análise de 
perfil comportamental pode transformar a gestão 
de pessoas de sua empresa, mas provavelmente 
quer saber como implantar essa metodologia em 
seu negócio. De fato, a construção de uma gestão 
de perfil comportamental é algo bem trabalhoso, 
gradual, contínuo e de longo prazo. Porém, seguindo 
algumas etapas, a certeza do sucesso será maior.

ENTREVISTAS

Conversas agendadas entre gestores e subordinados 
são uma ótima maneira de identificar competências. 
Durante essa entrevista, pode ser utilizada a técnica 
STAR (situação, tarefa, atitude e resultado).

Nesse conceito, cria-se uma situação hipotética que 
pode ocorrer em um ambiente empresarial. Com base 
nisso, são feitas perguntas bem direcionadas para 
descobrir como o colaborador reagiria se passasse por 
essa circunstância. Sendo assim, as respostas desse 
profissional revelarão muito sobre as suas habilidades  
e limitações.

COMO IMPLEMENTAR 
A GESTÃO DE PERFIL 
COMPORTAMENTAL 
NA EMPRESA?
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COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL NA EMPRESA?

Em todas essas formas de interação, cria-se a 
oportunidade para os colaboradores expressarem 
sua forma de pensar e também sua personalidade. 
Por outro lado, os gestores observam esses indícios 
comportamentais que são indispensáveis para a  
gestão de pessoas.

MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL

No mapa-múndi, as cidades são agrupadas em  
estados, enquanto esses são reunidos em países que,  
por sua vez, unem-se em continentes. Do mesmo  
modo, o mapeamento comportamental organiza os 
indivíduos dentro de setores de acordo com suas 
habilidades e experiências.

Desse modo, os departamentos podem criar metas e 

estratégias com base na capacidade profissional do seu 

capital humano.

COMUNICAÇÃO

Promover um ambiente de comunicação sadia é 
fundamental para fazer a gestão de perfil comportamental. 
Esse diálogo interno pode ser realizado de maneira indireta, 
por meio de:

 » questionários online;
 » rede social corporativa;
 » pesquisa de satisfação etc. 

Também pode ser conduzido de modo indireto, mediante:

 » reuniões;
 » happy hours corporativos;
 » café com a liderança; e
 » feedbacks. 
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COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL NA EMPRESA?

MENSURAÇÃO DE RESULTADOS

O People Analytics é uma metodologia aplicada à gestão 
de pessoas e tem como finalidade melhorar a qualidade 
das decisões que são tomadas pelo RH. Com a ajuda 
dessa análise, é possível examinar dados referentes ao 
comportamento dos colaboradores no ambiente interno 
da instituição.

Essas informações facilitarão o processo de mensuração 
de resultados dos profissionais nas funções em que 
atuam. Sendo assim, o People Analytics auxiliará os 
gestores a descobrirem o que torna os colaboradores 
mais produtivos, engajados e felizes.

Caso o gestor perceba que um membro de uma equipe 
tem competências para exercer uma determinada função 
e tem compatibilidade com ela, esse profissional pode ser 
remanejado. E a consequência disso será um colaborador 
que gerará resultados excelentes para a instituição.
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COMO IMPLEMENTAR A GESTÃO DE PERFIL COMPORTAMENTAL NA EMPRESA?

Com esse dossiê pormenorizado em mãos, os  
gestores podem:

 » promover programas de treinamento e 
desenvolvimento;

 » definir requisitos para a ocupação de cargos;
 » perceber se há compatibilidade entre os membros 

de uma equipe interna etc. 

Como o processo gestão de perfil comportamental 
é algo contínuo, o PDA sempre fornecerá informações 
atualizadas sobre o desempenho de todos os 
colaboradores.

TECNOLOGIAS

As ferramentas virtuais são fundamentais para tornar 
a gestão de perfil comportamental mais eficiente na 
empresa. Sem elas, as avaliações de competências são 
subjetivas e mais propensas a erros e injustiças — algo tão 
comum à imperfeição humana.

Por exemplo, o software PDA (Personal Development 
Analysis) é uma aplicação que define de forma concreta e 
objetiva as competências dos profissionais. Desse modo, 
é possível conhecer:

 » o estilo de liderança;
 » a habilidade para tomada de decisões;
 » o nível de motivação;
 » as áreas a desenvolver;
 » as habilidades inatas; e
 » as limitações. 

http://blog.grougp.com.br/afinal-qual-e-a-diferenca-entre-treinamento-e-desenvolvimento/
http://blog.grougp.com.br/5-tecnologias-na-gestao-de-pessoas-que-voce-precisa-conhece/


COMO APLICAR O PERFIL 
COMPORTAMENTAL NO RECRUTAMENTO?
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A área de recrutamento e seleção é uma das 
que mais se beneficiam quando são aplicadas 
as técnicas da gestão do perfil comportamental 
na empresa. Quando esse processo é feito, os 
profissionais admitidos serão verdadeiras “colunas” 
que darão firmeza à instituição.

