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Este perfil foi desenvolvido para ajudá-lo a entender seus resultados no teste do Myers-Briggs Type 
Indicator® (MBTI®). Com base nas suas respostas, a ferramenta MBTI produz os resultados para 
identificar qual dos dezesseis diferentes tipos de personalidade melhor descreve você. Seu tipo de 
personalidade representa suas preferências em quatro categorias separadas, cada uma composta de dois 
polos opostos. As quatro categorias descrevem as áreas principais que são reunidas para formar a base da 
personalidade de uma pessoa, da seguinte maneira:

• Seu foco de atenção — Extroversão (E) ou Introversão (I)
• Sua maneira de processar informações — Sensação (S) ou Intuição (N)
• Sua maneira de tomar decisões — Pensamento (T) ou Sentimento (F)
• Como você lida com o mundo exterior — Julgamento (J) ou Percepção (P)

Seu tipo MBTI é indicado pelas quatro letras que representam suas preferências. Com base em suas 
respostas no teste, seu tipo MBTI relatado é ESTJ, também descrito como Pensamento extrovertido com 
sensação. Seus resultados se encontram em destaque abaixo.

Tipo relatado: ESTJ
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Seu foco de 
atenção

Extroversão
Pessoas que preferem a Extroversão costumam 
concentrar a atenção no mundo exterior das pessoas 
e coisas.

Introversão
Pessoas que preferem a Introversão costumam 
concentrar a atenção no mundo interior das ideias e 
sensações.

Sua maneira 
de processar 
informações

Sensação
Pessoas que preferem a Sensação costumam  
processar informações com os cinco sentidos  
e se concentrar no presente.

Intuição
Pessoas que preferem a Intuição costumam processar  
as informações com base em padrões e na situação 
como um todo e se concentrar em possibilidades futuras.

Sua maneira 
de tomar  
decisões

Pensamento 
Pessoas que preferem o Pensamento costumam tomar 
decisões com base essencialmente na lógica e na 
análise objetiva de causa e efeito.

Sentimento
Pessoas que preferem o Sentimento costumam tomar 
decisões com base essencialmente nos valores e na 
avaliação subjetiva de considerações centradas nas pessoas.

Como você lida 
com o mundo 

exterior

Julgamento
Pessoas que preferem o Julgamento costumam  
gostar de viver de maneira planejada e organizada  
e preferir que as coisas sejam decididas.

Percepção
Pessoas que preferem a Percepção costumam gostar de 
viver de maneira flexível e espontânea e preferir deixar 
suas opções em aberto.

Suas respostas no teste MBTI não indicam apenas as suas preferências; elas também mostram a clareza 
relativa de suas preferências — ou seja, qual foi seu nível de clareza para expressar suas preferências 
por um polo específico em detrimento do polo oposto. Isso é conhecido como o índice de clareza de 
preferências, ou ICP. O gráfico de barras a seguir representa seus resultados de ICP. Observe que uma 
barra mais longa indica que você tem certeza sobre sua preferência, ao passo que uma barra mais curta 
indica que você não tem muita certeza em relação à preferência.
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Clareza das preferências relatadas:

Extroversão E

Sensação S

Pensamento T

Julgamento J

I  Introversão

N  Intuição

F  Sentimento

P  Percepção
 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30
 

Resultados do ICP

ESTJ

15

7

21

30

Extroversão 15     Sensação 7     Pensamento 21     Julgamento 30

O profissional de seu tipo pode fornecer mais informações sobre os resultados de seu perfil, bem como 
explicar em detalhes a descrição de tipo fornecida no gráfico abaixo. A descrição de seu tipo informado 
está de acordo com você? Muitas pessoas consideram que seus resultados do MBTI as descrevem muito 
bem. Para outras, alterar uma ou duas letras pode ajudá-las a descobrir um tipo MBTI que represente suas 
personalidades com mais precisão. Caso ache que as características não estão de acordo com você, a pessoa 
responsável pela aplicação da ferramenta MBTI pode ajudá-lo a identificar um tipo que esteja mais de acordo.

Descrição do tipo: ESTJ

• Decisivo, claro e assertivo.

• Lógico, analítico e objetivamente crítico.

• Competente para a organização de projetos, procedimentos e 
pessoas.

• Propenso a valorizar competência, eficiência e resultados.

• Propenso a preferir sistemas e procedimentos comprovados.

• Concentrado no presente, aplicando experiências passadas 
relevantes para lidar com os problemas.

• Geralmente as pessoas o consideram consciencioso, confiável, 
decisivo, sincero e autoconfiante.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENTP

ESTJ ESFJ ENTJ

ENFP

ENFJ

Cada tipo, ou combinação de preferências, costuma ser caracterizado por seus próprios interesses, valores 
e dons únicos. Independentemente de suas preferências, você pode ter alguns comportamentos que 
são característicos de preferências contrastantes. Para encontrar uma discussão mais completa sobre os 
dezesseis tipos, consulte o livreto Introdução ao Tipo®, de Isabel Briggs Myers. Essa publicação e muitas 
outras para ajudá-lo a entender seu tipo de personalidade estão disponíveis.
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