
DISC Self
RELATÓRIO DE Sample Report - IC/D ESTILO

Copyright © 2021                         Todos os direitos reservados                                                                   1
Company Name Here     206-400-6647     www.YourWebsite.com

DISC Self
Uma Avaliação de Estilo Comportamental

Relatório de: Sample Report

Estilo: IC/D

Foco: Trabalho

Data: 26/10/2020



DISC Self
RELATÓRIO DE Sample Report - IC/D ESTILO

Copyright © 2021                         Todos os direitos reservados                                                                   2
Company Name Here     206-400-6647     www.YourWebsite.com

Índice de Conteúdo
Introdução ao Relatório Online DISCstyles....................................................................................................................3

PARTE I Compreendendo o DISC
Visão Geral dos Perfis Comportamentais ......................................................................................................................4
Ritmo e Prioridade de cada Estilo .................................................................................................................................5
Uma visão mais ampla dos quatro Estilos DISC .............................................................................................................6
Comunicando com cada Estilo DISC ..............................................................................................................................7

PARTE II Compreendendo a si mesmo
Características Gerais ....................................................................................................................................................9
Visão Geral do Seu Estilo .............................................................................................................................................10
Sumário de Palavras: Estilo Adaptado .........................................................................................................................11
Sumário de Palavras: Estilo Natural.............................................................................................................................12
Seus Gráficos Personalizados ......................................................................................................................................13
Visão do seu Padrão Comportamental ........................................................................................................................14
Dicas de Comunicação para os Outros ........................................................................................................................15
Suas Motivações: Desejos e Necessidades ..................................................................................................................16
O que você traz para a Organização ............................................................................................................................17
Seu Comportamento e Necessidades sob Stress.........................................................................................................18
Áreas Potenciais de Melhorias ....................................................................................................................................19
As 12 Tendências Comportamentais ...........................................................................................................................20
Resumo do Seu Estilo ..................................................................................................................................................25

PARTE III Compreendendo os Outros e a Adaptabilidade
Introdução ...................................................................................................................................................................26
O que é Adaptabilidade? .............................................................................................................................................27
Reconhecendo o Estilo Comportamental de outra pessoa .........................................................................................28
Comunicando-se com cada Estilo ................................................................................................................................29
Tensão entre os Estilos ................................................................................................................................................29
Modificando a Objetividade e a Abertura ..................................................................................................................30
Modificando o Ritmo e a Prioridade............................................................................................................................31
Adaptando-se em Diferentes Situações ......................................................................................................................32
Atividades de Aplicação...............................................................................................................................................36
E agora? .......................................................................................................................................................................39

Por que a precisão desta avaliação é importante?
Uma revisão recente revelou que uma maioria significativa dos Assessments disponíveis 
hoje estavam ausentes de estudos e relatórios para confirmar sua precisão. Da pequena 
minoria que reivindicou a notificação, a maioria significativa delas foi conduzida em 
particular; muitas vezes pelo próprio provedor do assessment, em vez de um terceiro neutro 
e cientificamente qualificado. No entanto, estamos liderando pelo exemplo nesta indústria 
não regulamentada. Como estamos fazendo isso? Ao submeter nossos Assessments a uma 
bateria objetiva e independente de testes: Validade de Construto, Confiabilidade e Impacto 
Díspar - tudo por uma autoridade científica qualificada (Assessment Standards Institute). 
Nosso objetivo? Garantir a confiança e a segurança de nossos usuários produzindo as 
avaliações mais precisas e protegidas do setor. Por favor, recorrem à última página deste 
relatório para saber mais sobre este tema, e os passos que tomamos para salvaguardar a 
precisão científica desta avaliação. 
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Bem Vindo ao Relatório Online DISCstyles™ 

Introdução

O DISC é um modelo simples, prático, fácil de lembrar e universalmente aplicável.   Foca-se em padrões individuais 
de comportamentos externos, observáveis e mede a intensidade das características, usando escalas de objetividade 
e abertura para cada um dos quatro estilos: Dominante, Influente, Estável e Cauteloso. 

Usando o modelo DISC, é fácil identificar e entender nosso próprio Estilo, reconhecer e se adaptar cognitivamente 
a diferentes estilos, e desenvolver um processo para se comunicar de forma mais eficaz com os outros. 

COMO USAR ESTE RELATÓRIO

O relatório DISC é dividido em 3 partes que introduzem o modelo DISC, ajudando você a entender seu próprio 
estilo e identificar maneiras de aplicar os pontos fortes do seu estilo ou modificar suas fraquezas, a fim de atender 
às necessidades dos outros.

 Parte I foca-se na compreensão de cada um dos estilos DISC e características de identificação, incluindo 
as tendências de cada estilo comportamental

 Parte II é sobre entender a si mesmo e vai revelar informações sobre as tendências que fazem você único

 Parte III examina e explora a adaptabilidade, oferecendo recomendações acionáveis para você e outros 
que interagem com você

Com este relatório personalizado e compreensível, o inventário DISC oferece ferramentas para ajudá-lo a se tornar 
uma melhor versão de você - para desenvolver e usar mais de suas forças naturais, reconhecendo, melhorando e 
modificando suas limitações.  Então, como podemos facilmente ver e ouvir esses comportamentos, podemos "ler” 
outras pessoas de forma rápida e precisa e usar nossos conhecimentos para melhorar a nossa comunicação e nossos 
relacionamentos.

Fique atento: Quaisquer descrições comportamentais mencionadas neste relatório são apenas tendências para o 
seu grupo de estilo e podem ou não se aplicar especificamente a você pessoalmente.
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Parte I Compreendendo o DISC

ESTILOS COMPORTAMENTAIS
Pesquisas históricas e contemporâneas revelam mais de uma dúzia de modelos de nossas diferenças 
comportamentais, mas muitos compartilham um fio comum: o agrupamento do comportamento em quatro 
categorias básicas.

Os estilos DISC são Dominante, Influente, Estável e Cauteloso. Não há um estilo "melhor". Cada estilo tem seus 
pontos fortes e oportunidades únicas para melhoria e crescimento contínuos.

O Assessment DISCstyles™ examina comportamentos externos e facilmente observáveis e mede tendências 
usando escalas de objetividade e abertura que cada estilo exibe.

DESCRITORES DE COMPORTAMENTO DE CADA PERFIL 

DOMINANTE INFLUENTE ESTÁVEL CAUTELOSO

Decisivo Encantador Tranquilo Acurado
Competitivo Confiante Amigável Preciso
Audacioso Convincente Bom Ouvinte Analítico
Direto Entusiástico Paciente Dócil
Inovador Inspirador Relaxado Cortês
Persistente Otimista Sincero Diplomata
Aventureiro Persuasivo Calmo Reservado
Solucionador de Problemas Sociável Harmonioso Focado em fatos
Orientado a Resultados Confiável Jogador de Equipe Objetivo

OBJETIVIDADE E ABERTURA DE CADA ESTILO RITMO E PRIORIDADE DE CADA ESTILO

ESTILO TENDÊNCIAS

DOMINANTE Tende a ser direto e reservado

INFLUENTE Tende a ser direto e aberto

ESTÁVEL Tende a ser indireto e aberto

CAUTELOSO Tende a ser indireto e reservado

ESTILO TENDÊNCIAS

DOMINANTE Ritmo rápido e orientado as 
tarefas

INFLUENTE Ritmo rápido e orientado as 
pessoas

ESTÁVEL Ritmo lento e orientado as 
pessoas

CAUTELOSO Ritmo lento e orientado as 
tarefas
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RITMO E PRIORIDADE DE CADA ESTILO

 

RITMO E PRIORIDADE representam duas das principais fontes de tensão entre os 
estilos.

 D&C e I&S têm RITMOS diferentes: D e I são mais rápidos, e S e C são mais lentos.

 D&I e S&C têm PRIORIDADES diferentes: D e  C são  orientados para tarefas, e I e S são 
orientados as pessoas. 

 D&S e I&C têm DIFERENÇA DE AMBOS, RITMO E PRIORIDADE.

RITMO LENTO
ORIENTADO AS TAREFAS

RITMO RÁPIDO
ORIENTADO AS PESSOAS

RITMO RÁPIDO
ORIENTADO AS TAREFAS

RITMO LENTO
ORIENTADO AS PESSOAS
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Uma visão mais ampla dos quatro estilos DISCstyles™

Abaixo está um gráfico para ajudá-lo a entender algumas das características de cada um dos Quatro Estilos Básicos 
do DISC, para que você possa interagir com cada estilo de forma mais eficaz. Embora o estilo comportamental seja 
apenas uma descrição parcial da personalidade, é bastante útil ao descrever como uma pessoa se comporta, e é 
percebida, em situações pessoais, sociais e de trabalho.

ESTILO ALTO
DOMINANTE

ESTILO ALTO
INFLUENTE

ESTILO ALTO
ESTÁVEL

ESTILO ALTO
CAUTELOSO

Tende a agir Assertivo Persuasivo Paciente Contemplativo

Quando em Conflito, 
este Estilo Demanda Ataca Concorda Evita

Necessidades Controle Aprovação Rotina Padrões

Busca Primária Independência Interação Estabilidade Exatidão

Tarefas Preferidas Desafiadora Relacionada a 
Pessoas Agendada Estruturada

Confortável com Sendo decisivo Simpatia social Fazer parte de uma 
equipe

Ordem e 
planejamento

Força Pessoal Solucionador de 
Problemas Encorajador Apoiador Organizador

Força sobrestendida Preocupação - metas 
sobre as pessoas Falar sem pensar

Procrastinação no 
enfrentamento da 
mudança

Analisando demais 
tudo

Limitação Pessoal Muito direto e 
intenso

Muito desorganizado 
e não tradicional

Muito indeciso e 
indireto

Muito detalhista e 
impessoal

Desejos Pessoais Controle,
Variedade

Aprovação,
Menos Estrutura

Rotina,
Harmonia

Padrões,
Lógica

Medo Pessoal Perder Rejeição Mudança Súbita Estar Errado

Pontos Cegos Ser responsabilizado Seguir em frente com 
os compromissos

Abraçar a 
necessidade de 
mudança

Lutar para tomar 
decisões sem analisar 
demais

Precisa trabalhar Empatia,
Paciência

Controlar as 
emoções, seguir em 
frente

Ser assertivo quando 
pressionado

Preocupar-se menos 
com tudo

Medindo a 
maturidade Desistir do controle Lidar melhor com a 

rejeição
Defender-se quando 
confrontado

Não ser defensivo 
quando criticado

Sob estresse pode se 
tornar Ditatorial, crítico Sarcástico, superficial Submisso, indeciso Ausente, teimoso

