
Conteúdo inteligente
em apenas um clique.RadaRH



Conteúdo inteligente
em apenas um clique.RadaRH

Todas as equipes conTêm uma misTura 
desses Tipos de personalidade. saiba 
como exTrair o melhor de qualquer 
combinação.  suzanne m. Johnson 
Vickberg e kim chrisTforT

altos custos advindos dessa situação. Como 
resultado, algumas das melhores ideias não 
são ouvidas ou permanecem irrealizadas, e  
o desempenho é prejudicado.

Para ajudar os líderes a recuperar esse va-
lor, a Deloitte criou um sistema chamado Bu-
sinnes Chemistry (química de negócios, em 
tradução livre) que identifica quatro estilos 
básicos de trabalho e as estratégias envolvi-
das para executar metas comuns. Os testes 
de personalidade existentes não são efica-
zes porque não foram projetados para o local 
de trabalho e se baseiam muito na introspec-
ção pessoal. Por isso, consultamos a bioan-
tropóloga Helen Fischer, da Rutgers Univer-
sity, cuja pesquisa sobre a química do cérebro 

As organizações não estão obtendo 
de suas equipes o desempenho de 
que precisam. Esta é a mensagem 
recebida de vários de nossos clien- 
 tes que enfrentam desafios com- 
  plexos que vão de planejamento 

estratégico até mudança de gestão. Mas, com 
frequência, nossa pesquisa sugere que a cul-
pa não é dos membros da equipe, mas dos lí-
deres que não conseguem lidar efetivamente 
com diferentes estilos e perspectivas de tra-
balho — até nos níveis de maior senioridade. 
Alguns gestores simplesmente não notam 
as profundas diferenças que existem em sua 
equipe. Outros não sabem como administrar 
as diferenças e tensões e não percebem os 
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em relacionamentos amorosos lança luzes 
nos estilos e interações interpessoais. A partir 
daí, desenvolvemos uma lista de traços e pre-
ferências relevantes para os negócios que po-
dem ser observados ou inferidos do compor-
tamento no trabalho. Uma empresa de desen-
volvimento de pesquisas nos ajudou a criar 
uma avaliação, que testamos e aprimoramos 
em três amostras independentes com mais de 
mil profi ssionais cada uma. Finalmente, tra-
balhamos junto com o biólogo molecular Lee 
Silver, da Princeton University, para adaptar 
os modelos estatísticos por ele utilizados em 
análises genéticas de populações. Nosso ob-
jetivo era obter padrões em nossos dados de 
populações empresariais e formular matema-
ticamente quatro estilos de trabalho.

Desde então, mais de 190 mil pessoas se 
submeteram ao nosso teste. Posteriormente 
empreendemos estudos de acompanhamen-
to para determinar como cada estilo respon-
de ao estresse, as condições sob as quais os 
vários estilos prosperam e outros fatores que 
ajudem a administrar efetivamente os esti-
los. Envolvemos líderes e equipes em mais 
de 3 mil “laboratórios” — sessões interati-
vas com duração de 90 minutos a três dias 
durante as quais reunimos mais dados e ex-
ploramos estratégias e técnicas para extrair o 
máximo dos diferentes estilos.

No artigo, expomos os valores de cada es-
tilo, abordamos o desafi o que é reunir pesso-
as com enormes diferenças de estilo e expli-
camos como aproveitar a diversidade cogni-
tiva nas organizações.

EntEnda Os EstILOs
Cada um de nós é uma combinação de qua-
tro estilos de trabalho. No entanto, nosso 
comportamento e modo de pensar se ali-
nham mais claramente com um ou dois de-
les. Todos os estilos contribuem com pers-
pectivas úteis e abordagens diferentes para 
gerar ideias, tomar decisões e resolver pro-
blemas. De forma genérica:

Pioneiros valorizam os talentos e dispa-
ram centelhas de energia e imaginação em 
suas equipes. Eles acreditam que vale a pena 
assumir riscos e que é bom seguir seus instin-
tos. Focam no panorama. São atraídos por no-
vas ideias audaciosas e abordagens criativas.

Guardiões valorizam a estabilidade e con-
tribuem com ordem e rigor. São pragmáticos 
e hesitam em abraçar o risco. Para eles, da-
dos e fatos são requisitos indispensáveis, e 
eles priorizam os detalhes. Acreditam que é 
razoável aprender com o passado.

Condutores valorizam o desafi o e geram 
momentum. Para eles é muito importante 
obter resultados e vencer. Para os conduto-
res, as questões são preto no branco. Eles 
atacam os problemas de frente, armados 
com dados e lógica.

Conciliadores valorizam as relações e 
mantêm as equipes unidas. Relacionamen-
tos e responsabilidades são indispensáveis 
para o grupo. Os conciliadores tendem a acre-
ditar que, em geral, as coisas são relativas. 
São diplomáticos e preocupados em chegar 
ao consenso.

Teoricamente, as equipes que reúnem 
esses estilos aproveitam os benefícios da di-
versidade cognitiva, especialmente criati-
vidade, inovação e aprimoramento das to-
madas de decisão. No entanto, vez por ou-
tra equipes diversifi cadas têm difi culdade de 
progredir — ora estagnando, ora curvando-
-se sob o peso do confl ito. Para os líderes que 
pretendem reverter esse quadro,  O primeiro 
passo é identifi car os diferentes estilos dos 
membros da equipe e descobrir o que faz o 
coração de cada um bater mais forte.

Em nosso trabalho, agrupamos milhares 
de equipes por estilo e pedimos a elas que lis-
tassem o que as motivava e o que lhes desvia-
va a atenção no local de trabalho. As listas va-
riaram tremendamente — o que faz um gru-
po vibrar pode sugar a vida de outro (ver qua-
dro “Os perfi s num relance”). Algumas dife-
renças estão relacionadas com a forma como 
as pessoas interagem. Os conciliadores, por 
exemplo, têm aversão a tudo que se traduza 
em confl ito, mas os condutores adoram um 
debate. Isso pode criar tensão e mal-enten-
didos. Numa de nossas sessões de laborató-
rio, um CFO e sua equipe conversavam sobre 
suas reuniões executivas. Uma participante, 
conciliadora, confessou que tinha pavor de 
levantar questões porque “isso sempre leva a 
uma discussão desagradável”. O CFO, de per-
fi l condutor, reagiu surpreso: “Mas é exata-
mente assim que as questões são discutidas”.

As diferentes formas de pensar e contri-
buir podem causar problemas. Se um guar-
dião, por exemplo, explica detalhadamente 
um plano, item por item, isso pode parecer 
um retrocesso para um pioneiro, que dese-
ja pular essa parte e ir direto ao ponto ou co-
municar uma ideia completamente diferen-
te. Por outro lado, a desorganização de ideias 
do pioneiro, sem nenhuma agenda nem es-
trutura, pode parecer uma confusão impra-
ticável para o organizado guardião.

Os quatro estilos oferecem aos líderes e 
suas equipes uma linguagem comum para 
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discutir semelhanças e diferenças na forma 
como as pessoas encaram os fatos e como 
preferem trabalhar. Os grupos acabam en-
tendendo por que certas equipes se sentem 
tão provocadoras (isto é, que perspectivas e 
abordagens são discrepantes) e percebendo 
a potencial força dessas diferenças.

Uma equipe de liderança estava lutando 
para conseguir que todos se alinhassem com 
sua estratégia e, no processo, estava sofren-
do um grande confl ito interpessoal. Isso con-
sumiu muito tempo e energia do líder, uma 
vez que os membros continuavam a procu-
rá-lo para se queixar dos outros. Nas discus-
sões que mantivemos com a equipe, desco-
brimos que algumas normas desagradavam 
todos os estilos: os guardiões sentiam que 
tinham sido pressionados por medidas pré-
vias de precaução; os pioneiros, que a inova-
ção estava sendo esmagada por uma inter-
pretação rígida das normas de compliance;
os condutores estavam frustrados com a má 
vontade da equipe de se comprometer com 
uma decisão; e os conciliadores, irritados 
com gestos evasivos, como revirar os olhos.

