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O ser humano se comporta a partir do seu tipo de temperamento.

Mundo é

ameaçador

Fechado

Voltado para

coisas

Mundo é

acolhedor

Aberto

Voltado para

pessoas

Ativos/Aceleradores

Mobilidade 

Passivos /Freios

Atitude de espera

Dominante

“EU”
Mando, resultados 

imediatos

• Independentes

• Auto motivados

• Determinados

Influente

“NÓS”
Convenço

Motivo

Adapto

• Entusiasmados

• Auto Confiantes

• Sociáveis

“TU”
Pede,

Ouve, 

ajuda.

• Paciência

• Persistência

• Consideração

eStávelConforme“ELES”
Informa, 

Analisa

julga

• Exatas

• Conexão

• Perceptivos



PIMENTA SAL

AÇUCARLIMÃO

Falta de foco : fogo 

de palha, não 

aprofunda, 

confunde leveza 

com não levar a 

sério.

Medo de mudar, 

medo de 

arriscar,fantasia

demais e paralisa.

Arrogância:  

quer fazer 

sozinho, não 

ouve , só 

respeita seu 

tempo pessoal.

Vaidade, Orgulho: 

não admite errar, 

rigidez, não gosta 

de receber ajuda.





ESSÊNCIA
TEMPERAMENTO 

EIXO FIXO

Meio
Meio

MeioMeio







Além do horizonte deve ter 

Algum lugar bonito pra viver 
em paz 

Onde eu possa encontrar a 
natureza 

Alegria e felicidade com 
certeza 

Lá nesse lugar o amanhecer é 
lindo 

Com flores festejando mais um 
dia que vem vindo 

Onde a gente possa se deitar 
no campo 

Fazer amor na relva escutando 
o canto dos pássaros 

Aproveitar a tarde sem pensar na 
vida 

Andar despreocupado sem saber a 
hora de voltar 

Bronzear o corpo todo sem 
censura 

Gozar a liberdade de uma vida sem 
frescura 

Se você não vem comigo 
Tudo isso vai ficar 

No horizonte esperando por nós 
dois 
Se você não vem comigo 
Nada disso tem valor 
De que vale o paraíso sem amor 

Além do horizonte existe um lugar 

Bonito e tranqüilo pra gente se 
amar

Além do Horizonte 

Roberto Carlos
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TEMPERAMENTO Vantagens Desvantagens

Gestor D              

Funcionário S

Direciona, abre frentes, 

impulsiona novos projetos. Cria 

ação e elimina obstáculos.

Centraliza as decisões, tira a 

autonomia do outro, não

ouve, não partilha ideias e 

informações. Tolhe e 

desestimula o aluno.



TEMPERAMENTOIn

ova Vantagens Desvantagens

Gestor I           

Funcionário C

Inova, motiva, estimula, elogia, 

integra as pessoas, negocia.

Não dá continuidade, 

procrastina, é complacente, 

não desenvolve o aluno.

Proposta do Gestor:  
desenvolver a 
pessoa.



TEMPERAMENTO Vantagens Desvantagens

Gestor C            

Funcionário D

Informa, coleta informações, 

aprofunda o conhecimento, 

busca a perfeição, estimula o que 

é certo.

Não corre risco, é exigente, 

prolixo, se perde do 

objetivo, cheio de regras, 

inibe a inovação.

Proposta do funcionário:
Rapidez de decisão para 
atender oportunidade 
no mercado.



TEMPERAMENTO Vantagens Desvantagens

Gestor S          

Funcionário I

Ajuda, ensina, organiza, 

acompanha, dá as ferramentas. 

Tem paciência, persistência e 

considera a opinião do outro.

Tem medo de mudar, de 

correr risco. Quer seguir com 

o que é conhecido. Quer 

segurança.

Proposta do funcionário:
Inovar, criar, mostrar o 
novo ao mercado.



Escolher como se comportar de acordo com a situação e

com as pessoas

Usar o Racional
para PENSAR E AVALIAR a 

situação.
Passando pelos 4 quadrantes. 

Usar a linguagem do
temperamento do outro 
para TRANSMITIR A 
DECISÃO.

Sal

“NÓS
Convenço

motivo

Aceitação

Açucar

“TÚ”
Peço

ajudo

Segurança

Limão
“ELES”

Julgo e informo

Certeza

Pimenta

“EU’
Mando

Resultados

imediatos























81 - 991159019

“Feliz de quem transfere o que sabe e 

aprende o  que ensina.” Cora Coralina

81-996530029 
81-987999212