Medidas que valem 
a pena

Impacto ou 
resultados

Reconhecimento, 
Elogio

Compatibilidade, 
Contribuições

Precisão, qualidade 
dos resultados
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COMUNICANDO-SE COM OS ESTILOS DISCstyles™

Comunicando-se com o estilo DOMINANTE

CARACTERÍSTICAS ALTO D: ENTÃO VOCÊ DEVE...
Preocupado em ser o nº. 1 Mostre a eles como ganhar, obter novas oportunidades
Pensa de forma lógica Mostre raciocínio e racionalidade
Quer fatos e destaques Forneça dados concisos
Esforça-se para obter resultados Concorde com metas e limites, senão saia do seu caminho
Gosta apenas de suas escolhas Permita-os “fazer suas coisas,” dentro dos limites
Gosta de mudanças Varie a rotina
Prefere delegar Procure oportunidades para modificar seu foco em carga de 

trabalho
Quer que notem suas conquistas Cumprimente-os pela conquista
Precisa estar no comando Deixe que liderem, quando apropriado, mas estabeleça limites
Tendência para conflitos Se necessário, discuta com convicção, baseado em fatos; não 

brigue baseado em emoções

Comunicando-se com o estilo INFLUENTE 

CARACTERÍSTICAS ALTO I: ENTÃO VOCÊ DEVE...
Preocupado com aprovação e aparências Mostre a eles sua apreciação e admiração
Busca situações e pessoas entusiasmadas Comporte-se de forma otimista e forneça cenários positivos
Pensa de forma emocional Apoie seus sentimentos quando possível
Quer saber as expectativas gerais Evite detalhes, foque no “quadro geral”
Precisa de envolvimento e contato com 
pessoas

Interaja e participe com eles

Gosta de mudanças e inovações Varie a rotina; evite exigir tarefas repetitivas de longo prazo
Gosta de ser notado Cumprimente-os pessoalmente e com frequência
Geralmente precisa de ajuda para se 
organizar

Ajude-o

Busca por movimento e estimulação Mantenha um ritmo rápido e animado
Cercam-se de otimismo Apoie suas ideias e não crie obstáculos para seus sonhos; 

mostre seu lado positivo
Gostam de feedbacks positivos Mencione seu progresso e suas realizações; demonstre 

apreciação
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Comunicando-se com o estilo ESTÁVEL

CARACTERÍSTICAS ALTO S: ENTÃO VOCÊ DEVE...
Preocupado com estabilidade Mostre como suas ideias minimizam riscos
Pensa de forma lógica Mostre raciocínio e racionalidade
Quer fatos e documentações Forneça dados e provas
Gosta de envolvimento pessoal Demonstre seu interesse por eles
Precisa saber a sequência passo a passo Forneça instruções passo a passo e acompanhe-o durante este 

processo
Gosta que notem sua paciência e 
perseverança

Elogie sua estabilidade constante

Evita riscos e mudanças Dê-lhes garantias pessoais
Não gosta de conflitos Aja de forma não agressiva e foque em interesses comuns ou no 

suporte necessário
Acomoda os outros Permita-lhes fornecer ajuda ou suporte para as pessoas
Procura calma e paz Forneça um ambiente tranquilo e relaxante
Gosta de trabalhar em equipe Forneça um grupo de trabalho cooperativo
Querem feedbacks sinceros de que são 
apreciadas

Elogie sua maneira de ser e seus esforços, quando apropriado

Comunicando-se com o estilo CAUTELOSO

CARACTERÍSTICAS ALTO C: ENTÃO VOCÊ DEVE...
Preocupado com abordagens agressivas Aborde-os de forma indireta e não ameaçadora
Pensa de forma lógica Mostre sua racionalidade
Quer dados Forneça dados em relatórios estruturados
Precisa saber/entender o processo Forneça explicações e justificativas
Age com cautela Permita-os pensar e questionar antes de tomar uma decisão
Prefere fazer as coisas sozinho, por conta 
própria

Ao delegar, deixe-os verificar os processos, progresso e 
desempenho antes de tomar qualquer decisão

Quer que notem sua precisão Elogie-os por sua exatidão, quando for o caso
Fortemente atraído por controle de 
qualidade

Envolva-os no processo, sempre que possível

Evita conflitos Solicite explicações ou assistência de forma delicada
Precisa estar certo Dê-lhes tempo para encontrar a resposta “correta” dentro dos 

limites possíveis
Gostar de analisar e ponderar situações Diga a eles “por quê” e “como”

O primeiro passo para se construir uma comunicação mais forte é a 
conscientização. Ao identificar como somos semelhantes e diferentes, podemos 

fazer escolhas conscientes ao interagir para criar relações mais fortes e 
engajadas.
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Parte II Entendendo a si mesmo

Características Gerais

A descrição abaixo serve como uma visão geral de suas tendências comportamentais. Ele prepara o cenário para o relatório que 
se segue, e fornece um quadro geral para entender e refletir sobre seus resultados.  Ocasionalmente, fornecemos algumas ideias 
de coaching para que você possa aproveitar seus pontos fortes sempre que possível para maximizar seu sucesso pessoal.

Você é muito direto(a) e franco(a) na sua comunição com os outros. A sua pontuação é consistente com a daqueles que dizem o 
que pensam, sem rodeios, e que preferem foco no resultado final a ambiguidades. Você gosta de fazer as coisas rapidamente, e 
isso inclui conversas. Você tende a não 'dourar a pílula,' passando a mensagem sem floreados desnecessários.

Você demonstra uma grande variedade de interesses em muitas áreas. Esta característica é uma enorme vantagem tanto do 
ponto de vista social como empresarial. A sua vasta curiosidade permite-lhe monitorizar diferentes temas de interesse 
generalizado. À medida que estes temas convergem e divergem, pode encontrar-se em posição de beneficiar desta ampla base 
de conhecimento.

Você é uma pessoa excelente a resolver problemas e pode pensar rapidamente de improviso para resolver problemas que 
surjam. É capaz de fazer isto devido à sua rápida resolução, capacidade para abraçar várias tarefas ao mesmo tempo e à sua 
tendência para traçar o seu próprio caminho em vez de seguir o caminho dos outros. Certifique-se de que envolve os outros no 
processo de tomada de decisões, dado que um solucionador de problemas solitário pode por vezes ser percepcionado como um 
criador de problemas.

Você procura frequentemente formas novas, melhores e mais eficientes de fazer as coisas. Sample, a sua pontuação é 
consistente com a daqueles que têm uma mente que funciona em multi-tarefa. Você tende a ter um alto sentido de urgência e 
pouca aversão ao risco, muitas vezes procurando formas de reduzir os custos (tanto em dinheiro como em tempo), e tornando 
os sistemas mais ágeis e eficientes.

A sua pontuação é consistente com a daqueles que dizem o que pensam, e podem ser diretos ou mesmo sarcásticos. Embora 
isto obtenha resultados, também pode alienar pessoas que são fundamentalmente importantes para o resultado final. O nosso 
coaching sugere que se adapte uma abordagem mais direcionada para as pessoas.

Você é muito auto-confiante e prefere encontrar as suas próprias soluções. A sua pontuação é consistente com a de outras 
pessoas independentes que podem ser consideradas 'impulsionadores e dinamizadores'. Este grupo tende a pensar rápido, a 
tomar decisões rapidamente e a criar oportunidades e soluções que não existiam antes. A totalidade ou grande parte disto é 
feito de uma forma totalmente independente. Isto é um ponto forte tanto para si como para a sua organização, desde que este 
ponto forte seja reconhecido.

Você tende a ser mais virado(a) para a ação do que para o sonho. Algumas pessoas sonham em fazer as coisas acontecer, mas 
você prefere trabalhar arduamente para produzir mudança. Se algo precisar de ser feito, você arregaçará as mangas e fá-lo-á.

Você é um(a) forte impulsionador(a) que demonstra um alto sentido de urgência em concluir as tarefas... agora. Esta é uma 
distintiva constante no seu padrão de respostas. De todos os estilos de comportamento, as pessoas que apresentam o seu 
padrão de respostas encabeçam a lista de sentido de urgência elevado. A boa notícia é que você é normalmente o(a) primeiro(a) 
a obter serviço, a apresentar uma idéia e, normalmente, a cruzar a linha de chegada nos projetos. A desvantagem é que alguns 
daqueles que o(a) ajudaram ao longo do caminho poderão sentir que foram esquecidos. Lembre-se de reconhecer aqueles que 
ajudaram, uma vez que pode vir a precisar da sua ajuda no futuro.
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Visão Geral do Estilo

O DISC descreve você com base em seu comportamento observável que pode fornecer insights para outros sobre 
suas preferências de comunicação e como você provavelmente interagirá e responderá a elas.

Através deste relatório você tem a oportunidade de descobrir (observar e avaliar) suas respostas comportamentais 
em diversos ambientes. Você pode explorar suas reações a uma variedade de situações e contextos, incluindo as 
ações e reações dos outros, para determinar a estratégia de comunicação mais eficaz ou curso de ação.
 

Seu Estilo Comportamental: Produtores
Os Produtores seguem seu próprio caminho e vão procurar desafios e novos projetos. Eles são autossuficientes e 
gostam de resolver seus problemas sem pedir ajuda. Esta independência promove inovação que é defendida 
fortemente perante os outros. Estar no controle é importante para eles e podem recuar se desfiados. Eles têm 
grandes expectativas em relação aos outros e podem ser bastante críticos se os resultados esperados não 
acontecerem. Eles podem ser vistos como indiferentes e, por vezes, serem difíceis para se trabalhar.

Abaixo estão alguns dos principais insights comportamentais para ter em mente e compartilhar com outros para 
fortalecer seus relacionamentos.

 Característica Emocional: Se empenhará para atender suas próprias necessidades à sua maneira

 Metas:Encontrar novas oportunidade e possam traçar metas alcançáveis

 Como os outros são valorizados:Com base na capacidade de criar soluções viáveis que atendam os 
critérios do produtor

 Grupo de Influência:Irão influenciar definindo uma agenda competitiva num ritmo acelerado, destinada a 
realização dos resultados pela projeção do poder pessoal.

 Valor para a Organização:Evitará “buscar os culpados” e oferecerá novas soluções inovadoras para que 
haja progresso.

 Cuidados:Pode parecer excessivamente controlador com os outros e com os resultados a fim de apoiar e 
realizar seus próprios planos pessoais.

 Sob Pressão:Pode tornar-se isolado, recuará agressivamente se desafiado, ameaçado ou quando lhe é 
negado novas oportunidades.