Nossas discussões destacaram as poten-
cialidades da equipe, por exemplo: recepti-
vidade para compartilhar perspectivas e ex-
por preocupações, e um comprometimento 
para gerar ideias inovadoras e apoiar o ne-
gócio. A equipe realizou um brainstorming 
sobre as estratégias para acomodar os di-
ferentes estilos e aproveitar o valor da con-
tribuição de cada membro. Um mês depois 
voltamos a nos reunir. Os membros nos in-
formaram que haviam discutido seriamente 
os estilos uns dos outros e estavam tentando 
compreender melhor a equipe. Mas o mais 
importante foi o relato de que havia uma 
melhor percepção das metas partilhadas, 
um ambiente que lhes permitia contribuir 
com seu potencial máximo, e uma melhoria 
na capacidade do grupo de cumprir metas.

admInIstRE Os EstILOs
Uma vez identifi cados os estilos de trabalho 
dos membros da equipe e uma vez entendi-
do que as diferenças podem ser benéficas 
ou problemáticas, você precisa administrá-
-las diligentemente para que toda a frustra-
ção não recaia sobre você e não lhe reste ne-
nhum lado positivo. Faça isso de três formas:

Aproxime os opostos. Quando estilos 
opostos se chocam, os pontos nevrálgicos 
estão em geral nas relações entre duas pes-
soas. Cada estilo é diferente dos outros, mas 
não são diferentes nas mesmas proporções. 

Os guardiões, por exemplo, geralmente são 
mais reservados que os condutores — mas os 
dois tipos são muito focados, o que pode aju-
dá-los a encontrar um ponto de equilíbrio. 
Os guardiões e os pioneiros, no entanto, são 
realmente opostos, assim como os concilia-
dores e os condutores.

Como se pode prever, os problemas in-
terpessoais que são praticamente inevitá-
veis quando estilos opostos se encontram 
podem degradar a colaboração. De fato, 40% 
das pessoas que pesquisamos sobre o tópico 
disseram que seus opostos eram as pessoas 
mais difíceis de tratar, e 50% afi rmaram que 
elas eram as pessoas menos agradáveis com 
quem trabalhar. Cada tipo relatou diferentes 
motivos para as difi culdades de interação.

Por exemplo, uma condutora expli-
cou por que não gostava de trabalhar com 
conciliadores:

“Eu acho cansativa toda aquela conversa 
fi ada para fazer com que todos se sintam bem 
trabalhando juntos. Eu só quero que as coisas 
sejam feitas, que forneçam feedback franco e 
direto, e que sigam em frente. Ser obrigada a me 
preocupar com sensibilidades só me atrasa”.

Um conciliador que considera desafi ador 
trabalhar com condutores revelou:

“Eu preciso processar as ideias para obter 
o background contextual do panorama geral. 
Os condutores, muitas vezes, falam em código 
ou expõem ideias fragmentadas que precisa-
mos traduzir”.

Ouvimos de um guardião:
“Estou sempre pensando em como vou con-

seguir implementar alguma coisa... e embora 
os pioneiros tenham ótimas ideias, eles não 
gostam de ser incomodados com discussões so-
bre como executá-las. Mas se o resultado não 
concordar com a visão deles, eles se frustram”.

E um pioneiro admitiu:
“Tenho muita difi culdade para me ajustar 

ao estilo guardião. Eu sou decisivo e gosto de 
propor ideias sem ser criticado. Os guardiões 
podem intervir com observações críticas e im-
pedir que a criatividade fl ua”.

Apesar da devastação que essas diferenças 
podem causar no desempenho da equipe, es-
tilos opostos podem equilibrar-se mutuamen-
te. Mas isso demanda tempo e esforço. Traba-
lhamos com uma dupla guardiã/pioneira que 
sofreu muito no início, mas depois de discu-
tirem abertamente suas diferenças, acabaram 
forjando uma parceria mais forte. A pioneira 
se sentia bastante confortável em falar de im-
proviso diante de grupos. A guardiã tinha pa-
vor de falar em público, mesmo estando bem 
preparada — raramente ela se considerava 

REsumO

O PROBLEma
Quando os líderes não sabem 
administrar as diferentes 
formas como as pessoas 
abordam o trabalho, o 
potencial das equipes se 
torna insufi ciente. 

O RIsCO
Os quatro estilos de trabalho 
descritos — pioneiro, 
guardião, condutor e 
conciliador — têm muito 
a oferecer, mas podem 
provocar confl itos entre os 
membros das equipes.  

a sOLuçÃO
Para estimular o atrito 
produtivo, os líderes devem 
forçar tipos opostos a 
trabalhar juntos, procurar 
inputs de pessoas com 
estilos não dominantes 
e estar atentos aos 
introvertidos sensíveis, 
que correm o risco de ser 
silenciados apesar das 
contribuições importantes 
que têm a oferecer.
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suficientemente preparada. Quando precisa-
vam apresentar alguma coisa juntas, a pionei-
ra frequentemente se sentia impaciente, e a 
guardiã assustada com o que para ela estava 
inadequadamente planejado. À medida que 
o relacionamento evoluiu, elas começaram a 
confiar mais e a se ajustar mais uma à outra. 
A pioneira aprendeu que a meticulosidade da 
parceira as tirou diversas vezes de enrascadas, 
e que se ela se preparasse um pouco mais, isso 
ajudaria a aliviar a tensão da parceira. A guar-
diã aprendeu que a abordagem mais espontâ-
nea da parceira era envolvente e lhe permitia 
ser mais flexível e atender melhor às necessi-
dades da assistência. Ela percebeu que quan-
do trabalhavam juntas, ela podia relaxar um 
pouco e até assumir mais riscos.

Ao forçar a aproximação de opostos — 
escalá-los para colaborar em pequenos pro-
jetos e depois em outros maiores, se a quí-
mica estiver funcionando — você cria parce-
rias complementares em suas equipes. Tam-
bém é importante cercar-se de seus próprios 
opostos para equilibrar suas tendências co-
mo líder. Trata-se, na verdade, de gerar atri-
to produtivo. Pense em John Lennon e Paul 
McCartney, Serena e Venus Williams e os 
Steves (Jobs e Wozniak). As diferenças tor-
naram essas colaborações poderosas.

Aumente os tokens de sua equipe. Se 
sua equipe for formada por dez pessoas, sete 
das quais são guardiãs, que abordagem de li-
derança você favoreceria? Adotar uma abor-
dagem que funcione bem para os guardiões 
— procurando o melhor para o maior núme-
ro de pessoas — poderia parecer a coisa mais 
prática a fazer. Mas nossa experiência mos-
tra que, muitas vezes, é mais eficiente focar 
nos estilos com representação minoritária 
nas equipes, uma vez que é a perspectiva 
dessa minoria que você precisa cortejar para 
colher os benefícios da diversidade.

Quando há desequilíbrio na formação da 
equipe, o viés cognitivo pode se infiltrar pro-
duzindo “cascatas”. Suponha que você ten-
te mudar a direção de uma grande cachoei-
ra. Sem uma obra portentosa de engenharia, 
seria impossível. É assim que a cascata fun-
ciona na equipe: uma vez que as ideias, dis-
cussões e tomadas de decisão estão fluindo 
em determinada direção, o momentum se 
estabiliza nessa direção. Mesmo que exis-
tam diferentes pontos de vista na equipe, os 
participantes provavelmente não mudarão 
o fluxo se ele já estiver estabelecido, pois as 
pessoas costumam hesitar em verbalizar sua 
discordância com uma ideia que recebe os-
tensivo apoio prévio. 

particularmente suscetíveis a cascatas. Os 
pioneiros tendem a ser espontâneos e expan-
sivos. Têm raciocínio rápido e falam energica-
mente, com frequência sem pensar. Da mes-
ma forma, os condutores gostam de assumir 
responsabilidades da formação do grupo e, 
com seu estilo direto e competitivo, são mais 
inclinados a ir direto ao assunto e expor seu 
ponto de vista em vez de se conter e ouvir o 
que os outros têm a dizer. E se forem maio-
ria ou contarem com o apoio de um líder com 
estilo similar, há uma grande chance de que 
pioneiros e condutores indiquem a direção da 
cascata com os primeiros comentários.