Mas como utilizar a análise de perfil comportamental no 
recrutamento? Vejamos.

DEFINA O PERFIL DO PROFISSIONAL

Comece identificando quais características a pessoa 
que a empresa deseja contratar deve ter. Por exemplo, 
se a função vaga for de liderança, pergunte-se: que tipo 
de líder é o ideal para gerir a equipe desse setor? Por 
exemplo, seria um profissional com o perfil executor ou 
planejador? Quais comportamentos ele precisa ter para 
ser compatível com a cultura interna da empresa?

COMO APLICAR O PERFIL 
COMPORTAMENTAL NO 
RECRUTAMENTO?

http://blog.grougp.com.br/recrutamento-interno-e-externo-o-que-e-melhor-para-minha-empresa/
http://blog.grougp.com.br/6-formas-de-identificar-talentos-na-empresa/
http://blog.grougp.com.br/por-que-avaliar-o-perfil-comportamental-de-candidatos-no-recrutamento/
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COMO APLICAR O PERFIL COMPORTAMENTAL NO RECRUTAMENTO?

 » adaptabilidade;
 » direção com propósito;
 » inventividade;
 » orientação para resultados; e
 » controle emocional. 

ACOMPANHE OS CONTRATADOS

Para que o processo de recrutamento fique ainda melhor, 
a empresa precisa acompanhar o desempenho dos que 
foram contratados. Dessa forma, será possível saber o que 
precisa ser levado em consideração nas próximas admissões.

Para isso, pode ser usado um software online que utilize 
métodos que mensurem a compatibilidade do novo 
colaborador com a sua função e demonstre como ele tem 
contribuído para a eficiência das demandas internas.

ESCOLHA O MÉTODO DE AVALIAÇÃO

Atualmente, existem muitas formas de analisar um 
candidato. Entre eles, podemos citar:

 » dinâmicas;
 » tecnologias para análise de perfil comportamental 

e mensuração de resiliência e liderança;
 » entrevistas. 

Algumas instituições preferem usar questionários, como 
o de resiliência. Nesse método, o candidato é avaliado em 
8 competências. São elas:

 » autoconfiança;
 » otimismo;
 » busca de apoio;

http://blog.grougp.com.br/como-medir-o-potencial-de-lideranca-de-um-profissional-entenda-mais/
http://blog.grougp.com.br/7-tecnicas-para-aumentar-a-motivacao-dos-funcionarios-sem-aumentos/


CONCLUSÃO
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A Orquestra Sinfônica Brasileira é composta de 
75 membros, mas, quando eles tocam, produzem 
uma melodia uníssona. Assim como essa 
orquestra, uma empresa pode compor um belo 
trabalho, apesar de ter vários colaboradores com 
características distintas.

Neste e-book, mostramos como fazer isso. Vimos  
que é preciso identificar o perfil comportamental  
dos trabalhadores e como aplicar esse conceito na 
gestão de pessoas e em áreas como o recrutamento e 
seleção de talentos.

Aprendemos também que a tecnologia é uma grande 
aliada para analisar um perfill comportamental. 
Esperamos que este e-book ajude a sua empresa a somar 
as diferenças do seu capital humano e construir uma linda 
história de sucesso.

CONCLUSÃO



SOBRE A GROU 
INOVAÇÃO PARA 

GESTÃO DE 
PESSOAS

Resultado sem felicidade não tem graça. Felicidade sem resultado é 
vazia de sentido. Por que não aliar essas duas vertentes? Esse é o maior 
sonho da Grou Inovação para Gestão de Pessoas.

Com soluções digitais que favorecem a troca e o autoconhecimento 
dos profissionais, a Grou oportuniza uma melhora em 360 graus. A partir 
do mapeamento dos pontos fortes e fracos, diversas empresas têm 
experimentado mudanças profundas na maneira como selecionam e 
gerenciam talentos.

Esta é a nossa maneira de contribuir para um mundo melhor, onde 
cada pessoa saiba reconhecer e aprimorar suas qualidades e possa, 
consequentemente, construir um futuro de sucesso.

https://www.facebook.com/grougp
https://plus.google.com/b/108199847029928604814/
https://www.youtube.com/channel/UC_bvolGGZpK1NsHtdgQfoRQ
https://www.linkedin.com/company/6449028
http://blog.grougp.com.br/
http://www.grougp.com.br/
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