 Medos:Perder o controle ou ser desafiado sem significado.
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SUMÁRIO DE PALAVRAS - Estilo Adaptado
O DISC é um instrumento observável "motivado por necessidades" baseado na ideia de que emoções e comportamentos não 
são nem "bons" nem "ruins".  Em vez disso, os comportamentos revelam as necessidades que motivam esse comportamento. 
Portanto, uma vez que podemos observar com precisão as ações, é mais fácil "ler" e antecipar seus prováveis motivadores e 
necessidades.

Este gráfico mostra seu gráfico DISC adaptado como um "Sumário de Palavra". Use-o com exemplos para descrever por que 
você faz o que você faz e o que é importante para você quando se trata de (D)omínio dos Problemas, (I)nfluência de Pessoas, 
e(S)tabilidade do Ambiente ou (C)autela com os Procedimentos.  Compartilhe mais sobre as necessidades específicas que o 
impulsionam em cada área do FOCO.  Se a intensidade do seu DISC estiver nos níveis 1 e 2, suas emoções e necessidades são o 
oposto daquelas nos Níveis 5 e 6 nessa área. 

DISC Focus Problemas/Desafios Pessoas/Contatos Ritmo/Consistência Procedimentos/Restrições

Necessidades Desafios para resolver, 
Autoridade

Relações sociais, 
ambiente amigável

Sistemas, equipes, 
ambiente estável

Regras a seguir, Dados 
para analisar

Emoções Raiva, impaciência Otimismo, Confiança Paciência, Não-Expressão Medo, Preocupação

Medos Ser aproveitado/falta 
de controle

Ser deixado de 
fora/perder aprovação 
social

Mudança repentina/perda 
de estabilidade e 
segurança

Ser criticado/perda de 
precisão e qualidade
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SUMÁRIO DE PALAVRAS - Estilo Natural
O DISC é um instrumento observável "motivado por necessidades" baseado na ideia de que emoções e comportamentos não 
são nem "bons" nem "ruins".  Em vez disso, os comportamentos revelam as necessidades que motivam esse comportamento. 
Portanto, uma vez que podemos observar com precisão as ações, é mais fácil "ler" e antecipar seus prováveis motivadores e 
necessidades.

Este gráfico mostra seu gráfico de disco adaptado como um "Sumário de Palavra". Use-o com exemplos para descrever por que 
você faz o que você faz e o que é importante para você quando se trata de (D)omínio dos Problemas, (I)nfluência de Pessoas, 
e(S)tabilidade da Paz ou (C)auteloso com os Procedimentos.  Compartilhe mais sobre as necessidades específicas que o 
impulsionam em cada área do FOCO.  Se a intensidade do seu DISC estiver nos níveis 1 e 2, suas emoções e necessidades são o 
oposto daquelas nos Níveis 5 e 6 nessa área.. 

DISC Focus Problemas/Desafios Pessoas/Contatos Ritmo/Consistência Procedimentos/Restrições

Necessidades Desafios para resolver, 
Autoridade

Relações sociais, 
ambiente amigável

Sistemas, equipes, 
ambiente estável

Regras a seguir, Dados 
para analisar

Emoções Raiva, impaciência Otimismo, Confiança Paciência, Não-Expressão Medo, Preocupação

Medos Ser aproveitado/falta 
de controle

Ser deixado de 
fora/perder aprovação 
social

Mudança repentina/perda 
de estabilidade e 
segurança

Ser criticado/perda de 
precisão e qualidade
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Gráficos DISCstyles para Sample Report

Seu estilo adaptado indica que você tende a usar os traços comportamentais do estilo IC com Foco Trabalho. Seu 
estilo natural indica que você naturalmente tende a usar os traços comportamentais do estilo D.

Seu estilo adaptado é o gráfico exibido à esquerda. É a sua percepção das tendências comportamentais que você 
acha que deve usar em seu foco selecionado (trabalho, social ou familiar). Este gráfico pode mudar quando você 
muda de funções ou situações. O gráfico à direita é o seu estilo natural e indica a intensidade de seus 
comportamentos e motivadores instintivos. Muitas vezes é um indicador melhor do "você real” ou comportamento 
instintivo. É assim que você age quando se sente confortável em seu ambiente doméstico e não está tentando 
impressionar ninguém. É também o que aparece em situações estressantes. Este gráfico tende a ser bastante 
consistente, mesmo em ambientes diferentes.

Estilo Adaptado - Gráfico I

Padrão: IC 
Foco: Trabalho

Estilo Natural - Gráfico II

Padrão: D 

Se você tem pontuações abaixo de 10 ou mais de 90, estas são pontuações estendidas onde o comportamento se 
torna uma necessidade. Se expressar este comportamento não for possível, você provavelmente criará situações 
em que essa necessidade comportamental possa ser atendida.

Se as barras são semelhantes, significa que você tende a usar seus comportamentos naturais em qualquer ambiente. 
Se o seu estilo adaptado for diferente do seu estilo natural, isso pode causar estresse por um longo período de tempo. 
Significa que você está usando comportamentos que não são tão confortáveis ou naturais para você.

Quanto maior ou menor cada ponto D, I, S, C no seu gráfico, quanto maior ou menor o seu comportamento impactará 
nos seus resultados no trabalho e em outros ao seu redor. Uma vez ciente, você pode adaptar seu estilo para ser 
mais eficaz. Você pode mudar?  É claro! Você faz isso todos os dias dependendo das situações. No entanto, a 
mudança comportamental permanente só vem com consciência e prática. 
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Visão de Padrão Comportamental

A VPC tem oito zonas comportamentais. Cada zona identifica uma combinação diferente de traços 
comportamentais. Os descritores periféricos descrevem como outros normalmente vêem indivíduos com seu estilo. 
Padrões situados nas bordas externas do VPC identificam que um fator (DISC) do seu estilo dominará os outros três. 
À medida que você se move em direção ao centro do VPC, dois e, eventualmente, três características combinam 
para moderar a intensidade de seus descritores de estilo dentro de uma zona comportamental específica. O sinal de 
mais (+) indica que a pontuação de estilo anterior é maior, aproximando-o dessa zona de estilo (por exemplo : CD+S, 
a pontuação D é mais forte do que no CDS para que ela se aproxime da zona comportamental D).

LEGENDA DA PONTUAÇÃO
D = Dominante: Como você lida com problemas e desafios
I = Influente: Como você lida com pessoas e contatos
S = Estável: Como você lida com ritmo e consistência
C = Cauteloso/Consciencioso/Estrutura: Como você lida com procedimentos e restrições

Muito Paciente e favorece 
estabilidade e estrutura.  Não é 
um tomador de risco, gosta de 
operar em um ritmo estável e 

equilibrado.

Eficiente, analítico, organizado, factual, 
consciente das consequências de suas ações, 

prático e inovador.
Dados, Fatos & Análise.  

Preciso & Exato, Confiança 
no valor da estrutura, 

Padrões & Ordem. Vê o 
Valor das “Regras.”

Assertivo, focado em 
resultados. Decisões rápidas. 

Tende a buscar desafios. Pode 
ser agressivo e Impaciente, 

Desejo de liderança.

Assertivo e Persuasivo, Apto 
para adotar novos conceitos. 
Geralmente causa agitação. 

Pode ser muito extrovertidos 
com alta energia e esforço 

envolvente.

Muito Extrovertido & 
Persuasivo, Muito Orientado a 

Pessoas, Muito Otimista, Ótimas 
Habilidades de Comunicação, 

Gosta de ter variedade em seus 
dias.Dá Apoio & Persuasivo, Bom 

Integrante de Equipes, Força de 
Vontade & Fornece bons serviços 

aos clientes.

 Dados, equilíbrio e de 
diplomacia. Atento às 
“Regras”. Focado em 
metas. Não gosta de 

Confusões e Ambiguidade.

= Estilo de Comportamento Natural

= Estilo de Comportamento Adaptad
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Dicas de Comunicação para Outras Pessoas
As seguintes sugestões podem ajudar as pessoas que interagem com você a entender e ficarem atentas às suas 
preferências de comunicação. Para utilizar essas informações de forma efetiva, compartilhe-as com os outros e 
também discuta quais são as preferências dessas pessoas.

Verifique os dois tópicos mais importantes quando as pessoas se comunicam com você (faça e não faça) 
e as coloque na página de Resumo do Seu Estilo

Quando se comunicar com Sample, FAÇA:
 Faça perguntas orientadas para 'o quê' que permitem concluir a questão ou tópico.
 Esteja preparado para lidar com algumas objeções.
 Cinja-se exclusivamente a assuntos de trabalho.
 Quando discordar, aborde os métodos e procedimentos e não a pessoa diretamente.
 Seja específico sobre o que é necessário e quem é que vai fazê-lo.
 Seja claro nas suas explicações.
 Quando concordar, evidencie as idéias e os resultados potenciais, em vez de apoiar a pessoa responsável 

pelos resultados.

Quando se comunicar com Sample, NÃO FAÇA:
 Ser desmazelado ou desorganizado.
 Tentar desenvolver uma relação demasiado próxima, especialmente depressa demais.
 Perder ou esquecer-se de coisas necessárias para a reunião ou projeto.
 Deixar lacunas ou questões vagas a pairar no ar.
 Deixar que se reflita em ela pessoalmente quando em desacordo.
 Envolver-se numa discussão em círculos e fazer dela perder tempo.
 Tomar decisões por ela.



DISC Self
RELATÓRIO DE Sample Report - IC/D ESTILO

Copyright © 2021                         Todos os direitos reservados                                                                   16
Company Name Here     206-400-6647     www.YourWebsite.com

Suas Motivações: Desejos e Necessidades
Motivação é o entusiasmo ou a vontade de fazer alguma coisa.  Todos podem se motivar; no entanto, as pessoas 
são motivadas pelas suas próprias razões, não pelas das outras pessoas.  Simplesmente, as pessoas são motivadas 
pelo que querem.

Nossos comportamentos também são impulsionados por nossas necessidades. Cada estilo tem necessidades 
diferentes.  Se uma pessoa está estressada, ela pode precisar de tempo tranquilo sozinha; outra pode precisar de 
tempo social em torno de outras pessoas.  Cada um tem maneiras diferentes de satisfazer suas necessidades.  
Quanto mais plenamente nossas necessidades são atendidas, mais fácil é executar em um nível ideal

Escolha os dois desejos mais importantes e as duas necessidades mais importantes e transfira-as para a página 
Resumo do Seu Estilo.

Você tende a ser motivado por:
 Ter controle sobre o seu próprio destino e progressão de carreira. 
 Suporte para as suas idéias e iniciativas.
 Uma variedade de experiências e novos desafios.
 Ter autoridade igual à sua responsabilidade.
 Oportunidades para expressar suas idéias e opiniões.
 Independência para lhe ser permitido agir em função de idéias, e expressar criatividade a resolver 

problemas.
 Uma cultura de trabalho orientada para a mudança.

