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Todos nós somos diferentes e, ao mesmo tempo, 

semelhantes em estilos comportamentais predominantes, 

em graduações diversas, de acordo com a estrutura e a 

dinâmica de nossa personalidade. Os tipos de 

personalidades são classificados em: 
 

• O  batalhador - durão; 

• O  amistoso - auxiliar; 

• O  analista - crítico lógico; 

• O  criativo - talentoso; 
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ANALISTA 

 Características: 

    Detalhista, processual (resume), preciso, necessita 
provas, precisa de critérios, objetivo, eficiente, 
informativo, organizado 

 Pontos Fortes: 

     precisão (resultados confiáveis), profundidade, detalhista, 
distanciamento dos interesses pessoais, em decisões se baseia 
em informações, pensa linearmente (1,2,3,.. A,b,c,). 

     Pontos a melhorar: 

    tomar iniciativas, ser mais decisivo, mais aberto, 
investir nas relações pessoais, mais emocional 

    

 

 

 



Batalhador 

 Características: 
    Orientado em resultados, controle, busca opções, clareza, vai ao 

foco, tem metas, prova, age, orientado no ganho. 

  Pontos Fortes: 

     Sabe o que quer, cheio de energias,age rapidamente, cria 
opções, mantém equilíbrio entre custo e qualidade, esclarece 
necessidades, 

 Pontos a Melhorar: 
     Capacidade de adaptação, entrar em consentimento com outras 

pessoas, capacidade de ouvir e entender outros, diminuir o 
ritmo, delegar mais, mostrar e trabalhar mais suas emoções 



Amistoso 

 Características: 

   Relacional (Einbindung), Aceitação, confiança, apoio, 

cooperativo, responsável, solícito, precisa de reputação 

 Pontos Fortes: 
    sensível para necessidades alheias, tem relações confiáveis, 

direitos e exigências devem ser cumpridas, é consensual 

 Pontos a Melhorar: 
     Trabalhar orientado para metas, buscar medir resultados em 

ações, agir mais rapidamente 

 



Criativo 

 Características: 
   Visionário, confiável, aberto, inspiração, direto, trabalha em 

equipe, relacional, inovador, visão global 

 Pontos Fortes: 

   Capacidade de adaptação, sociabilidade, inovação, prioriza 

qualidade, trabalho em equipe, passa muitas informações 

 Pontos a Melhorar: 
     Aumentar a disciplina, diminuir o investimento de tempo em 

contatos, mais planejamento e organização, distribuir tarefas e 
coordenação 

 

 


