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“Conhece-te a ti mesmo”; mais do que um con-
vite à autorreflexão, esta frase do filósofo grego 
Sócrates, é um verdadeiro estímulo, a que você 
empreendedor, busque, continuamente, desen-
volver suas competências e habilidades, técnicas 
e emocionais e, por meio delas, possa potenciali-
zar e impulsionar os resultados de sua empresa. 

Para isso, o Modelo Disc, teoria criada pelo psi-
cólogo americano, Dr. William Moulton Marston;  
nos traz ferramentas essenciais para decifrar os 
padrões de comportamento do ser humano, de 
acordo com quatro modelos mentais distintos. 

A sigla DISC: representa as iniciais de: Dominân-
cia, Influência, Estabilidade e Conformidade; 
elementos presentes, em maior ou menor ampli-
tude, em cada um dos perfis comportamentais 
aqui apresentados.

É exatamente baseado, neste poderoso método, 
que trago a você este supermaterial sobre Per-
fil Comportamental Focado nos Empreende-
dores.  Neste material, você terá um resumo do 
conteúdo apresentado em meu vídeo, o Teste 

Perfil Comportamental de 
Liderança



de Perfil mais um “plus”: com uma série de in-
formações e curiosidades sobre os estilos – Exe-
cutor, Comunicador, Planejador e Analista. 
Confira!

Principais Características dos 
4 Perfis Comportamentais do 
Empreendedor

COMUNICADOR

EXECUTOR

PLANEJADOR

ANALISTA

Comunicativo
Persuasivo
Entusiasmado
Otimista 
Se relaciona com facilidade

Auto confiante
Dominante
Aceita e gosta de Desafios
Competitivo e audacioso
Destemido e corajoso

Estável
Paciente
Calmo
Rítimo consistente
Conservador

Preciso
Atento aos detalhes
Diligente
Organizado
Auto-disciplinado
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Pontos Fortes e Pontos Fracos 

EMPREENDEDOR EXECUTOR

Pontos Fortes

Autoconfiante, tem iniciativa própria, 
aceita desafios, é competitivo, individu-
alista e empreendedor.

Pontos Fracos

É avesso ao risco, aceita as coisas como 
estão e não gosta de mudanças.

Resumo do Perfil Executor

Palavras-chave: Resultado, direto e de-
cisivo.

Sob Tensão: No desequilíbrio pode agir 
com falta de respeito ao outro.

Principal necessidade: Domínio da si-
tuação.



Não gosta de: Falta de objetividade e 
ineficiência.

Para incentivar-se: Precisa de liberda-
de de ação – Fazer do seu Jeito.

Para conseguir o que quer: Ele se pau-
ta em seus resultados.

Estímulo para executar tarefas: No-
vos e Constantes desafios.

EMPREENDEDOR ANALISTA

Pontos Fortes

Exato, atento aos detalhes, cuidadoso, 
organizado, autodisciplinado, conser-
vador.

Pontos Fracos

Inflexível e intolerante a riscos ou incer-
tezas; detalhismo exagerado, controla-
dor, muito formal e, às vezes, agressivo 
quando criticado ou rejeitado.



Resumo do Perfil Analista

Palavras-chave: Exatidão, correto e cui-
dadoso.

Sob Tensão: No desequilíbrio pode se 
calar ou se retirar do ambiente para pen-
sar.

Principal necessidade: Segurança.

Não gosta de: Imprevistos e riscos.

Para incentivar-se: Precisa de seguran-
ça e garantias.

Para conseguir o que quer: Aprofun-
da-se no conhecimento e especializa-se.

Estímulo para executar tarefas: Sua 
motivação é poder colocar em prática o 
que foi pensado e sempre, sem interfe-
rências, acompanhar cada detalhe e con-
quistar sucesso em suas ações.



EMPREENDEDOR PLANEJADOR

Pontos Fortes

Estável, paciente, deliberado, ritmo con-
sistente, calmo, confortável com o que 
lhe é conhecido e familiar.