Pessoas com padrões como você tendem a precisar:
 Fazer uma abordagem mais suave, e reduzir a sua intensidade de forma a não ser tão brusco(a) e 

crítico(a).
 Compreender os resultados que são esperados de si, e ser avaliado(a) com base nos resultados, em vez de 

nos métodos utilizados para alcançar esses resultados.
 Delegar as tarefas rotineiras ou detalhadas depois de as ter dominado para aumentar a eficiência.
 Ser relembrado para moderar o ritmo e para ocasionalmente abrandar para relaxar e reequilibrar.
 Reprimir a intensidade em situações menos urgentes.
 Estar envolvido(a) ativamente em fazer as coisas acontecer, para não se sentir aborrecido(a) com 

quantidades enormes de trabalho de rotina.
 Ambientes com tarefas desafiantes.
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O que você traz para a Organização

Esta página fornece insights úteis para seu trabalho ou como você trabalha em conjunto em um projeto de equipe 
ou em família. Estes são os talentos e tendências que você traz. Quando usados em ambientes em que você é mais 
eficaz, é provável que você seja auto motivado para realizar grandes coisas. É possível que você nem sempre esteja 
em um ambiente que lhe permita ser o seu melhor. Recomendamos que você fale com seu líder para ver o que pode 
ser incorporado ao seu ambiente atual para ajudar a manter sua motivação. Confira os dois pontos fortes mais 
importantes, as duas tendências de estilo de trabalho mais importantes e os dois fatores ambientais mais 
importantes e transfira-os para a página Resumo do Seu Estilo.

Seus pontos fortes:
 Você age de forma direta, com um olho nos resultados.
 Você tem um forte sentido de urgência quando se trata de completar tarefas.
 Você está motivado(a) para se desafiar a si próprio(a) e aos outros. 
 Você é auto-confiante, com a capacidade e inovação para abrir novos caminhos.
 Você é um(a) solucionador(a) de problemas rápido(a) e eficiente.
 Você é um(a) empreendedor(a) que não espera que as coisas aconteçam à sua volta.
 Você dá valor à perseverança e raramente desiste.

Suas tendências de estilo de trabalho:
 Você deseja autoridade igual à sua responsabilidade.
 Você é motivado(a) por mudança e novos desafios e pode sentir tédio quando o ritmo abranda ou o 

desafio foi ultrapassado.
 Sendo uma pessoa cheia de recursos, pode adaptar-se rapidamente a muitos ambientes diferentes.
 Você gosta de gerar novas idéias, deixando que os outros trabalhem nos detalhes de um projeto.
 Você não é facilmente influenciado(a) pelo grupo ou pelas limitações do protocolo organizacional.
 Você é muito auto-confiante, sempre procurando encontrar as suas próprias soluções.
 Você pode querer ser percepcionado(a) como alguém que gosta de desafios, competição e tarefas 

difíceis.

Você tende a ser mais eficaz em ambientes que fornecem:
 Supervisão direta mínima.
 Muitas experiências variadas, incluindo algumas ocasionais surpresas ou problemas inesperados.
 Poucos ou nenhum controle ou limitações à sua autoridade.
 Uma atmosfera pioneira, inovadora e empreendedora com muita latitude para expressar as suas idéias.
 Liberdade em relação aos pormenores e minúcias.
 Avaliações de desempenho baseadas nos resultados alcançados, não nos meios ou processos utilizados.
 Uma ampla esfera de influência e responsabilidade.
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O Estilo D 

Sob Estresse - Percepções, Comportamento e Necessidades para o D
Estresse é inevitável. As percepções de nosso comportamento podem ter um impacto significativo em nossa eficácia 
- tanto na forma como nos percebemos quanto na forma como os outros nos percebem. A maneira como nos 
comportamos sob estresse pode criar uma percepção que não é o que pretendemos. As descrições abaixo das 
percepções de outros podem parecer um pouco extremas às vezes (especialmente se nosso comportamento é uma 
força excessivamente estendida que se torna uma fraqueza ou limitação). À medida que você entende essas 
percepções com mais clareza, você é capaz de modificar seu comportamento para maximizar sua própria eficácia e 
garantir que outros o vejam como você gostaria.

Auto percepção potencial:
 Entrepreneurial 
 Competitive
 Self-starter
 Independent 

 

Sob estresse, pode ser percebido por outros:
 Arrogant 
 Self-centered 
 Demanding 
 Controlling 

 

Sob estresse você precisa:
 Um ritmo acelerado para avançar em direção aos objetivos 
 Realizações 
 Controle da situação e de si próprio 

Seus comportamentos típicos em conflito: 
 Como tende a focar-se nos seus próprios resultados, pode ter tendência a tornar-se autocrático como 

forma de conseguir o que quer.
 A sua paixão por vencer pode ter como resultado situações win/lose (ganha/perde), tornando difícil para 

os outros trabalhar consigo. 
 Você sente-se perfeitamente confortável em situações de conflito, agressividade e ira. Muitas vezes pode 

não se aperceber do impacto que o seu comportamento tem nos outros. Em outras circunstâncias, no 
entanto, poderá conscientemente escolher a ira e a agressividade como armas táticas. De qualquer modo 
tenderá a aumentar o nível de agressividade. 

Estratégias para reduzir conflitos e aumentar a harmonia:
 Assegure-se de que partilha o raciocínio por detrás das suas decisões. Não o fazer faz as decisões parecer 

arbitrárias. Quando usar uma sugestão de outra pessoa dê-lhe o respectivo crédito. 
 Evite criar controvérsia ou 'agitar as águas' apenas para manter as coisas interessantes. Isto pode 

aumentar a sua energia para a tarefa mas é provável que tenha um efeito negativo em muitos dos outros. 
 Precisa de incluir todas as pessoas envolvidas num projeto no seu processo de decisão. Peça sugestões 

regularmente e leve-as em consideração. Pode sempre ter a decisão final, contudo será uma decisão mais 
informada e os outros estarão mais motivados para a seguir. 
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Áreas Potenciais de Melhoria

Todo mundo tem lutas, limitações ou fraquezas.  Muitas vezes, é simplesmente uma superextensão de nossas forças 
que pode se tornar uma fraqueza.  Por exemplo, a franqueza de um Alto D pode ser uma força em certos ambientes, 
mas quando sobrecarregados eles podem se tornar mandões.

À medida que você considera maneiras de continuar a melhorar como comunicador, recomendamos que você se 
concentre em não mais do que duas áreas de cada vez, pratique e fortaleça-os, e depois escolha outra área para se 
concentrar e desenvolver.

Verifique as duas áreas mais importantes que você está comprometido a melhorar e transferi-as para a página 
Resumo do Seu Estilo.

Áreas Potenciais de Melhoria:
 Você precisa de melhores capacidades para lidar com pessoas quando se trata de motivar e gerir os 

outros.
 Você às vezes ignora detalhes importantes enquanto se foca na visão global.
 A sua atitude exigente pode alienar os outros que não partilham a sua motivação.
 Você é por vezes contundente e crítico(a) e esquece-se do tato apropriado.
 Você pode tender a ultrapassar os seus limites na assunção de autoridade.
 Você pode abusar de ameaças para persuadir ou motivar os outros.
 Você deseja controle, por isso pode hesitar em delegar tarefas a outras pessoas.
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As 12 Tendências Comportamentais - Resumo

Os estilos primários - D, I, S e C - são influenciados pelos outros três estilos em nossa expressão comportamental. 
Você não manifesta apenas um desses estilos; seu comportamento é o resultado de todos os quatro, combinando e 
afetando um ao outro.  As seguintes tendências comportamentais são pontuadas com base na forma como seus 
estilos de DISC combinam e influenciam uns aos outros. Nesta página você verá todas as 12 Tendências 
Comportamentais em Resumo, e as páginas a seguir fornecem mais detalhes sobre cada uma dessas medidas.

Comportamentos Natural Adaptado

Motivado por pessoas
Como as próprias metas desse indivíduo levam as coisas adiante

Automotivado Situacional

Independente
Como esse indivíduo trabalha dentro de uma equipe.

Diretivo Colaborativo

Fornecendo instruções
Como esse indivíduo dita direções e expectativas.

Diretriz e compulsiva Reservado e detalhado

Exatidão
Como este indivíduo se concentra na correção e exatidão.

Situacional Precisão

Interação entre cliente e equipe
Como este indivíduo se envolve com clientes e partes interessadas, 
interna e externamente.

Situacional Envolvente

Raciocínio
Como esse indivíduo usa evidências para pensar e resolver 
problemas.

Situacional Situacional

Demonstrando Abertura
Como esse indivíduo se sente mais confortável se expressando.

Situacional Situacional

Cauteloso na decisão
Como este indivíduo aborda decisões e ações.

Situacional Impulsivo

Alinhamento do Processo de Trabalho
Como este indivíduo se concentra no processo de fluir com o 
trabalho.

Situacional Exatidão

Priorizando
Como esse indivíduo determina uma ordem para lidar com itens 
ou tarefas com base em regras e estruturas estabelecidas.

Resultados Regras

Construindo Conexão
Como esse indivíduo se concentra quando interage com os outros.

Foco nos Resultados Foco nas Relações

Resistência à Mudança
Como esse indivíduo resiste ao se engajar com mudanças.

Direcionado à Mudança Situacional
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As 12 Tendências Comportamentais – Detalhes & Gráficos
 
Para cada um dos 12, você verá um gráfico e uma instrução personalizada para o seu estilo Natural e Adaptado. 
Essas pontuações e declarações revelam quais das combinações de estilo são mais observáveis e descrevem como 
você expressa essa tendência com base na sua mistura de DISC.

Notas de Interpretação:
1. Frequência Observada: As tendências comportamentais são apresentadas na ordem de Mais Frequentemente 

Observadas (HI) para Menos Frequentemente Observadas(LOW).
o HI – Claramente observado na maioria das situações, visto com mais frequência
o HM – Frequentemente observado em muitas situações
o MOD – Pode ou não ser observado dependendo da situação
o LM – Às vezes observado em algumas situações
o LOW – Ausência do comportamento na maioria das situações

2. Direção da sua pontuação – À medida que o gráfico se move para a direita ou para a esquerda, ele mostra como você 
provavelmente expressará o comportamento. Se os gráficos estiverem perto do centro, o resultado é um efeito 
comportamental de equilíbrio que dependerá da situação.