Uma líder nos pediu que a ajudasse a des-
cobrir por que sua equipe, embora bastante 
produtiva, era repetidamente criticada pelos 
stakeholders internos por sua falta de diplo-
macia. Analisamos a formação de sua equipe 
e verificamos que ela era dominada por con-
dutores assertivos e francos. Quando lhes per-
guntamos se esse estilo podia estar causando 
transtornos, eles afirmaram que sabiam o que 
precisava ser feito e não tinham tempo de se 
preocupar com os sentimentos dos outros.

A equipe tinha também um pequeno gru-
po de conciliadores — o estilo que mais tem 
facilidade de construir relacionamentos. Mas 
essas pessoas estavam marginalizadas, rara-
mente falavam e relataram que se sentiam ex-
cluídas e desvalorizadas. Embora estivessem 
ansiosas em compartilhar confidencialmente 
suas ideias e opiniões conosco, não estavam 
dispostas a se levantar diante da equipe do-
minante de condutores. Como resultado, o 
grupo parecia estar sendo prejudicado pelas 
potencialidades daqueles que estavam mais 
bem equipados para ajudá-lo a melhorar seus 
relacionamentos com os stakeholders.

Como aumentar as perspectivas de mino-
rias em sua equipe para evitar cascatas e mar-
ginalização — sem esquecer os demais? Apre-
sentamos algumas táticas que podem ser úteis.

Se você está tentando fazer com que os 
guardiões compartilhem suas perspectivas, 
dê-lhes tempo e forneça os detalhes de que 
precisam para se preparar para uma discus-
são ou uma decisão. Depois, permita que con-
tribuam do jeito mais confortável para eles 
(por exemplo, por escrito) e não exija que dis-
putem espaços — porque é possível que não 
queiram. Fazer da leitura e da preparação pré-
via uma opção, e não uma exigência, alivia-
rá o fardo dos que não estão interessados em 
perder tempo com isso, como os pioneiros.

Para provocar as ideias dos pioneiros, dê-
-lhes espaço para ampliar a discussão. Forne-
ça quadros brancos e encoraje as pessoas a se 

Pioneiro

Condutor

Guardião

36%

ConCiliador

17%

O PERFIL da LIdERança
de acordo com nossa pesquisa com 
661 executivos do C-level, a maioria 
dos líderes em altas posições tem 
estilo pioneiro ou estilo condutor. 
como esses são os estilos mais 
eloquentes, as equipes executivas 
devem procurar “cascatas” e 
evidências de concordância com o 
pensamento do grupo. 
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O momentum se baseia em várias razões: 
cascatas reputacionais, que geralmente re-
sultam do medo de parecer do contra ou de 
ser punido por discordar; e cascatas informa-
cionais, que podem surgir quando as pessoas 
pressupõem que os primeiros a falar sabem al-
guma coisa que os outros não sabem. Em qual-
quer caso, você acaba se autocensurando e 
concordando com o pensamento do grupo. Is-
so significa que a equipe não está aproveitando 
os benefícios de suas diferentes perspectivas.

Das equipes com quem trabalhamos, cer-
ca de metade é relativamente equilibrada, 
o resto é dominado por um ou dois estilos. 
Descobrimos que os líderes do alto escalão 
são prioritariamente pioneiros e em segun-
do lugar são condutores (ver quadro “O per-
fil da liderança”). Em muitos casos, a maio-
ria dos membros de equipes executivas par-
tilha o estilo do líder, o que pode torná-las 
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levantar e usar os pincéis. Definir antecipada-
mente o tempo que essas discussões poderão 
durar ajudará aqueles que preferem mais de-
talhes — principalmente os guardiões — a rela-
xar num exercício que flua livremente.

Como no caso dos conciliadores, esforce-
-se para formar relacionamentos verdadei-
ros com eles — e depois peça que se manifes-
tem. Também busque, e incentive-os a bus-
car, as perspectivas de outros membros da 
equipe e dos stakeholders. Explore com eles 
o fato de que a discussão ou a decisão afe-
ta o bem de todos. Algumas ações prelimi-
nares como essas, longe dos olhos da equi-
pe, podem evitar que os condutores se tor-
nem apreensivos com o que para eles pode 
ser perda de tempo com minúcias.

Com os condutores, mantenha um rit-
mo dinâmico nas conversas e mostre claras 
conexões entre a discussão ou decisão em 
questão e o progresso na direção do objeti-
vo geral. Cogite a introdução de um elemen-
to de experimentação ou competição — por 
exemplo, aplicar a dinâmica de jogos num 
programa de treinamento — para mantê-los 
interessados e envolvidos. Alguns estilos co-
mo os conciliadores podem ser menos moti-
vados pela competição, por isso procure for-
mas de criar ou reforçar relacionamentos — 
fornecendo, por exemplo, oportunidades de 
socialização para as equipes competidoras.

Além dessas táticas específicas para os 
tipos, há formas mais gerais de melhorar as 
perspectivas de minorias em sua equipe:

Encoraje todos os membros minoritários 
a falar logo no início para dar-lhes a opor-
tunidade de influenciar na direção da con-
versa antes que o curso da cascata seja de-
finido. O experimento clássico do psicólogo 
polonês Solomon Asch sobre a conformida-
de demonstra que se houver uma única pes-
soa contra a maioria, a probabilidade de ou-
tras divergirem aumenta consideravelmen-
te. Aproveite esse postulado para promover 
uma dissidência saudável.

Peça às pessoas que façam um brainstor-
ming prévio sobre si mesmas e depois par-
tilhem suas ideias num esquema “um con-
tra todos” quando o grupo se reunir. Estudos 
mostram que essa abordagem é mais eficiente 
que brainstorming em grupo. Do mesmo mo-
do que se deve dar espaço primeiro para os es-
tilos em minoria, o brainstorming individual 
pode adicionar mais diversidade de ideias à 
mistura antes que determinada direção ganhe 
momentum. Isso privilegia aqueles que prefe-
rem processar e gerar ideias numa atmosfera 
mais calma ou em ritmo mais lento.

extremamente introvertidos ou sensíveis 
correm mais risco de ser silenciados. Perce-
bemos que há maior evidência de introver-
são e sensibilidade entre guardiões, mas en-
contramos esses traços também num sub-
conjunto de conciliadores que denominamos 
“conciliadores quietos”. Como é comum em 
pessoas que não pertencem ao estilo domi-
nante de sua equipe, os introvertidos sensí-
veis raramente são ouvidos, a menos que os 
líderes tentem deliberadamente envolvê-los.

Uma cascata do pioneiro ou do condu-
tor pode parecer com as cataratas do Niága-
ra para os guardiões, que tendem a ser reser-
vados, a ponderar cuidadosamente as deci-
sões e evitar confrontos. Principalmente se 
estiverem em minoria, podem não querer fa-
lar quando outros estão ansiosos para fazê-
-lo. Da mesma forma, os conciliadores quie-
tos evitam o confronto e são focados no con-
senso — por isso, se a equipe tender para de-
terminada direção, eles provavelmente não 
oferecerão uma perspectiva divergente. E 
como nem os guardiões nem os conciliado-
res quietos são propensos a abraçar o risco, 
eles provavelmente não veem motivos para 
arriscar o pescoço desafiando o bom senso 
prevalente.

Acrescente a isso as formas com que os 
guardiões e conciliadores são afetados pela 
tensão. Num estudo com mais de 20 mil pro-
fissionais externos e internos da Deloitte, foi 
observada uma grande probabilidade de es-
ses estilos se sentirem com mais frequência 
sob tensão (ver quadro “Estressados”) que os 
pioneiros e condutores. Seus níveis de ten-
são eram mais altos nas respostas a todos os 
tipos de situação que propusemos — intera-
ções frente a frente, conflitos, sentido de ur-
gência, pesadas cargas de trabalho e erros. 
Numa segunda amostra, desta vez com mais 
de 17 mil profissionais, os guardiões e os con-
ciliadores mostraram também menor proba-
bilidade de relatar que trabalhavam efetiva-
mente sob tensão. Essas descobertas corro-
boram os resultados do estudo de Susan Cain 
sobre introversão e do estudo da psicóloga 
Elaine Arons sobre pessoas extremamente 
sensíveis. Ambos sugerem que os atuais am-
bientes de trabalho altamente colaborativos 
em ritmo alucinante e em grandes espaços é 
especialmente desafiador para esses grupos.

