
20 relatórios 
diferentes.

Cargos

Biblioteca com 
dezenas de cargos 
de referência e a 
medida.

17 relatórios 
diferentes.

Diferentes tipos de 
gráficos e análises 
de equipe.

Equipes

Organização

7 relatórios
diferentes.

Ferramentas de 
transformação 
cultural e planos 
de treinamento 
corporativo.

Criamos seus testes 
a medida e o 

integramos à sua 
platadorma.

Sistema de 
proteção
de dados.
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Conectada ao:

®

Monte
seu informe

Mega teste
Mensura tudo

Analise
profundamente

uma pessoa

Planos de
Desenvolvimento
com livros e vídeos
recomendados para

cada pessoa

Alinhamento
para lograr

sinergia

Para fazer
mais e melhor

Seleção

Como é
sob pressão

Como
é

O que
busca

Como integrar-se
à organização

Como integrar-se
à sua equipe

Como encaixar
em seu cargo

Para quais cargos
seria melhor

Como os
demais o veem

Seu
desempenho

Como
abordá-lo

Seu principal
objetivo

Seu principal
medo

Como é em
conflito

O que o
motiva

O que o
desmotiva

O que contribui
para a equipe

Como se relaciona

Como vende

Como atende

Suas competências
específicas

Como empreende

Como decide

Como lidera
Sua autopercepção

Seu controle emocional

Seu arquétipo

Como se adapta

Sua administração
de tempo

Como delega

Como negocia

Seu temperamento

Seu curriculum

Como
entrevistá-lo

Como dar-lhe
coaching

Como
entrenar-lo

Livros e vídeos
para estudar

Sua evolução
no tempo

O que o
recomendar

Sua
inteligência

Seus
valores

Seu
inglês

Como alinhar-se
a seu chefe

O que
gosta O que

não gosta
Suas

fortalezas

Seu ambiente de
trabalho favorito

Seus
limitantes
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Acesso à 
resumos 
de livros

Nova plataforma

O método das 250 ferramentas



Perfil
Azul

Perfil
Vermelho
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Perfil
Verde

Perfil
Amarelo

O método das cores para
entender as pessoas

®

Baseada na teoria de William Moulton 
Marson (Harvard, 1928) validado com 
mais de 1.000.000 pessoas.
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Os critérios de 
desempenho 

específicos, a 
exatidão, 

definir e lograr 
altos padrões, 

Seja orientado 
ao detalhe, 
específico e 

exato. 

São defensivos 
às críticas, se 
apegam aos 
detalhes, 

perdendo a 
visão global por 

conta de 
pequenos 

detalhes, pouca 
criatividade e 

são vistos como 
distantes e 

frios. 

Da improvisação, 
da bagunça, do 

risco, da pressão 
por datas, de 

causar má 
impressão, dos 
exageiros e do 

sentimentalismo.

A qualidade.
São pessimistas, 

difíceis de 
agradar, 

meticulosos e 
críticos.

São exigentes, 
confrontantes e 
defendem seus 

próprios 
interesses.

Das interrupções 
frequentes, 

seguir 
instruções, 
perder o 

controle, total 
subordinação e 

as coisas 
demoradas.

Diretos, 
pragmáticos 
e exigentes.

São
antecipados, 
organizadores,
orientados ao 

desafio, 
iniciadores e 

reformadores.

Livre de 
controle, 
ambiente 
inovador, 

orientação para 
o futuro, 

espaço para 
expressar idéias 
e pouca rotina.

Estáveis, 
previsíveis, com 
procedimentos 
conhecidos, de 

relações 
duradouras e de 
pouco conflito.

Trabalham bem 
em equipe, são 

pacientes, 
empáticos, 
sociáveis e 
discretos.

As mudanças 
radicais, muita 

inovação, a 
urgência, as 

mudanças sem 
motivo, a 

confrontação e 
a pressão.

De relaciona-se 
amigavelmente 
com as pessoas, 

da aceitação, 
que as coisas Seja aceitador, 

paciente e 
amável.

Cedem para 
evitar controvér-

sias, não são 
diretos para 

dizer coisas, são 
resistentes a 

mudanças e têm 
dificuldade em 

lidar com muitas 
situações 

diferentes ao 
mesmo tempo.

Reservados, 
indecisos, 
inflexíveis, 

possessivos e 
autocontrolados.

A armonia.

Aceitadores, 
diplomáticos e 
concilhadores.

Sociáveis, 
otimistas e 

carismáticos.

São criativos, 
motivadores, 
alegres e bons 

trabalhando em 
equipe.

Interação com 
muitas pessoas, 

com baixa 
demanda por 
detalhes, com 
mobilidade, 

espaço para ser 
ouvido e chefes 

acessíveis.

O teórico, as 
ideias complica-

das, o que 
requer muita 
revisão, as 
decisões 

impopulares e a 
monotonia.

Falta de atenção 
aos detalhes, 

subjetivos com 
as pessoas, 

escutam 
ocasionalmente 
e são distraídos.

RRelacionar-se 
com as pessoas, 

divertir-se 
enquanto 

trabalham, 
ajudar as outras 

pessoas a 
expressar-se e as 

ideias novas e 
criativas.

Seja 
empático, 

entusiasmado 
e flexível.

O reconheci-
mento

Se auto-promo-
vem, muito 
otimistas e 
faladores.

Ter o 
controle.

Aproveitam-se 
da posição, são 

muito
exigentes, falta 

de tato, 
demandam 
muito e são 
acelerados.

Seja claro, 
focalizado e 

ofereça 
opções.

Querem obter 
resultados, 

gostam de uma 
abordagem 

“faça e faça 

Pensamento 
crítico, onde se 
requer especiali-

zação, com 
privacidade, 

organização e 
claridade.

Propõem 
estandares de 

alto padrão, são 
consistentes, são 
clarificadores, 

objetivos e 
ancorados à 
realidade.

Rigorosos, 
formais e 

metódicos.

O que gostam? O que gostam?Como abordá-los? Como abordá-los?

Limitadores Limitadores

O que gostam?
Como abordá-los?

Limitadores

Como são sob pressão? Como são sob pressão?
O que buscam? O que buscam?

Como são sob pressão? O que buscam?

Valor para a equipe
Ambiente ideal Ambiente ideal

O que não gostam?

Como são?
Valor para a equipe

Como são?

Ambiente ideal
Ambiente ideal

Valor para a equipe
Como são?

O que não gostam?

O que não gostam?

O que gostam?

Como abordá-los?
Limitadores

Como são sob pressão?O que buscam?

Valor para a equipe
Como são?

O que não gostam?

as oportunidades para 
analizar, avaliar e 

trabalhar com um estilo 
lógico e sistemático de 

trabalho.

agora”. Querem estar no 
comendo, gostam das 

novas oportunidades e 
dos desafios, querem uma 

perspectiva amplia das 
operaçõe.

funcionem sem inconve-
nientes, a estabiliadde, a 

segurança, de fazer o 
trabalho por passos 

(1-2-3) e poucos projetos 
ao mesmo tempo.