3. Comparação Populacional Geral – A caixa azul representa a população em geral nessa tendência comportamental. 
Aproximadamente 68% das pessoas pontuam nessa faixa.

Motivado por pessoas

Natural (HM): Você é um tanto autodeterminado, muitas vezes foca em tomar 
ações que alcancem resultados e objetivos. Você provavelmente será conduzido à 
agir com base em suas próprias necessidades e motivações e, provavelmente, inicia 
tudo sozinho. Esteja ciente de que pode ser apropriado apoiar e ajudar os outros 
também. 

Adaptado (MOD): Sua determinação é equilibrada entre uma abordagem 
autônoma e orientada para os outros, concentrando-se em ações para alcançar 
resultados com consciência dos riscos e conseqüências das ações. É provável que 
você seja motivado por um desejo de atender às suas próprias necessidades e 
motivações, além de apoiar e ajudar os outros no processo.
    

Automotivado

Motivado pelos outros

Independente

Natural (HM): Você está voltado para os resultados, focado em realizar as coisas de 
forma rápida e eficiente, provavelmente fará isso de maneira independente e 
direta. Você provavelmente realizará um trabalho independente melhor quando 
puder gerenciar sua produtividade e eficiência de forma autônoma. Tenha certeza 
que você não está se distanciando demais.

Adaptado (LM): Você se preocupa com o envolvimento dos outros, prefere 
alcançar resultados juntos, o que pode afetar a eficiência. Você provavelmente fará 
o seu melhor trabalho em colaboração com a equipe. Esteja ciente de que muita 
interação pode causar alguns atrasos na produtividade ou eficiência.
    

Diretivo

Colaborativo
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Fornecendo instruções

Natural (HM): Você é um tanto direto e focado em resultados, e pode preferir 
definir seu próprio rumo e direcionar os outros ao invés de seguir as expectativas 
estabelecidas.

Adaptado (LM): É mais provável que você siga com precisão as diretrizes estruturais 
e de procedimentos estabelecidas, esteja ciente da necessidade da precisão e 
conformidade com determinadas diretrizes e protocolos.
    

Diretriz e compulsiva

Reservado e detalhado

Exatidão

Natural (MOD): Seus planos são uma combinação de ponderações cuidadosas para 
garantir resultados com qualidade, sistemas e processos que permitem o avanço do 
movimento em um ambiente estável. Você provavelmente está ciente da 
previsibilidade e precisão ao fazer planos. Você vai gostar de ter mais resultados 
positivos ao usar um planejamento equilibrado

Adaptado (HM): Você frequentemente foca em garantir cuidadosa e 
ponderadamente resultados de alta qualidade com grande importância na precisão, 
estrutura e ordem em tudo que faz. É provável que você se concentre em ser e fazer 
as coisas da maneira certa. Embora fazer isso da maneira certa possa impactar o 
sucesso de forma dramática, também é útil ter confiabilidade e uniformidade nos 
processos de planejamento.

Precisão

Previsibilidade

Interação entre cliente e equipe

Natural (MOD): Você pode ser envolvente e persuasivo ao mesmo tempo em que 
fornece suporte e estabilidade em suas interações com os outros. É provável que 
você equilibre as necessidades dos outros, criando uma relação e garantindo que 
suas necessidades sejam atendidas. Isso pode efetivamente criar relações leais e 
confiáveis.

Adaptado (HM): Você é um tanto envolvente, encantador, persuasivo e influente, 
muitas vezes se conectando com os outros de uma forma que gera confiança e 
segurança. É mais provável que você se concentre em interagir com os outros para 
criar relacionamento e amizade, a fim de garantir que eles queiram trabalhar com 
você diretamente. Às vezes, os negócios devem ser apenas negócios.
   

Envolvente

Suporte

Raciocínio

Natural (MOD): Você pode confiar um pouco nos seus sentimentos e interações 
com os outros para tomar decisões e escolher o que é provável de ser considerado 
aceitável, mas buscará fazer uso de julgamentos com evidências e verificações. Ao 
raciocinar, você provavelmente confia em uma abordagem equilibrada de razão e 
emoção, observa as circunstâncias com uma perspectiva lógica e também presta 
atenção no que parece certo.

Adaptado (MOD): Consistente com o Estilo Natural
    

Baseada em evidências

Baseado na intuição
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Demonstrando Abertura

Natural (MOD): Seu conforto é equilibrado entre sua capacidade de interagir com os 
outros e na construção pessoal para obter conexões, enquanto mantem um foco na 
estrutura, nos detalhes e na precisão. Você pode lutar para manter um ritmo ou 
foco consistente. Você pode ser confiante tanto nas interações sociais quanto nas 
informações para apoiar sua perspectiva.

Adaptado (MOD): Consistente com o Estilo Natural
    

Social

Estrutural

Cauteloso na decisão

Natural (MOD): Você equilibra a atenção cuidadosa e a ponderação dos riscos, mas 
também pode agir de forma mais impulsiva, agindo com instinto e intuição. Suas 
decisões podem ser baseadas em uma abordagem equilibrada de lógica e emoção, 
em que você fará o que parece certo e também o que faz sentido, estando atento 
aos riscos ao mesmo tempo.

Adaptado (LM): Você é um tanto impulsivo, baseado em sentimentos ao invés de 
dedicar tempo para considerar os riscos e as consequências. É provável que você 
tome decisões de maneira espontânea e emocional, confiando em seu instinto e 
agindo do modo que parece certo. As vezes é importante pensar logicamente 
também, e não apenas se fará você se sentir bem.

    

Cauteloso

Impulsivo

Alinhamento do Processo de Trabalho

Natural (MOD): Seu processo e seu desenvolvimento são equilibrados entre manter 
as coisas metódicas e estáveis e manter os padrões de qualidade para ter certeza 
que o que você está fazendo seja preciso e exato. Pode haver momentos em que 
você processe informações e depois flua com ênfase igual na precisão e na 
consistência. Esses dois, quando equilibrados, garantirão ótimos resultados.

Adaptado (LM): Seu processo e seu desenvolvimento geralmente são conduzidos 
pela manutenção de padrões de qualidade para garantir que o que você está 
fazendo seja preciso e exato. É provável que você tenha como foco processar 
informações e fluir tanto com exatidão quanto com precisão. Há momentos em que 
a consistência é tão importante quanto a precisão. Não esqueça de equilibrá-los.
    

Consistência

Exatidão
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Priorizando

Natural (LM): Geralmente você se concentra de forma específica e direta nos 
resultados, agindo de maneira que vise a realização imediata e está menos 
preocupado com as diretrizes estabelecidas. Você provavelmente irá priorizar e 
focar nos resultados e nos ganhos finais. Embora o resultado final seja certamente  
componente chave que deve ser levado como prioridade, tenha certeza de que 
você também está ciente das regras e restrições da situação.

Adaptado (HM): Você geralmente se concentra em seguir diretrizes estruturais e 
de procedimentos estabelecidos para garantir resultados de alta qualidade com 
grande importância na exatidão, ordem e precisão. É provável que você priorize as 
regras e não os resultados. Embora as regras e procedimentos sejam componentes 
chaves para o sucesso e devam ser prioridades, esteja certo e saiba qual deve ser o 
resultado final
    

Regras

Resultados

Construindo Conexão

Natural (LM): Você é um tanto motivado por suas interações, preferindo não se 
conectar socialmente, a não ser que tenha um resultado ou propósito específico. É 
mais provável que você se concentre nos resultados com o desejo de atingir uma 
meta ou concluir uma tarefa ao invés de conectar-se ou criar um relacionamento. 
Lembre-se, as pessoas que trabalham com você podem desejar te conhecer 
melhor.

Adaptado (HM): Você é um tanto sociável e mais propenso a focar na construção 
de relacionamentos e  conexões ao invés de realizar uma meta ou concluir uma 
tarefa. Não se esqueça de que às vezes há coisas que tem que ser feitas.
    

Foco nas Relações

Foco nos Resultados

Resistência à Mudança

Natural (LM): É provável que você seja mais firme em tempos de mudança, 
preferindo liderar e direcionar atividades focadas em resultados e soluções. Você é 
do tipo que lida com a mudança, impulsionando a ação e encarando-a de frente. 
Você pode até querer mudar as coisas só para ver como isso pode ser diferente. Às 
vezes, manter as coisas consistentes também é bom.

Adaptado (MOD): É provável que você demore para incluir nos seus próprios 
pensamentos a ideia de aceitar mudanças, responsabilidades e 
comprometimentos, dependendo do nível de risco e do resultado esperado. Pode 
haver momentos em que você aceite e se envolva ativamente na mudança e outras 
vezes você sinta a necessidade de ter mais informação e planejamento como 
benéficos. É provável que você esteja pronto, desde que as coisas façam sentido.

    

Relutante à Mudança

Direcionado à Mudança
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Resumo do Estilo de Sample Report

Comunicação é um processo bidirecional. Incentive os outros a completar suas próprias avaliações on-line do 
DISCstyles e, em seguida, compartilhar a Folha de Resumo entre si. Ao discutir preferências, necessidades e desejos 
das pessoas com quem trabalha, socializa e convive, você pode melhorar essas relações e transformar o que poderia 
ter sido uma relação estressante em uma relação mais eficaz apenas por entender e aplicar as informações do 
DISCstyles. Preencha a planilha abaixo com as informações das páginas anteriores deste relatório.

COMUNICAÇÃO FAÇA & NÃO FAÇA
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

SUAS MOTIVAÇÕES: DESEJOS 
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

SUAS MOTIVAÇÕES: NECESSIDADES 
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

SEUS PONTOS FORTES
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

SUAS TENDÊNCIAS DE ESTILO DE TRABALHO
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

AMBIENTE EFICAZ
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________

ÁREAS POTENCIAIS PARA MELHORIA
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
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PARTE III ENTENDENDO OS OUTROS E A ADAPTABILIDADE

Entender seu próprio estilo comportamental é apenas o primeiro passo para melhorar as relações. Para realmente 
começar a usar o poder dos estilos comportamentais, você também precisa saber como aplicar as informações a outras 
pessoas e em outras situações. Bons relacionamentos podem melhorar e relacionamentos desafiadores podem se tornar 
bons

As pessoas querem ser tratadas de acordo como estilo comportamental delas, não do seu.

As pessoas geralmente cometem o erro de assumir que os outros interagem e pensam da mesma maneira que fazem, e 
qualquer um de nós cresceu acreditando na Regra de Ouro:  tratando os outros da maneira que você gostaria de ser 
tratado. Em vez disso, encorajamos uma regra prática para viver - o que o Dr. Tony Alessandra chama de Regra de 
Platina®: tratar os outros da maneira que eles querem ser tratados.  Essa prática requer ajustes estratégicos feitos caso 
a caso, e ajustar seu próprio comportamento para que as pessoas se sintam mais à vontade com você é o que 
chamamos Adaptabilidade.