Agora pense em tudo isso à luz do fato de 
que os líderes do alto escalão são geralmente 
pioneiros ou condutores. As pessoas mais in-
trovertidas, mais estressadas e menos adap-
táveis geralmente são conduzidas pelos mais 
extrovertidos, menos estressados e mais 

EstREssadOs
em nosso estudo com mais de 
23 mil profissionais, guardiões e 
conciliadores majoritariamente 
relataram ser os mais estressados 
de todos. para aproveitar essas 
potencialidades de sua equipe, 
tente diminuir a tensão e ajude seus 
membros a se sentir psicologicamente 
seguros.

20%

Pioneiro

Condutor

Guardião

32%

ConCiliador
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Se uma equipe for fraca em determina-
do estilo, peça aos outros membros que ten-
tem “pensar como” aquele estilo. Faça isso 
no início da conversa, antes que o ponto de 
vista da maioria domine. Muitos de nós cos-
tumam dizer “estou simplesmente fazendo 
o papel de advogado do diabo”. Nesse ca-
so, seria possível dizer “estou simplesmente 
interpretando o papel do guardião aqui” ou 
“se eu tivesse de analisar a questão pelas len-
tes de um condutor...”. Descobrimos que as 
equipes que conhecem os quatro estilos têm 
mais facilidade de se colocar no lugar de ou-
tros quando solicitadas, e ao fazer isso elas 
podem enriquecer e complementar uma dis-
cussão que, de outra forma, seria unilateral.

Preste muita atenção aos introverti-
dos sensíveis. Embora uma equipe em cas-
cata possa não aproveitar as contribuições 
de qualquer estilo minoritário, os membros 
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adaptáveis. É fácil perceber como isso pode 
representar difi culdades para todos.

Então cabe a pergunta: por que paparicar 
os introvertidos sensíveis? As pessoas não 
deveriam ser capazes de se adaptar e con-
trolar sua tensão? Falar mesmo quando é di-
fícil? Talvez você simplesmente não queira 
aqueles que não conseguem.

Acreditamos que você os quer. Uma pes-
quisa de autoria de Cain e Aron mostra que 
as pessoas mais introvertidas ou sensíveis 
são dotadas de determinados pontos po-
sitivos altamente benéficos para as equi-
pes e organizações. Elas tendem, por exem-
plo, a ser conscienciosas e precisas — boas 
em identifi car erros e potenciais riscos. Elas 
conseguem manter-se intensamente foca-
das por longos períodos. São boas ouvintes 
e mais propensas a promover grandes ideias 
dos outros que de se manter sob os holofo-
tes. São decididas e excelentes em ativida-
des envolvendo detalhes que outras pessoas 
não conseguem ou simplesmente não que-
rem fazer. Por isso, embora a busca por in-
trovertidos sensíveis possa ser extenuante, 
o esforço pode compensar.

Como ajudar guardiões e conciliadores 
quietos a controlar os altos níveis de tensão 
para extrair o máximo deles? Para isso pode 
ser necessário identifi car formas de desace-
lerar o passo, reduzir a sobrecarga de infor-
mação, fornecer ambientes de trabalho mais 
calmos ou mais privativos, ou deixá-los à 
vontade para focar sem muita distração.

Em seguida, tomamos de empréstimo uma 
sugestão da popular TED Talk de Susan Cain 
sobre o poder dos introvertidos: “Parem com 
essa tolice para os grupos de trabalho! Sim-
plesmente parem!” Envolva os guardiões e os 
conciliadores quietos permitindo que passem 
algum tempo sozinhos em tarefas que exijam 
mais refl exão. Em vez de desprezá-los na equi-
pe, pense que algumas atividades, na verdade, 
são mais bem realizadas na solidão.

Os introvertidos sensíveis podem não as-
sumir o controle ou competir, nem mesmo fa-
lar muito, mas não pense que isso é falta de in-
teresse. Eles certamente estarão observando 
e processando. Se quiser saber quais são su-
as perspectivas, pergunte-lhes diretamente, 
mas aja com sutileza — um telefonema fora 
de hora para guardiões e conciliadores quie-
tos pode sair pela culatra se eles não tiverem 
a oportunidade de refl etir antes. Se tiverem a 
chance de se preparar e depois tiverem espa-
ço para se manifestar numa reunião, eles pro-
vavelmente se sentirão felizes em expor suas 
ideias. Uma líder com quem trabalhamos era 

particularmente competente nisso. Antes de 
reuniões que incluíam membros introvertidos 
da equipe, ela costumava informar qual seria 
o foco da discussão, e geralmente fornecia su-
gestões específi cas para facilitar a participação 
deles: “Vocês poderiam dizer alguma coisa so-
bre o tópico X ou comentar a seção Y quando 
chegarmos a eles na reunião?”.

Guardiões e conciliadores gastam muito 
tempo e energia avaliando seus próprios erros, 
por isso é importante criar um ambiente onde 
esforços bem-intencionados são bem-vindos 
mesmo quando fracassam. Como se verifi cou, 
equipes que se sentem psicologicamente se-
guras mostram melhor desempenho que as 
que não se sentem apoiadas, e isso pode bene-
fi ciar membros de equipes de todos os estilos.

PRatICamOs O QuE PREGamOs
Percebemos o poder dessa abordagem de 
trabalho com executivos e equipes e tivemos 
essa experiência pessoal em nossa própria 
parceria com estilos opostos. Uma de nós, 
Kim, é uma pioneira com uma boa dose de 
condutora. Ela valoriza expansão de ideias 
e avanços rápidos e lidera uma grande equi-
pe dominada por outros pioneiros extrover-
tidos e independentes. Suzanne é guardiã 
e conciliadora quieta — uma dose dupla de 
sensibilidade introvertida —, o que a torna 
um pouco diferente de muitos de seus cole-
gas de equipe. Ela processa as coisas profun-
damente, insiste no rigor, e não gosta de ser 
apressada. Trabalhar com Kim e com toda a 
equipe é para Suzanne como tentar enfi ar a 
linha na agulha no meio de um furacão. E pa-
ra Kim, trabalhar com Suzanne é como cor-
rer em águas profundas.

Logo no início, as coisas nem sempre 
foram muito tranquilas para nós, mas com 
o tempo percebemos que trabalhando jun-
tas somos muito mais fortes. Suzanne sabe 
que Kim sempre tem o panorama em mente 
e Kim sabe que Suzanne se preocupa com 
cada detalhe. E como líder da equipe, Kim 
criou um enclave protetor que permite que 
Suzanne se proteja e faça o que sabe fazer 
melhor. Nossa parceria é mais produtiva e 
nossa equipe também. 
                                                              HBr reprint r1703b–p 

suzannE m. JOhnsOn vICkBERG é psicóloga, especialis-
ta em personalidade social e pesquisadora 

chefe do sistema de química de negócios da 
deloitte. kIm ChRIstFORt é diretora geral nacional de 
experimentos da deloitte greenhouse. ela é uma 
das arquitetas pioneiras da química de negócios.
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ENCorAJE 
oS mINorITÁrIoS 
A FALAr 
LoGo No INÍCIo, 
ANTES QUE 
A “CASCATA” 
SE FormE.
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dEsEstImuLadO POR:

Colaboração

Comunicação

Confiança e respeito

Brainstorming

Espontaneidade e gosto 
por tentar coisas novas

Entusiasmo

Organização 

Previsibilidade e 
consistência

Plano detalhado

Indecisão

Ineficiência

Falta de foco

Políticas

Conflito

Inflexibilidade

Regras e estrutura

A palavra “não”

Foco no processo

Desordem

Pressão por prazos

Ambiguidade e incerteza

■  Entusiasmado

■   Focado no  
panorama

■  Espontâneo
■  Atraído por riscos
■  Adaptável 
■  Imaginativo

■  Diplomata

■  Empático

■  Tradicional

■  Focado em  
      relacionamentos

■   Intrinsecamente 
motivado

■  Não confrontador

■  Quantitativo

■  Lógico

■  Focado

■  Competitivo

■  Experimental

■  Extremamente  
     curioso

■  Metódico

■  Reservado

■  Focado nos detalhes

■  Prático

■  Estruturado

■  Leal

QuaL é sEu EstILO?
marque os traços relevantes em cada categoria que mais se aplicam a você para obter uma avaliação 
aproximada de qual estilo você assume com mais frequência. lembre-se de que você provavelmente  
se comporta de forma diferente conforme o grupo e a situação. 