Pontos Fracos

Impaciente, incansável, tenso, tende a 
comandar todas as ações, é impaciente 
com rotinas, forte senso de urgência.

Resumo do Perfil Planejador

Palavras-chave: Estabilidade, paciência 
e processos.

Sob Tensão: No desequilíbrio pode apre-
sentar medo de magoar.

Principal necessidade: Associação (per-
tencimento) construir um negócio com 
um legado.

Não gosta de: Mudanças frequentes, im-
paciência e falta de harmonia.



Para incentivar-se: Reconhece seu en-
volvimento no trabalho e alimenta sua au-
toconfiança como empreendedor ( acre-
dita em suas capacidades).

Para conseguir o que quer: Procura 
se apresentar da melhor forma e no mo-
mento mais oportuno e aproveitar suas 
oportunidades.

Estímulo para executar tarefas: Apoio 
e a conquista de resultados cada vez maio-
res.

EMPREENDEDOR COMUNICADOR

Pontos Fortes

Comunicativo, persuasivo, entusiasma-
do, empático, otimista, delega autori-
dade, se relaciona com novas pessoas 
com facilidade.

Pontos Fracos

Baixo nível analítico, pouco: realista, re-
servado, cuidadoso, pensativo, sério e 
muito orientado para o trabalho. com 
rotinas, forte senso de urgência.



Resumo do Perfil Comunicador 

Palavras-chave: Entusiasmo, diversão e 
status.

Sob Tensão: Pode prometer o que não 
dá conta de entregar.

Principal Necessidade: Ter seu Negó-
cio Reconhecido.

Não gosta de: Rotinas e detalhes. Afas-
ta-se com o desprestígio.

Para incentivar-se: Busca Reconheci-
mento, Admiração das pessoas à sua vol-
ta.

Para conseguir o que quer: Persuade 
usando suas habilidades sociais e novas 
ideias.



(D) Comunicador – Medo de ficar sozi-
nho; Medo de ser rejeitado; Medo de per-
der a qualidade de vida, deixando de fa-
zer o que lhe dá prazer.

(C) Planejador - Medo da mudança; Medo 
da opinião dos outros; Medo de se machu-
car nos relacionamentos; Medo de perder o 
controle.

(A) Executor - Medo de perder a posi-
ção; Medo do fracasso; Medo de reco-
nhecer que errou; Medo de perder a au-
tonomia.

(B) Analista - Medo de não ter avaliado 
todas as possibilidades; Medo de con-
frontos (sócios, colaboradores, fornece-
dores); Medo do ridículo; Medo de não fa-
zer com perfeição.

Principais Medos de Cada 
Perfil do Empreendedor



Fazer este teste é  simples e rápido. Basta im-
primir o  modelo na próxima página e seguir as 
orientações abaixo.

Instruções:

Em cada quadradinho (A, B, C e D) você deve atri-
buir uma nota entre, 1 e 4, ao conjunto de pala-
vras que tiverem, mais ou menos, a ver com você. 
Sendo que 1 é a opção que menos se encaixa e 
4, a que melhor representa o seu estilo compor-
tamental.

Após dar notas à todas as colunas (A, B, C e D), 
você deve somar os resultados de cada uma. A 
que der maior percentual representa o seu Perfil 
Comportamental de Liderança. Vamos ao teste, 
pois chegou a hora de descobrir se você é um lí-
der: Comunicador, Executor, Planejador ou Ana-
lista!

Teste: Estilo Comportamental 
do Empreendedor



Teste: Estilo Comportamental
do Empreendedor

Executor Analista Planejador Comunicador



Siga-me os bons!

Fique Por Dentro das Novidades!

https://www.instagram.com/marcuscastromarques/
https://www.youtube.com/channel/UCfZ6K_4KaVyy-Z9HVprEjJQ
https://www.facebook.com/Marcus-Marques-1677710579120436/
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