É importante lembrar que adaptar nosso estilo nem sempre é fácil! Pode levar algum tempo, você pode sentir que é 
difícil ou parecer especialmente estranho em certas situações. Invista tempo, prática, paciência e diligência e você verá 
os benefícios nos seus relacionamentos.

ESTA SEÇÃO INCLUI:

 O que é adaptabilidade?
 Como identificar o estilo comportamental de outra pessoa
 Comunicando-se com cada estilo
 Como se adaptar aos diferentes estilos comportamentais

o Modificando a Objetividade (Direto e Indireto)
o Modificando a Abertura (Aberto e Reservado)
o Modificando o Ritmo e a Prioridade

 Adaptação em diferentes situações
o No Trabalho
o Em Vendas e Serviços
o Em Ambientes Sociais
o Em Ambientes de Aprendizagem

 Atividades de aplicação

ADAPTABILIDADE
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O que é Adaptabilidade?

A adaptabilidade é baseada em dois elementos:  Flexibilidade e Aptidão. Flexibilidade é sua Vontade e Aptidão é 
sua Capacidade de ajustar sua abordagem ou estratégia com base nas necessidades particulares da situação ou 
relacionamento em um determinado momento. É algo que você deve cognitivamente escolher para aplicar a si 
mesmo (aos seus padrões, atitudes e hábitos), e não esperar dos outros a mesma coisa.

Nós praticamos adaptabilidade cada vez que desaceleramos para um Estilo C ou S; ou 
quando nos movemos um pouco mais rápido para o Estilo D ou I. Também ocorre quando 
os Estilos D ou C investem tempo para construir relação com os Estilos S ou I, ou quando 
os Estilos I ou S concentram-se em fatos ou buscam entende-los como faz os Estilos D ou 
C. 

Adaptabilidade não significa uma "imitação” do estilo da outra pessoa. Significa ajustar sua abertura, objetividade, 
ritmo e prioridade na direção da preferência da outra pessoa, mantendo sua própria identidade. Pessoas adaptáveis 
sabem negociar relacionamentos de uma maneira que todos ganham.

Seu nível de adaptabilidade influencia como os outros julgam a relação com você. Adaptação aumentará a confiança 
e a credibilidade; se você diminuir sua adaptabilidade, sua confiança e credibilidade diminuirão. Ser mais adaptável 
permite que você interaja de forma mais produtiva com pessoas difíceis e ajuda você a evitar ou gerenciar situações 
tensas.

Considerações Importantes: 
 A adaptabilidade é importante para todos os relacionamentos bem sucedidos.
 Nenhum estilo é naturalmente mais adaptável do que outro. 
 Adaptabilidade é uma escolha: 

o Você pode optar por ser adaptável com uma pessoa e com outras não. 
o Você pode optar por ser bastante adaptável com uma pessoa hoje e menos adaptável com essa 

mesma pessoa amanhã. 
 Muitas vezes, as pessoas adotam um estilo diferente em suas vidas profissionais do que em suas vidas sociais e 

pessoais. 
o Tendemos a ser mais adaptáveis no trabalho e com pessoas que conhecemos menos.

Tendemos a ser menos adaptáveis em casa e com pessoas que conhecemos melhor.

Atenção: 

Adaptabilidade ao extremo pode parecer fingimento e duas caras. Uma pessoa que mantém alta 
adaptabilidade em todas as situações pode não ser capaz de evitar estresse e ineficiência. Há também o 
perigo de se desenvolver tensão a partir do estresse de se comportar em um estilo "estranho". 
Normalmente, isso é temporário e pode valer a pena se você melhorar o relacionamento com os outros. 
Na outra ponta do contínuo, nenhuma adaptabilidade faria com que outros julgassem alguém como rígido 
e intransigente porque insistem em se comportar de acordo com seu próprio ritmo natural e prioridade.
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Reconhecendo o estilo comportamental de outra pessoa

2 Perguntas Poderosas:

1.  Eles são DIRETOS/RÁPIDOS ou INDIRETOS/MAIS LENTO em suas comunicações? 
(Objetividade é o 1º preditor do Estilo. Anote os Diretos à direita e Indiretos à esquerda).

2. Eles são RESERVADOS/ORIENTADOS AS TAREFAS ou ABERTOS/ORIENTADOS AS PESSOAS em 
suas comunicações? 
(Abertura é o 2º preditor do Estilo.  Anote os Abertos na parte inferior e os Reservados no topo).

 

Quando integramos tanto a tendência natural de ser DIRETO ou INDIRETO como a tendência natural de ser RESERVADO 
ou ABERTO, ele forma a fundação e a base para traçar cada um dos quatro estilos comportamentais diferentes do DISC:

Objetividade & Abertura Ritmo & Prioridade

Tende a ser direto e reservado Ritmo rápido e orientado as tarefas

Tende a ser direto e aberto Ritmo rápido e orientado as pessoas

Tende a ser indireto e aberto Ritmo lento e orientado as pessoas

Tende a ser indireto e reservado Ritmo lentos e orientado as tarefas

A intensidade do comportamental de objetividade ou abertura é mostrada no quadrante que você desenha. As 
posições mais nos extremos do VPC refletem MAIS INTENSIDADE e aqueles que se aproximam do centro refletem 

INTENSIDADE MODERADA de ambas as características.

RITMO LENTO
ORIENTADO AS TAREFAS

RITMO RÁPIDO
ORIENTADO AS PESSOAS

RITMO RÁPIDO
ORIENTADO AS TAREFAs

RITMO LENTO
ORIENTADO AS PESSOAS
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Comunicando-se com cada estilo

Com Estilos D Com Estilo I Com Estilos S Com Estilos C

 Mostre-lhes como ganhar
 Raciocínio lógico
 Forneça dados conciso
 Concorde com metas e 

limites
 Varie a rotina
 Elogie-os pelo que fizeram
 De oportunidades para 

liderarem e impactarem os 
resultados

 Mostre a eles que você 
admira e gosta deles

 Seja otimista
 Apoie seus sentimentos e 

ideias
 Evite detalhes 

desnecessários
 Concentre-se no quadro 

geral
 Interaja e participe com 

eles – faça junto
 Forneça 

reconhecimentos e 
elogios

 Mostre como sua ideia 
minimiza o risco

 Demonstre interesse neles
 Elogie-os 
 Dê garantias pessoais
 Forneça uma atmosfera 

relaxante, amigável e 
estável

 Aja de forma não 
agressiva, foque em 
interesses comuns

 Ofereça oportunidades de 
contribuição e trabalho em 
equipe

 Use abordagem indireta e 
não ameaçadora

 Mostre seu raciocínio 
lógico, dê dados por 
escrito

 Permita-lhes pensar, 
perguntar e verificar antes 
de tomar decisões

 Diga a eles "por quê" e 
"como"

 Ofereça oportunidades de 
demonstrar precisão e 
planejamento para 
resultados de qualidade

          Tensão Entre os Estilos 

RITMO

Direto e Rápido 
vs.

Indireto e Lento

PRIORIDADE

Reservado e Orientado as Tarefas
vs.

Aberto e Orientado as Pessoas

RITMO & PRIORIDADE

Direto, Rápido, Reservado e Orientado 
as Tarefas

vs.
 Indireto, Lento, Aberto e Orientado as 

Pessoas

Alto S + Alto I  
(Inferior Esquerdo vs. Inferior Direito).

Alto C + Alto D
(Superior Esquerdo vs. Superior Direito)

Alto D + Alto I
(Superior Direito vs. Inferior Direito)

Alto C + Alto S 
 (Superior Esquerdo vs. Inferior Esquerdo)

Alto S + Alto D
(Inferior Esquerdo vs. Superior Direito)

Alto C + Alto I 
 (Superior Esquerdo vs. Inferior Direito)
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Modificando a Objetividade e a Abertura

DIRETO/INDIRETO

Com Estilo D 
DIRETO

Com Estilo I 
DIRETO

Com Estilo S
INDIRETO

Com Estilo C
INDIRETO

 Use uma voz forte e 
confiante

 Use declarações diretas 
em vez de perguntas 
retóricas

 Enfrente o conflito 
abertamente, desafie e 
discorde quando 
apropriado

 Dê atenção total

 Tome decisões em um 
ritmo mais rápido

 Seja otimista, positivo, 
caloroso

 Inicie a conversa
 Dê recomendações
 Não entre em conflito 

com a pessoa, mas 
enfrente o conflito 
abertamente

 Tome decisões mais 
lentamente

 Evite discussões e 
conflitos

 Compartilhe a tomada 
de decisão

 Seja agradável e estável
 Responda com 

sensibilidade e carinho

 Não interrompa
 Busque e reconheça 

suas opiniões
 Evite criticar, desafiar 

ou agir como 
insistência – 
especialmente 
pessoalmente

RESERVADO/ABERTO

Com Estilo D 
RESERVADO

Com Estilo I 
ABERTO

Com Estilo S
ABERTO

Com Estilo C
RESERVADO

 Vá direto ao ponto
 Mantenha-se na agenda
 Não perca tempo
 Use linguagem de 

negócios
 Demonstre interesse
 Ouça suas sugestões

 Compartilhe 
sentimentos, mostre 
mais emoção

 Responda à expressão 
de seus sentimentos

 Ofereça elogios 
pessoais 

 Esteja disposto a se 
desviar da agenda

 Tire um tempo para 
desenvolver a relação

 Comunique-se de 
maneira relaxada

 Use linguagem amigável
 Mostre interesse neles
 Ofereça 

reconhecimentos 
privados

 Mantenha orientação 
lógica e factual

 Reconheça seu 
pensamento

 Minimize o entusiasmo 
e o movimento do corpo

 Responda formalmente 
e educadamente
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Modificando o Ritmo e a Prioridade

RITMO

Com Estilo D 
RÁPIDO

Com Estilo I 
RÁPIDO

Com Estilo S
LENTO

Com Estilo C
LENTO

 Esteja preparado, 
organizado

 Chegue ao ponto 
rapidamente

 Fale, mova-se em um 
ritmo mais rápido

 Não perca tempo
 Dê tempo e atenção 

sem distração
 Cuidado com as 

mudanças de assunto e 
varie o modo de 
apresentação

 Não se apresse nas 
tarefas

 Fique animado com 
eles

 Fale, mova-se em um 
ritmo mais rápido

 Mude o tema da 
conversa com 
frequência

 Resuma os detalhes 
 Seja otimista, positivo
 Dê-lhes atenção

 Desenvolva confiança e 
credibilidade ao longo 
do tempo, não force a 
barra

 Fale, mova-se em um 
ritmo mais lento

 Concentre-se em uma 
abordagem constante

 Dê tempo para eles 
acompanharem as 
tarefas

 Dê-lhes instruções 
passo a passo

 Seja paciente, evite 
apressá-los

 Esteja preparado para 
responder perguntas

 Fale, mova-se em um 
ritmo mais lento

 Cumprimente 
cordialmente, e 
prossiga 
imediatamente para a 
tarefa (sem conversa 
social)