COmO vOCê POdE ExtRaIR O máxImO dE Cada EstILO Em sua EQuIPE?
descubra o que os entusiasma — e o que os desagrada.

EstImuLadO POR:
Resolução de problemas

Integridade de caráter 

Vencer
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cinco execuTiVos 
explicam que 
enTender os  
esTilos de 
personalidade  
os aJudou a serem 
melhores líderes.  
alison beard

EstRatéGIa
adam maLamut 
Diretor De experiência Do cliente, Marriott
Há dois Anos, quando eu era diretor 
de talentos da Marriott, recebi a tarefa 
de racionalizar e modernizar nosso 
treinamento e desenvolvimento de 
capacitação. Montei uma nova equipe e 
queria ter certeza de que falávamos a mesma 
língua e entendíamos nossas funções, 
responsabilidades e objetivos estratégicos 
antes de embarcar nessa jornada. Usamos 
a estrutura de estilos de personalidade não 
só para sabermos quais eram exatamente 
nossos pontos fortes e fracos e trabalhar 
juntos com mais eficiência, como também 
para identificar onde precisávamos ampliar 
a equipe e o que seria possível executar no 
primeiro ano e no segundo.

Como um dos passos iniciais do processo 
de planejamento estratégico, todos 
refletiram sobre o próprio perfil e o de suas 
respectivas equipes e começaram a moldá-
las da forma mais apropriada. Por exemplo, 
os grupos que trabalhavam no projeto e 
desenvolvimento de nosso conteúdo de 
treinamento e nas abordagens de veiculação 
tinham forte orientação para guardião e 
condutor. Eles precisavam ser estimulados 
a exercer plenamente sua criatividade, 
por isso introduzimos um pioneiro para 
liderar um braço daquela equipe. E quando 
formei o grupo responsável pelo processo 
colaborativo e focado nos detalhes de 
organizar e integrar nossos produtos de 
treinamento e veiculação fiz questão de 
atrair guardiões e conciliadores. Como eu 
mesmo sou pioneiro e condutor, preciso 
desses tipos à minha volta. 

Atualmente ocupo uma nova posição 
— diretor de experiência do cliente — e 
estou me preparando para lançar uma série 
de iniciativas de mudança decorrentes de 
nossa fusão com a Starwood. Meus colegas 
e eu — um grupo de sete líderes seniores 
— planejamos usar essa abordagem 
para melhorar a colaboração enquanto 
desenvolvemos e executamos nossos 
planos estratégicos. ■ 

admInIstRaR PaRa 
CIma E PaRa BaIxO
ELIzaBEth BRyant
Vice-presiDente, southwest airlines 
uniVersity
QuAndo reAlizei o teste de estilo de 
personalidade há seis meses — com mais 50 
outros executivos seniores da Southwest 
—, tive um verdadeiro momento eureca. A 
surpresa não foi os meus resultados: eu sou 
forte tanto na escala pioneiro quanto na 
conciliador — estrategista e comunicadora. 
A surpresa foi que eu nunca tinha pensado 
muito como combinar essas tendências 
com pessoas de estilos diferentes.

Por exemplo, meu chefe — que comanda 
os serviços corporativos — é mais condutor, 
por isso eu simplesmente não posso falar 
pela ótica de apenas uma iniciativa.

Preciso deixar bem claro que estamos 
atingindo nossas metas parciais: “Aqui está 
o que realizamos, e este é o caminho que 
estamos seguindo”.

Nós dois também estamos mais atentos 
à mistura de estilos de nossa equipe de 
liderança. Ela é formada por nós dois mais 
três conciliadores, por isso de vez em 
quando todos nós precisamos colocar o 
chapéu de guardião para ter certeza de que 
estamos coletando os dados, protegendo 
nossa história e cultura e avançando no 
ritmo certo.

Pedi a meus subordinados que também 
fizessem o teste e descobri que eles são 
principalmente conciliadores. Isso é ótimo, 
mas tenho certeza de que precisamos 
também do comportamento condutor: uma 
meta é apenas uma meta até que você a 
atinja. 

E agora sou mais cuidadosa quando 
penso em voz alta. O que quer que eu 
perguntasse despreocupadamente a um 
conciliador, condutor ou guardião poderia 
ser interpretado como um trabalho a ser 
executado. ■
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tOmada dE dECIsÃO
GaRy PILnICk
Vice-presiDente, Diretor juríDico e De 
DesenVolViMento corporatiVo, Kellogg
Ao tomAr decisões importantes, os 
executivos precisam pensar nos quatro 
quadrantes da personalidade Eu, por 
exemplo, sou pioneiro/conciliador, o 
que significa que, às vezes, preciso me 
transformar em condutor e guardião. De 
outra forma, o que estaria fazendo seria 
simplesmente sonhar e conversar com 
as pessoas. Quando estou trabalhando 
com um pioneiro/conciliador, pergunto 
“onde estão seus dados?” e estabeleço 
prazos rígidos. A um condutor digo “Ok, já 
esclarecemos os objetivos e o cronograma. 
Que especialistas serão consultados agora? 
Quem precisa ser informado?”. Com um 
guardião é preciso focar em resultados: 
“Estamos nos esforçando o suficiente?”.

Como toda a minha equipe passou pelo 
processo de avaliação, agora todos nós 
sabemos do que estamos falando. Numa 
reunião recente com um de meus líderes, 
começamos juntos “como pioneiros”, 
e depois me lembraram “ok, é hora de 
conduzir e tomar a decisão”. E fizemos isso 
com um sorriso no rosto.

Obviamente, é bom tender para o lado de 
seu estilo dominante, e a maioria de nós faz 
isso quando está sob tensão. Mas todos nós 
somos capazes de mudar de mentalidade, ou 
pensar como os outros, quando nos lembram 
de fazer isso. Não é como tentar escrever com 
a mão contrária. É mais como dirigir por uma 
autoestrada, um pouco mais rápido ou mais 
devagar que o habitual, ou fazer um caminho 
novo para o trabalho. Parece diferente e 
pode ser um pouco desconfortável, mas 
não é complicado. Trabalhei com vários 
pioneiros/condutores durante anos; eu não 
teria sobrevivido sem essa capacidade. Tenho 
uma forte pioneira numa posição-chave 
de compliance, mas eu não a trocaria por 
ninguém porque ela consegue se transformar 
em guardiã quando necessário. E tenho na 
equipe um condutor que agora reconhece 
que pode obter resultados mais rápidos com 
efeitos mais duradouros desacelerando e 
fazendo os colegas colaborar.  ■

tRaBaLhO Em EQuIPE
ChaRLEs dEROsa
tesoureiro, national griD
eu já liderei três equipes na National Grid 
cujo número de componentes variava de 
25 a 200 pessoas. Sempre conversei com 
meu staff sobre estilos de personalidade, 
pois acredito que isso ajuda as pessoas a 
trabalhar juntas de forma eficiente.

Sou condutor, uma das personalidades 
que pode exigir muito das pessoas. Gosto 
de fatos e números, e metas e objetivos. 
Meu instinto natural é passar por cima 
de conversa fiada. Um de meus chefes é 
pioneiro. Ele gosta de brainstorming. Um 
de meus subordinados é conciliador; quer 
ter certeza de que todas as ideias sejam 
expostas. Os demais membros de minha 
equipe são guardiões. São muito confiáveis, 
mas nem sempre flexíveis, e com frequência 
se colocam na posição de advogado do 
diabo. Para funcionar eficientemente, 
precisamos reconhecer e valorizar o estilo 
de cada um e discutir abertamente nossas 
diferenças: de que cada um de nós mais 
gosta? E o que nos incomoda? Isso permite 
que sejamos mais cuidadosos em nossas 
interações.