 Dê-lhes tempo para 
pensar, não pressione 
por decisões 
precipitadas

PRIORIDADE

Com Estilo D 
TAREFA

Com Estilo I 
PESSOA

Com Estilo S
PESSOA

Com Estilo C
TAREFA

 Vá direto para a tarefa
 Forneça opções e 

deixe-os decidir
 Permita-lhes definir 

metas e objetivos
 Forneça 

acompanhamento de 
alto nível

 Arrume tempo para 
socializar

 Tome iniciativa para 
se apresentar ou 
iniciar a conversa

 Seja aberto e 
amigável, e permita 
entusiasmo e 
animação

 Deixe-os falar
 Faça sugestões que 

lhes permitam ficar 
bem

 Não exija muito 
acompanhamento, 
detalhes ou 
compromissos de 
longo prazo

 Conheça-os 
pessoalmente

 Aproxime-se deles de 
forma amigável, mas 
profissional

 Envolva-os focando 
em como seu trabalho 
os afeta e seus 
relacionamentos

 Ajude-os a priorizar as 
tarefas

 Tenha cuidado para 
não criticar 
pessoalmente, 
mantenha-se 
específico e focado

 Prepare-se com a 
lógica e a praticidade

 Siga regras, 
regulamentos e 
procedimentos

 Ajude-os a definir 
prazos e parâmetros 
realistas

 Forneça prós e 
contras e a história 
completa

 Dê tempo para 
compartilhamento de 
detalhes e dados 

 Esteja aberto a uma 
análise minuciosa
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Adaptando-se em diferentes situações: NO TRABALHO

ESTILO DOMINANTE

 Seja mais realista e meça melhor os riscos
 Tenha mais cautela e deliberação antes de tomar decisões
 Siga as regras, regulamentos e expectativas pertinentes
 Reconheça e solicite as contribuições dos outros
 Diga aos outros as razões das suas decisões
 Cultive mais atenção/receptividade às emoções dos outros

ESTILO INFLUENTE

 Priorize e organize melhor suas atividades
 Acompanhe as tarefas até a conclusão
 Veja as pessoas e as tarefas de forma mais objetiva
 Evite o uso excessivo de dar e receber conselhos
 Anote as coisas importantes

ESTILO ESTÁVEL

 Utilize atalhos e descarte etapas desnecessárias
 Acompanhe seu crescimento
 Evite fazer as coisas da mesma maneira
 Perceba que há mais de uma abordagem para tarefas
 Torne-se mais aberto a alguns riscos e mudanças
 Sinta-se sinceramente apreciado
 Fale e expresse seus pensamentos e sentimentos

ESTILO CAUTELOSO

 Compartilhe seus conhecimentos e expertise com os outros
 Aborde as pessoas que prefere evitar
 Estabeleça prazos e parâmetros realistas
 Veja pessoas e tarefas de maneira menos séria e crítica
 Equilibre sua vida com interação social e realização de tarefas
 Mantenha-se em curso com as tarefas, menos verificação constante
 Mantenha as altas expectativas para os itens de alta prioridade, não tudo
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Adaptando-se em diferentes situações: VENDAS E SERVIÇOS

ESTILO DOMINANTE

 Planeje-se para estar preparado, organizado e rápido 
 Conheça-os de forma profissional e empresarial
 Aprenda e estude seus objetivos e metas – o que eles querem realizar, como eles estão atualmente motivados 

a fazer as coisas e o que eles gostariam de mudar
 Sugira soluções com consequências claramente definidas e acordadas, bem como recompensas que se 

relacionam especificamente com seus objetivos
 Vá direto ao ponto
 Forneça opções e deixe-os tomar a decisão, quando possível

ESTILO INFLUENTE

 Tome a iniciativa apresentando-se de forma amigável e informal e esteja aberto a novos tópicos que parecem 
interessar-lhes

 Apoie seus sonhos e objetivos
 Ilustre suas ideias com histórias e descrições emocionais que eles podem relacionar com seus objetivos ou 

interesses
 Resuma claramente os detalhes e direcionando-os para objetivos mutuamente agradáveis e itens de ação
 Forneça incentivos para encorajar decisões mais rápidas
 Dê-lhes testemunhos

ESTILO ESTÁVEL

 Conheça-os mais pessoalmente e aproxime-os de uma forma não ameaçadora, agradável e tranquila, mas 
profissional

 Desenvolva confiança, amizade e credibilidade em um ritmo relativamente lento
 Peça-lhes para identificar suas próprias necessidades emocionais, bem como suas expectativas de tarefa ou 

negócios
 Envolva-os focando no elemento humano... ou seja, como algo os afeta e suas relações com os outros
 Evite apressá-los e dê-lhes garantias pessoais e concretas
 Comunique-se com eles de forma consistente e regularmente

ESTILO CAUTELOSO

 Prepare-se para que você possa responder o máximo de suas perguntas o mais rápido possível
 Cumprimente-os cordialmente, mas vá rapidamente para a tarefa; não comece com conversa pessoal ou social
 Aprimore suas habilidades em praticidade e lógica
 Faça perguntas que revelem uma direção clara e que se encaixam no esquema geral das coisas
 Documente como e por que algo se aplica
 Dê-lhes tempo para pensar; evite empurrá-los para uma decisão precipitada
 Conte a eles os prós e contras e a história completa
 Siga em frente e entregue o que promete
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Adaptando-se em diferentes situações: AMBIENTES SOCIAIS

ESTILO DOMINANTE

 Deixe-os saber que você não pretende perder o tempo deles
 Transmita abertura e aceitação deles
 Ouça suas sugestões
 Resuma suas conquistas e realizações
 Dê a eles seu tempo e atenção total
 Valorize-os e reconheça-os quando possível

ESTILO INFLUENTE

 Concentre-se em uma abordagem positiva, otimista e calorosa
 Ouça seus sentimentos e experiências pessoais
 Responda-os de forma aberta e agradável
 Evite discussões negativas ou confusas sobre problemas
 Faça sugestões que lhes permitam ficar bem
 Não exija muito acompanhamento, detalhes ou compromissos de longo prazo
 Dê a eles sua atenção, tempo e presença

ESTILO ESTÁVEL

 Concentre-se em uma abordagem mais lenta e constante
 Evite discussões e conflitos
 Responda com sensibilidade e carinho
 Reconheça-os privadamente com elogios específicos e críveis
 Permita-lhes seguir em tarefas concretas
 Mostre-lhes os procedimentos passo a passo
 Comporte-se de forma agradável e otimista
 Dê-lhes estabilidade e o mínimo de mudança

ESTILO CAUTELOSO

 Use uma abordagem lógica
 Ouça suas preocupações, raciocínio e sugestões
 Responda formalmente e educadamente
 Discussões negativas são ok, desde que não sejam pessoais
 Reconheça-os privadamente sobre seu pensamento
 Concentre-se em como você está satisfeito com seus procedimentos
 Solicite seus insights e sugestões
 Mostre-lhes pelo que você faz, não pelo que você diz
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Adaptando-se em diferentes situações: AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

ESTILO DOMINANTE

 Gosta de aprender rapidamente; pode se frustrar com um ritmo mais lento
 Tem o próprio relógio de motivação interna, aprende por suas próprias razões, não por razões alheias
 Pode gostar de estruturar seu próprio projeto de aprendizagem
 Lida bem com auto estudo independente
 Define as próprias metas
 Pode ter um curto período de atenção

ESTILO INFLUENTE

 Gosta de aprender em grupos
 Interage frequentemente com os outros
 Responde à motivação extrínseca, elogios e encorajamento
 Precisa de estrutura do facilitador; pode perder a noção do tempo 
 Precisa de "o que fazer" e "quando fazer" 
 Pode exceder prazos se deixado por conta própria e o aprendizado pode ser concluído com atraso

ESTILO ESTÁVEL

 Aceita um equilíbrio entre trabalho individual e em grupo
 Mostra paciência com processos detalhados ou técnicos
 Gosta de diários e seguimentos
 Prefere instruções explícitas
 Quer saber os resultados e expectativas de desempenho
 Pode precisar de ajuda para priorizar tarefas longas; pode levar críticas para o lado pessoal

ESTILO CAUTELOSO

 Prefere trabalho individual ao invés de em grupo
 Aceita treinamento mais impessoal, como remoto ou on-line
 Tem altas expectativas de seu próprio desempenho
 Estruturará suas próprias atividades apenas com metas e resultados explícitos estabelecidos
 Enfatiza detalhes, pensamento profundo e bases teóricas para o aprendizado
 Pode ficar excessivamente atolado em detalhes, especialmente sob pressão
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Atividades de Aplicação

Prática de adaptabilidade

Passe algum tempo com pessoas em casa e no trabalho que você conhece e confia e que tenham estilos 
diferentes do seu. Explore maneiras de se comunicar de forma mais eficaz com eles. Peça suporte e feedback 
enquanto tenta novas formas de se comunicar. Lembre-se: diga a eles que esta é uma habilidade que você 
está construindo para que eles não se surpreendam quando você estiver se comportando de forma diferente.

 Pratique a Identificação do Estilo do outro com base no comportamento observável
 Pratique a Modificação da sua Objetividade e Abertura em conversa com os outros
 Pratique a Modificação seu Ritmo e Prioridade
 Peça feedback sobre sua eficácia na comunicação com eles
 Tire um tempo para refletir sobre sua experiência e o que funcionou ou não funcionou para você e 

para eles
 Considere o que você deve repetir e o que você precisa modificar mais para se comunicar da forma 

mais eficaz possível.

À medida que você começa a se sentir mais confortável com a adaptabilidade e as necessidades de um 
estilo, experimente com os outros!

Atividade de adaptabilidade

Selecione um relacionamento em que as coisas não tenham corrido tão bem quanto você gostaria. Tenha um 
compromisso de aproveitar o tempo para entender o estilo comportamental da outra pessoa e dar alguns 
passos para adaptar seu comportamento para melhorar este relacionamento. 

Iidentifique o estilo comportamental da outra pessoa usando as 2 Perguntas Poderosas:
- São DIRETOS ou INDIRETOS em sua comunicação? 
- Eles são RESERVADOS ou ABERTOS em sua comunicação?