Desde que começamos a ter essas 
conversas na equipe, as pessoas adaptaram 
um pouco seus estilos: os guardiões 
reconhecem que seu comportamento 
pode parecer defensivo e tentam evitar 
interferir embora ainda enviem mensagens 
importantes. Os condutores são agora 
mais pacientes. Quando tratam comigo, 
todos se preparam melhor e tentam ir 
direto ao ponto, rapidamente. Eu também 
me adaptei. Antes me sentia frustrado, 
mas agora percebo como cada estilo é 
importante para ser possível chegar à 
melhor decisão. E quando o grupo passa por 
conflitos de personalidade, faço o possível 
para facilitar a interação. No final, todos 
nós trabalhamos melhor juntos para atingir 
nossas metas e as do departamento.

Faz parte da natureza humana gravitar 
em torno de pessoas cujo estilo de trabalho 
se assemelha ao nosso. Mas sempre 
haverá (para nosso benefício) diversidade 
de personalidade no local de trabalho. 
Acredito estar oferecendo a oportunidade 
certa para todos os tipos. ■

COntRatE E  
adaPtE  a FunçÃO
GREG kEELEy
Diretor Vice-presiDente, aMerican express
eu reAlizei o teste durante uma avaliação 
executiva, e esperava que meus resultados 
mostrassem que sou 100% condutor, 
pois esse era meu papel na American 
Express. Mas, aparentemente, sou mais 
forte na escala pioneiro. Isso me mostrou 
que, embora estivesse fazendo o que a 
empresa precisava que eu fizesse, muitos 
comportamentos que assumi não refletiam 
quem eu realmente era.

Partilhei essa descoberta com meu 
chefe e minha equipe e pedi aos meus 
subordinados que fizessem o teste. 
Fui agradavelmente surpreendido 
pela diversidade de nosso grupo e logo 
percebi que eu seria capaz de moderar 
meus atributos de condutor no trabalho. 
Obviamente, ainda tínhamos metas a atingir 
de produto, processo e receita, mas eu 
poderia usar uma planilha para acompanhar 
esses itens, delegar algumas tarefas e dedicar 
mais tempo ao desenvolvimento de novos 
produtos e à estratégia.

 Quando fiz isso, minha satisfação com o 
trabalho disparou. Estou na mesma função, 
com o mesmo chefe e mesma equipe, 
mas tenho muito mais paixão e energia 
que antes. Eu até mudei minha forma 
de me apresentar aos novos colegas ou 
vendedores. Antes do início das reuniões eu 
usava alguns minutos para dizer “é assim 
que eu costumo pensar e agir”, e pedia 
aos participantes que se apresentassem da 
mesma forma para mim. É um jeito para 
melhorar a comunicação e o engajamento.

E minha personalidade agora reflete o 
que eu penso sobre atribuições, promoções 
e contratações. Recentemente, quando 
tentava preencher uma vaga, deparei com 
um candidato que realizou o teste e foi 
considerado condutor/guardião. Mas o cargo 
exigia visão e coordenação com outros grupos. 
O que eu precisava era de um pioneiro/
conciliador. Mudei a descrição da vaga e 
finalmente encontrei a pessoa certa. O condu- 
tor/guardião assumiu uma posição na empresa 
mais adequada à sua personalidade.  ■
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A pesquisa de Helen Fisher 
sobre os sistemas cerebrais que 
comandam a personalidade 
humana, a atração e o amor 
foi apresentada em revistas 
acadêmicas, conferências 
TED e no site de encontros 
Match.com. Atualmente ela 

a teoria  

uma conVersa com 
a bioanTropÓloga 
helen fisher
alison beard
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serotonina, testosterona e estrogênio/oxito-
cina — estão associados a um conjunto espe-
cífico de traços de personalidade. Descobri 
isso não só pesquisando seres humanos, mas 
também pombos, lagartos e macacos.

Que links encontrou?
As pessoas que expressam certos genes no 
sistema da dopamina geralmente são curio-
sas, criativas, espontâneas, enérgicas e men-
talmente flexíveis. Assumem riscos e procu-
ram coisas novas. As que têm alta atividade 
de serotonina (ou que tomam antidepressi-
vos inibidores seletivos da recaptação de se-
rotonina) são mais sociáveis, têm mais senso 
de pertencimento. Seus valores são bastante 
tradicionais e são menos inclinadas à explo-
ração. As que expressam mais o sistema de 
testosterona são determinadas, diretas, de-
cisivas, céticas e assertivas. Tendem a ser bo-
as no que chamamos “sistemas baseados em 
regras” — engenharia, computação, mecâni-
ca, matemática e música. E as que expressam 
mais o sistema de estrogênio/oxitocina ten-
dem a ser intuitivas, imaginativas, crédulas, 
empáticas e pensadoras circunstanciais de 
longo prazo. São também sensíveis aos senti-
mentos dos outros e têm habilidades verbais 
e sociais.

Trabalhando com um estatístico, criei um 
questionário para medir até que ponto uma 
pessoa expressa os traços em cada um des-
ses sistemas. Depois o disponibilizamos no  
Match.com e no Chemistry.com e observamos 
quem era naturalmente atraído por quem.

Como testou sua precisão?
Realizei dois estudos de fMRI — um com jo-
vens casais, outro com casais mais velhos. 
Os participantes responderam meu questio-
nário e depois se submeteram ao fMRI. O re-
sultado foi que as pessoas com maior pon-
tuação na minha escala que media os traços 
associados ao sistema da dopamina mostra-
ram muito mais atividade cerebral associada 
à dopamina. Aqueles com pontuação mais al-
ta na minha escala de serotonina mostraram 
mais atividade numa área associada à “con-
formidade com as normas sociais”. Nos par-
ticipantes com altos escores de testosterona, 
a atividade cerebral era mais alta em áreas 
relacionadas à percepção visual e matemá-
tica e em áreas formadas por testosterona 
fetal. Os que apresentaram escores mais al-
tos na minha escala de estrogênio/oxitocina 
mostraram mais atividade nos neurônios-es-
pelho associados à empatia e em regiões do 
cérebro formadas por estrogênio fetal. Esse 

questionário, na verdade, é diferente de to-
dos os outros. Comprovei que o meu mede o 
que eu afirmo que mede. 

Então, podemos descartar os outros testes?
Não vejo nenhum problema com outros 
bons questionários que se baseiam em estu-
dos de psicologia ou linguística, ou até na in-
tuição — mas não creio que sejam tão pre-
cisos, porque não foram criados com base 
nas ciências exatas. Vamos analisar o teste 
Myers-Briggs, que provavelmente é o mais 
conhecido. Ele mede quatro componen-
tes: extroversão versus introversão, intui-
ção versus sensibilidade, raciocínio versus 
sentimento e julgamento versus percepção 
de comportamentos. Bem, as questões so-
bre sentimento/raciocínio medem realmen-
te os traços dos sistemas estrogênio/oxitoci-
na e testosterona. A escala percepção/julga-
mento foca nos traços associados à dopami-
na versus serotonina. Por isso, nessas áreas 
eles acertam. Mas a escala intuição/sensibi-
lidade mede traços associados ao estrogênio 
versus traços associados à serotonina. Isso 
sugere que esses traços se opõem, o que não 
acontece no cérebro.

No caso da extroversão/introversão, Isa-
bel Myers, uma das criadoras do teste Myers- 
Briggs, disse certa vez que essa escala mede 
onde você capta sua energia — esteja você 
com outras pessoas ou sozinha. Mas as ques-
tões de Myers medem também se você é ex-
pansivo ou reservado, que são coisas total-
mente diferentes. Por exemplo, eu e várias 
pessoas somos introvertidos expansivos — 
nós nos sentimos confortáveis tagarelando 
em eventos sociais — mas recarregamos as 
baterias quando estamos sós.

Outro problema com esse e com a maio-
ria dos testes de personalidade é que eles têm 
por objetivo enquadrar as pessoas numa ca-
tegoria ou outra. Mas o cérebro não funcio-
na em compartimentos estanques. Meu teste 
mede a intensidade com que você expressa 
os traços em cada sistema neural. Alguns po-
dem ser expressos mais fortemente que ou-
tros, mas a granulosidade está lá.