Revise seu estilo e veja maneiras de adaptar sua Objetividade e Abertura ao lidar com eles.

Para entender melhor a tensão que pode existir na relação, observe a diferença de preferência no 
Ritmo e Prioridade e modifique o que for necessário.

Pratique abordagens da maneira que você acha que ELES gostariam de ser tratados. Lembre-se, 
pode parecer desconfortável no início, mas com a prática e a dedicação para se adaptar, você ficará 
surpreso com a diferença.
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Exercício de Tensão Entre os Estilos

Mesmo que você tenha a maior consideração por uma pessoa, a tensão pode existir em uma relação onde os estilos 
são diferentes. Se isso estiver relacionado ao comportamento, aplique a Regra da Platina® - Tratar os outros da maneira 
que ELES querem ser tratados - pode ser útil. Complete este exercício para obter insights sobre como melhorar um 
relacionamento tenso.  Se você se sentir confortável, você pode discutir com outras pessoas ações que você pode fazer 
para aliviar a tensão.

Meu

Estilo:________________________________________

Meu 

Ritmo:________________________________________

Minha 

Prioridade:_____________________________________

RELACIONAMENTO 1

Nome:________________________________________

Estilo:_________________________________________
 Ritmo:_________________________________________
Prioridade:______________________________________
Diferença:_____________________________________

Estratégia:______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

RELACIONAMENTO 2

Nome:________________________________________

Estilo:_________________________________________
Ritmo:_________________________________________
Prioridade:_____________________________________
Diferença:_____________________________________

Estratégia:______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

RELACIONAMENTO

Nome: John Doe

Estilo: Alto I

Ritmo: Rápido

Prioridade: Orientado as Pessoas

Diferença: Ritmo e Prioridade

Estratégia: Seja mais amável, social, otimista e 
rápido com John
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Crie um DISC POWER TEAM

Não seria incrível ter um POWER TEAM DISC onde todos os membros trouxessem seus melhores pontos 
fortes para a mesa, e cada um dos nossos desafios poderia ser apoiado por alguém que seja habilidoso nas 
áreas que lutamos?

Considerando os pontos fortes e comportamentos no local de trabalho para cada estilo, quem seria um 
membro ideal do seu DISC POWER TEAM?

ESTILO 

DOMINANTE

ESTILO 

INFLUENTE

ESTILO 

ESTÁVEL

ESTILO 

CAUTELOSO

FORTALEZAS

Supervisão

Liderança

Pioneirismo

Persuasão

Motivação

Diversão

Escuta

Espirito de equipe

Seguimento

Planeamento

Sistematização

Orquestração

COMPORTAMENTOS 
NO LOCAL DE 

TRABALHO

Eficiente

Ocupado

Estruturado

Interação

Ocupado

Relacionamento

Amigável

Funcional

Pessoal

Formal

Funcional

Estruturado

MEMBRO DA 
EQUIPE

Para um próximo projeto, considere como seu DISC POWER TEAM pode realizar grandes feitos!

 Atribua responsabilidades com base em pontos fortes
 Determine quais oportunidades ou desafios existem ou podem surgir
 Dê a cada Membro da Equipe a oportunidade de mostrar suas habilidades e experiência
 Verifique regularmente e discuta como a equipe está indo
 Forneça feedback sobre funções, pontos fortes, necessidades e qualquer suporte 

adicional necessário
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E agora?

Este relatório está repleto de informações sobre seu estilo comportamental e os estilos que você encontrará 
em outros. Existem muitas sugestões na seção de aplicação deste relatório para que você aplique essas 
informações. Dê o próximo passo e FAÇA os exercícios. Não coloque este relatório em uma prateleira ou em 
um arquivo. Conhecer seu próprio estilo é apenas o começo - você deve ser capaz de aplicar essas informações 
para melhorar todos os seus relacionamentos. 

Use continuamente este relatório como uma ferramenta de referência. Ele contém muita informação e não 
foi feito para ser digerido em uma única leitura. Experimente fazer algumas mudanças em seu 
comportamento e examine os resultados. Você pode se surpreender!

          

Aviso Legal

Não há garantias, expressas ou implícitas, em relação à avaliação on-line do DISCstyles. Você assume total 
responsabilidade, os autores, a empresa de avaliação e seus agentes, distribuidores, diretores, funcionários, 
representantes, empresas relacionadas ou afiliadas e sucessores, e a empresa que solicitar que você complete esta 
Avaliação DISCstyles (THE GROUP)  não será responsável por, (i) seu uso e aplicação da Avaliação de Estilos DISC, (ii) a 
adequação, exatidão, interpretação ou utilidade da Avaliação dos ESTILOS DISC, e (iii) os resultados ou informações 
desenvolvidos a partir de seu uso ou aplicação da Avaliação de Estilos DISCstyles.

Você renuncia a qualquer reclamação ou direito de recurso por conta de reclamações contra a THE GROUP, seja por 
conta de reclamações contra a THE GROUP ou por terceiros. Você deve indenizar e manter a THE GRUPO livre de 
quaisquer reclamações, passivos, exigências ou processos de terceiros.

A renúncia e a indenização anteriores se aplicam a quaisquer reivindicações, direitos de recurso, responsabilidade, 
demanda ou ação por danos pessoais, danos materiais ou qualquer outro dano, perda ou responsabilidade, direta ou 
indiretamente decorrentes, resultantes ou de qualquer forma relacionadas com a Avaliação de ESTILOS DO DISC, ou o 
uso, aplicação, adequação, precisão, interpretação, utilidade ou gerenciamento da Avaliação de DisCstyles , ou os 
resultados ou informações desenvolvidas a partir de qualquer uso ou aplicação da Avaliação de ESTILOS DISC, e se com 
base na obrigação contratual, responsabilidade do delito (incluindo negligência) ou de outra forma.

Em nenhum caso, a THE GROUP será responsável por quaisquer lucros perdidos ou outros danos consequentes, ou por 
qualquer reclamação contra você por terceiros, mesmo que um ou mais da THE GROUP tenha sido avisado da 
possibilidade de tais danos.
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(continuação a partir da página 2)

Como garantir a precisão da avaliação? Testes independentes e 
qualificados em padrões definidos pela APA e  EEOC

"... esta avaliação DISC tem uma das maiores pontuações cronbach do mercado."
- Assessment Standards Institute

O Passado e o Presente da Indústria de Assessments
Os Assessments têm sido usados desde meados do século XX, inicialmente confiados pela Fortune 500s e calculadas por PhDs 
altamente qualificados e produzidas por apenas um punhado de desenvolvedores confiáveis. Com o advento da internet na 
década de 1990, a capacidade de produzir, comercializar e vender assessment tornou-se exponencialmente mais fácil e menos 
cara. Desde então, desenvolveu-se em uma espécie de "indústria global de assessment" com centenas de novos 
desenvolvedores, produzindo milhares de assessments diferentes. Cada desenvolvedor pretende que suas avaliações sejam 
instrumentos cientificamente precisos - vendidos, revendidos e usados por indivíduos e organizações de todos os tipos; incluindo 
muitas de nossas maiores instituições como a Fortune 500s, grandes universidades, governos mundiais e até militares. 
Assustadoramente, essa "indústria global de assessment", que produz dados confiados por milhões, é totalmente 
desregulamentada sem nada para garantir que seus consumidores estejam recebendo o que estão sendo contados e vendidos. 
Não há requisitos, salvaguardas, leis ou regulamentos que garantam que o consumidor receba um instrumento cientificamente 
preciso - ou mesmo comprove o que os desenvolvedores e vendedores afirmam.

A Solução? Testes independentes e verificáveis por uma instituição qualificada
O Assessment Standards Institute (ASI) avaliou nossas avaliações com testes e relatórios objetivos verificáveis que atendem aos 
padrões estabelecidos pela American Psychological Association (APA) e pela Equal Employment Opportunity Commission 
(EEOC). Esta bateria de testes é voluntária e auditável de maneira transparente. Nosso objetivo? Garantir o mérito profissional 
desta avaliação e a precisão científica para você, o usuário. Esses relatórios estão prontamente disponíveis mediante solicitação 
e incluem:

Validade de Construto (Padrões APA)
A validade do construto é um dos conceitos mais centrais da psicologia. É o grau em que um teste mede o que afirma, ou 
pretende estar medindo. Os pesquisadores geralmente estabelecem a validade construtiva de uma medida, correlacionando-a 
com uma série de outras medidas e argumentando a partir do padrão de correlações que a medida está associada a essas 
variáveis de forma teoricamente previsível.

Confiabilidade - Alfa de Cronbach (Padrões APA)
Esta técnica é considerada uma das medidas mais robustas de confiabilidade e apresenta a maior 'barra' a partir da qual se 
compara. Os leitores devem notar que o Alfa de Cronbach é o método selecionado para este instrumento, devido aos seus altos 
padrões. O leitor é encorajado a comparar coeficientes de confiabilidade aqui apresentados a outros fornecedores e também a 
perguntar aos fornecedores quais fórmulas de confiabilidade eles usaram para calcular seus coeficientes de confiabilidade. O 
Alfa de Cronbach uma medida usada para avaliar a confiabilidade ou consistência interna, de um conjunto de itens de escala ou 
teste. Em outras palavras, a confiabilidade de qualquer medição se refere à medida em que é uma medida consistente de um 
conceito, e o alfa de Cronbach é uma maneira de medir a força dessa consistência

Impacto Díspar (Diretrizes do EEOC)
Os empregadores geralmente usam testes e outros procedimentos de seleção para selecionar candidatos para contratação e 
funcionários para promoção. O uso de provas e outros procedimentos seletivos pode ser um meio muito eficaz de determinar 
quais candidatos ou funcionários estão mais qualificados para uma vaga. No entanto, o uso dessas ferramentas também pode 
violar as Diretrizes do EEOC se elas excluírem desproporcionalmente as pessoas em um grupo protegido por classe, raça, sexo 
ou outra base coberta. É importante ressaltar que a lei permite que os procedimentos seletivos selecionem os melhores 
candidatos com base nos requisitos relacionados ao trabalho. Se o processo seletivo tiver um impacto díspar com base na raça, 
cor, religião, sexo ou origem nacional, o empregador é obrigado a mostrar que o processo de seleção é relacionado ao trabalho 
e consistente com a necessidade do negócio. Se existe discriminação, a política ou prática contestada deve, portanto, estar 
associada às habilidades necessárias para realizar o trabalho com sucesso.

Data de Emissão:  01 de janeiro de 2020. Data de Renovação: 01 de janeiro de 2025.