No entanto, no fim das contas, a 
senhora, o Match.com e a Deloitte 
estão rotulando as pessoas por estilo 
dominante. Qual o benefício disso?
Vou lhe dar um exemplo de natureza pesso-
al. Recentemente eu estava trabalhando com 
um homem que, como eu, tem alto escore de 
dopamina, mas ao contrário de mim, tem alta 
pontuação de serotonina, que está associada 
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procura aplicar a teoria ao 
mundo dos negócios, em 
empresas como a Deloitte. 
Além de membro do Instituto 
Kinsey e da Rutgers University, 
Fisher treina executivos. Em 
2015 ela lançou a consultoria 
corporativa NeuroColor, em 
sociedade com o consultor  
em liderança e inovação  
David Labno. 

Como a senhora saltou do relacionamento 
pessoal para o profissional?
Meu trabalho sobre estilos de personalidade 
estava despertando muita atenção, e Dave 
Labno, que eu não conhecia na época, mas 
depois se tornaria meu sócio, ouviu uma en-
trevista que concedi para a National Public 
Radio. Ele me ligou e disse “sabe Helen, vo-
cê não estuda o amor. Você estuda relaciona-
mentos”. E imediatamente percebi que ele 
tinha razão. O questionário que desenvolvi 
para ajudar as pessoas a formar pares român-
ticos podia ser aplicado no relacionamento 
de famílias, amigos, colegas e clientes. Dave 
tinha trabalhado em empresas durante anos 
e conhecia todos os testes de personalidade 
disponíveis, e ele achou que o meu era uma 
tecnologia revolucionária.

Por que ele é melhor que outros testes 
de personalidade como o Myers-Briggs  
e o Big Five?
Porque ele se baseia na química do cérebro. 
Eu analisei pesquisas neurológicas para de-
senvolver o questionário e depois, com cole-
gas, usei imageamento de ressonância mag-
nética funcional (fMRI) para validá-lo.

Todos nós temos dois lados da personali-
dade que estão constantemente interagindo: 
cultura (que é o que sua criação ensina você 
a acreditar, fazer e dizer) e o temperamen-
to (que decorre de sua biologia, genes, hor-
mônios e neurotransmissores). Eu estudei 
o temperamento. Vários sistemas cerebrais 
mantêm os olhos piscando, o coração baten-
do, o metabolismo funcionando. Mas quan-
do o Match.com me perguntou “por que al-
guém se apaixona por uma pessoa e não por 
outra?”, procurei uma resposta neurológi-
ca. Passei dois anos estudando a literatura 
e descobri, seguidamente, que quatro siste-
mas biológicos — dopamina/norepinefrina, 
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à aversão ao risco. Surgiu um problema e, em-
bora eu estivesse convencida de estar absolu-
tamente certa sobre minha avaliação, ele se 
mostrava muito prudente. Se eu não soubes-
se nada sobre a química do cérebro, acharia 
que ele estava simplesmente sendo muito 
teimoso. Mas em vez disso, percebi que ha-
via o que eu chamo de “gap de serotonina”. 
Sua hesitação não tinha nada a ver comigo ou 
com o projeto. Simplesmente ele é assim. Is-
so amenizou o que poderia ter sido um gran-
de mal-entendido e nos tornou uma equipe 
melhor. Agora eu quero a serotonina dele por 
perto, porque entendo quanto ela vale.

A ideia então é não só identificar e 
entender personalidades diferentes 
no trabalho, mas também ajustar 
o comportamento para melhor se 
adequar aos colegas?
Com certeza. Você pode moldar a forma co-
mo apresenta a informação, modificar sua 
linguagem ou responder às questões e até 
ajustar seu movimento corporal de modo 
que pessoas com outros estilos sejam mais 
receptivas. Vou lhe dar outro exemplo. Um 
sócio sênior da Delloite que me ouviu falar 
sobre estilos estava prestes a fazer uma apre-
sentação para um cliente importante. Sua 
equipe tinha acabado de preparar o Power 
Point. Era quase meia-noite, e todos estavam 
ansiosos para ir para casa. Mas, de repente, 
ele percebeu que o foco da apresentação — 
muita teoria, poucos detalhes — não estava 
adequado à assistência, formada por execu-
tivos de um banco global, que ele suspeita-
va serem pessoas de alta serotonina. Por isso 
resolveram passar o resto da noite refazendo 
a apresentação, e na manhã seguinte fecha-
ram um negócio de um milhão de dólares. 
A questão é: se você entender como avaliar 
as pessoas que o cercam, poderá mobilizar 
qualquer um — seus clientes, chefes, subor-
dinados — com muito mais eficiência.

É possível mudar o próprio estilo? 
Somos flexíveis até certo ponto, mas não 
completamente. Matemática, por exemplo, 
é uma habilidade associada à testosterona. 
Eu sou péssima em matemática, e nunca 
vou me identificar com ela. Se eu tivesse sido 
criada por uma mãe física e um pai arquite-
to — numa família cuja cultura valorizasse a 
matemática — eu teria sido melhor, mas nun-
ca seria boa em matemática. Alguém poderia 
me tornar pragmática? Duvido. Eu ajo com 
determinação quando preciso, mas isso me 
faz sentir desconfortável. Há algum tempo, 

A senhora avaliou pessoas em diferentes 
países. Encontrou mais semelhanças ou 
diferenças?
O presidente do Match.com me perguntou 
há alguns anos se meu questionário funcio-
naria em outras culturas, e eu respondi que 
se não funcionasse meu trabalho teria sido 
em vão, porque estou estudando a persona-
lidade humana e não a personalidade dos 
americanos. Essa versão já foi usada com su-
cesso em 40 países.

Mas encontramos algumas diferenças re-
gionais muito interessantes. Por exemplo, 
uma alta porcentagem de chineses e japone-
ses teve alta pontuação na escala de seroto-
nina. Quando mencionei isso para Lee Silver, 
geneticista da Princeton, ele não se surpre-
endeu. Ele me explicou que existe um ge-
ne de conformidade às normas sociais que 
ocorre com mais frequência na China e Ja-
pão que em qualquer outra parte do mundo. 
E que existe um gene associado à dopami-
na que é mais comum na bacia amazônica. 
Pode-se supor então que pioneiros, de al-
ta dopamina, se deslocaram da África pela 
ponte de terra pré-histórica carregando com 
eles esses genes e transmitindo-os para seus 
descendentes, ou que as pessoas com esses 
caracteres foram as únicas que conseguiram 
se adaptar à vida na região amazônica, e so-
breviver. Essas hipóteses ajudam a entender 
como todas essas culturas — e organizações 
— assumem certos estilos de personalidade.

A testosterona e o estrogênio são 
caracteres associados ao sexo.  
A senhora receia que seu teste reforce  
a estereotipagem de gênero?
É certo que em todas as culturas muito mais 
homens tiveram maior pontuação na escala 
de testosterona, e muito mais mulheres na 
escala de estrogênio. No entanto, todos nós 
somos formados por um conjunto de carac-
teres. Como eu disse, eu sou alto estrogê-
nio, e num grupo esses caracteres afloram: 
ouço atentamente, tento contemporizar. 
Quando estou só, diante da minha mesa, 
sou alta dopamina: criativa, focada no tra-
balho. Tenho baixa testosterona. Não sou 
pragmática nem boa em matemática. Mas 
sou lógica — certamente na empresa, mas 
nem sempre no amor. Por isso, ao avaliar-se 
e aos outros, você precisa pensar nos quatro 
sistemas biológicos. Quando você enten-
de o limite de uma pessoa em cada escala, 
começa a perceber toda a sua personalida-
de. 
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depois de apresentar uma palestra no Smith-
sonian, uma executiva veio até mim e disse: 
“No trabalho sou decidida e autoritária, mas 
eu casei com um homem que quer que eu se-
ja amável e terna em casa. Eu consegui, mas 
para mim é extenuante”. Ela me disse que ti-
nha divorciado havia pouco tempo. É verda-
de, podemos sim, representar um papel, mas 
é cansativo. Na NeuroColor, temos pessoas 
que responderam o questionário duas vezes. 
Na primeira vez, retrataram sua forma de 
pensar e de se comportar no trabalho. Na se-
gunda, descreveram como elas são “fora do 
trabalho”. É uma boa medida da autenticida-
de. Onde você é mais você? 

A senhora acredita que no futuro esses 
testes poderão balizar decisões sobre 
contratação, promoções e formação de 
equipes? Pessoas com alta serotonina 
em contabilidade, ou com alta dopamina 
no desenvolvimento de negócios? 
Não acredito que se possa compartimen-
talizar as pessoas dessa forma. Mas eu cer-
tamente acrescentaria essa informação ao 
mix, porque isso ajuda a formar equipes mais 
eficientes. Os quatro estilos de raciocínio e 
comportamento, por alguma razão, evoluí-
ram em sociedades que se dedicaram à caça 
e à coleta durante milênios. Imagine um gru-
po de pessoas na África, há centenas de mi-
lhares de anos, deslocando-se em busca de 
uma nova área. De repente, elas encontram 
alguns cogumelos. Você não pode ter somen-
te tipos de alta dopamina, porque todos eles 
experimentariam os cogumelos, que pode-
riam ser venenosos. Você precisa que alguns 
tipos de alta serotonina digam “não devemos 
fazer isso. Não está na nossa tradição”. E pre-
cisa de alguns tipos de alta testosterona que 
digam “vamos experimentar: alimente os ca-
chorros com os cogumelos e vejamos o que 
acontece”. E de alguns tipos de alto estrogê-
nio que digam “vamos discutir o que sabe-
mos sobre esses cogumelos”. Em nossa evo-
lução, desenvolvemos diferentes formas de 
pensar para podermos discutir juntos e ob-
ter boas soluções. Estilos complementares 
de pensamento criam equipes mais eficien-
tes. Infelizmente, parece que hoje em dia, 
quando as organizações pensam na diversi-
dade, elas têm em mente raça e gênero, ou 
background cultural — mas não a diversida-
de de personalidade. Por isso você inclui mu-
lheres e minorias, e isso é ótimo — mas to-
das elas podem ter o mesmo temperamento, 
por isso o grupo não é tão diverso quanto vo-
cê imagina.

14  harVard business reView mArço 2017

foco “SE VOCÊ ENTENDER COMO O CÉREBRO FUNCIONa, PODERÁ MOBIlIZaR QUalQUER PESSOa.”
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Usado pela primeira vez pelo Exército 
americano durante a Primeira 
Guerra para tentar prever que 
soldados sofreriam de transtorno de 
estresse pós-traumático, os testes de 
personalidade compõem atualmente 
uma indústria de US$ 500 milhões, 
com uma taxa de crescimento anual 
estimada entre 10% e 15%. Milhões 
de trabalhadores se submetem 
aos testes todos os anos durante o 
processo de seleção profissional para 
melhorar a colaboração e o trabalho 
em equipe e identificar trajetórias de 
carreira satisfatórias. 

Mas a seleção baseada em testes de per-
sonalidade provoca muita controvérsia. Em 
recentes processos judiciais, os tribunais 
decidiram que aplicar determinados testes 
discrimina classes de trabalhadores que de-
veriam ser protegidas, principalmente pes-
soas com deficiência. As pesquisas sugerem 
que muitos profissionais de RH acreditam 
que a triagem de personalidade contraria as 
evidências científicas. E os acadêmicos da 
administração argumentam que se basear 
na personalidade como fonte primária de 
conflito no trabalho pode levar os gestores 
a negligenciar o papel decisivo que desem-
penham em criar as condições que permi-
tam que as equipes sejam bem-sucedidas — 
qualquer que seja sua composição.

No entanto, cada vez mais os gestores 
usam testes de personalidade como ferra-
menta para otimizar sua força de trabalho. 
Os testes são baratos se comparados com 
outras ferramentas de avaliação e fáceis de 
aplicar. Existem atualmente centenas de tes-
tes; no entanto, ao longo do século passado 
somente três tiveram impacto significativo.

IndICadOR dE tIPOs myERs-BRIGGs. Katha- 
rine Briggs começou sua pesquisa sobre 
personalidade em 1917 para entender o que, 
para ela, parecia uma atração inverossímil 
entre sua querida filha, Isabel, e o noivo Cla-
rence Myers. Durante 20 anos, a equipe for-
mada por mãe e filha trabalhou para desen-
volver o Indicador de Tipos Myers-Briggs 
(MBTI, na sigla em inglês) — fortemente 
inspirado no trabalho do psiquiatra suíço 
Carl Jung. Desde a década de 1960, cerca de 
50 milhões de pessoas se submeteram ao 
teste, tornando-o de longe a mais popular 
avaliação de personalidade jamais criada.

O MBTI afirma que as pessoas têm modos 
preferenciais de percepção (sensibilidade ou 
intuição) e julgamento (pensamento ou senti-
mento), bem como atitudes sobre como criam 
energia (extroversão ou introversão) e orienta-
ção em relação ao mundo exterior (julgando 
ou percebendo). Essas preferências se com-
binam para formar 16 tipos de personalidade.

Os especialistas argumentam que as cate-
gorias não preveem a efetividade individual 
ou de equipes. Estudos mostram que mais de 
metade das pessoas que refazem o teste mos-
tra um resultado diferente na segunda vez. A 
Fundação Myers-Briggs adverte que não se de-
ve usá-lo “para contratar ou decidir atribuições 
profissionais”, embora o teste continue popu-
lar em muitas empresas de alta reputação.

mOdELO CInCO GRandEs. Conhecido como 
“Big Five”, o modelo dos cinco grandes fa-
tores (FFM, na sigla em inglês) é um conjun-
to de traços de personalidade deduzidos a 
de um estudo estatístico de palavras comu-
mente usadas para descrever características 
psicológicas em diferentes culturas e lín-
guas. As categorias são abertura para a ex-
periência, conscienciosidade, extroversão, 
amabilidade e neuroticismo.

Amplamente aceito pelos acadêmicos co-
mo um modelo de referência no campo da 
evolução da pesquisa sobre personalidade, 
o FFM gerou uma infinidade de outros testes 
de personalidade, incluindo o Inventário de 
Personalidade NEO (desenvolvido por dois 
dos criadores do modelo cinco grandes fato-
res). Ao contrário do MBTI, os estudos mos-
tram que os testes baseados no Big Five po-
dem prever confiavelmente o desempenho 
no trabalho. (No entanto, a correlação é mais 
forte para outras medidas psicotécnicas, co-
mo QI.) A pesquisa sugere que testes basea-
dos no FFM ajudam a prever personalidades 
que podem se digladiar ou trabalhar harmo-
niosamente em conjunto.

stREnthFIndER (Descobridor de pontos for-
tes). Na década de 1990 surgiu um novo ramo 
da psicologia que examina como mentes sau-
dáveis permanecem resilientes e prosperam. 
A “psicologia positiva” criou vários tipos de 
teste. O StrengthsFinder 2.0 da Gallup — o 
mais popular — é aplicado em cerca de 1,6 mi-
lhão de funcionários todos os anos em mais 
de 400 das 500 empresas da Fortune. Testes 
baseados nos pontos fortes têm por objetivo 
aumentar o envolvimento, a satisfação no tra-
balho e a produtividade, ajudando as empre-
sas a definir funções que extraiam as melho-
res qualidades dos funcionários. Outros testes 
que aproveitam insights da psicologia positiva 
incluem o VIA Survey of Character Strength 
(ou Levantamento dos pontos fortes do cará-
ter) e o modelo Birkman.

Algumas pessoas argumentam que focar 
somente nos pontos positivos não é a me-
lhor forma de estimular o desempenho. Crí-
tica e autoavaliações realistas também con-
tribuem para melhorar o desempenho.

O QuE Está POR vIR. A meta é melhorar as práti-
cas de contratação, identificar o alto desempe-
nho em determinadas funções e depois utilizar 
engenharia reversa para descrever as funções 
de acordo com os traços dos funcionários.

Alguns acadêmicos são céticos quanto a 
esses produtos, em parte devido à natureza 
confidencial das metodologias das empresas. 
Mas muitos acreditam que avanços na neuro-
ciência e nas ferramentas de análise estatís-
tica poderão levar a uma forma confiável de 
identificar os traços que produzem uma força 
de trabalho de alto desempenho.    
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