
 Neste capítulo, você en-
contra de forma decisiva a 

chave que pode maximizar os 
seus resultados, não só da sua ges-

tão, mas de todo o seu time, que tem 
a chance de obter vários ganhos, como 
bem-estar e principalmente saúde men-
tal e emocional, com foco na melhoria dos 
relacionamentos e aumento dos lucros.
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“100% dos clientes são pessoas. 100% dos em-
pregados são pessoas. Se você não entende de 

pessoas, você não entende de negócios.”
Simon Sinek, 

consultor e escritor

A falta de conhecimento compromete nossos resultados 
e retarda o processo de evolução em todos os sentidos 
da vida.
Atualmente, atuamos no mercado contábil e temos o 

privilégio de viver as demandas diárias de vários profissionais, 
gestores, diretores, líderes, executivos, empreendedores e todos 
que de alguma forma contribuem para o crescimento e expan-
são dos negócios empresariais.

Estando diante desse mercado há 30 anos, fomos convida-
dos pelo universo a empreender no segmento de autoconheci-
mento e desenvolvimento humano e confesso que é um mun-
do incrível. O ato de conhecer você cada vez mais é libertador: 
além de permitir que você tenha uma convivência com tudo e 
com todos cada vez melhor. Está comprovado que quanto mais 
você se conhece, mais resultado consegue produzir.

Nos dias atuais todos estão cada vez mais preocupados, ou 
seja, se ocupando antes e, com o desejo de produzir cada vez 
mais resultados com o mínimo de esforço. Existe uma missão 
a ser cumprida pelos diretores e líderes de qualquer empresa, 
que é a obrigação de otimizar recursos e criar soluções para 
que sejam ecológicos e façam aumentar o lucro. Mas o que ve-
nho percebendo há algum tempo é que a maioria dos profissio-
nais que ocupam esses cargos ainda tem resistência à prática 
do autoconhecimento, ou seja, um sentimento interno que os 
trava no sentido de permitir que eles saibam quem são e como 
devem agir diante das situações diárias impostas por suas lista-
gens de atribuições.

Digo com toda segurança, conseguindo provar na prática, 
que o mapeamento comportamental é a chave para uma lide-
rança estratégica com foco em resultados.

Wellington Santos
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O que você ganha quando aceita as novas ideias e quebra 
paradigmas no sentido de aceitar conhecer quem é você? Quem 
são as pessoas que estão à sua volta? Qual é o perfil predomi-
nante no seu time e qual o perfil necessário para que sua empre-
sa possa “performar” cada vez mais?

Com autoridade, posso dizer que você iniciará sendo con-
templado com o bem mais escasso que temos, ou seja, o tempo. 
Você ganhará ainda informação, até então nunca validada antes 
com tanta aprovação. Não só a sua gestão, mas todo o seu time 
passará por um processo de educação continuada, uma vez que 
as pessoas passarão a se conhecer e esse ato automaticamente 
gera respeito e compreensão ao próximo. E por último passa-
remos a ter um ambiente de pessoas transformadas, que não 
aceitarão mais regredir em relação à sua capacidade de produzir 
mais e de ser cada vez mais feliz.

O mapeamento comportamental, independentemente do 
método, é sem dúvida a única verificação possível para dispo-
nibilizar pessoas certas, para os lugares certos. Essas ferra-
mentas com toda certeza farão acontecer no mínimo as três 
adequações necessárias para que haja prosperidade para as 
pessoas e negócios, ou seja, tudo deve ser adequado à pessoa, 
hora e lugar. Digo “três adequações”, mas nada mais são que 
a grande harmonia.

Não existe ninguém igual, cada pessoa é diferente da ou-
tra. Entender o outro e respeitar essas diferenças é algo fun-
damental para melhorar a convivência e garantir a harmonia 
em qualquer ambiente. Por isso a importância dos estudos 
sobre Mapeamento Comportamental. Eles são uma forma 
de mapear os comportamentos humanos predominantes em 
cada um de nós.

Temos basicamente quatro perfis quando se trata da me-
todologia DISC: comunicador, executor, planejador e analis-
ta. Esse modelo é baseado no trabalho de William Moulton 
Marston (1893-1947), para examinar o comportamento dos 
indivíduos em um determinado ambiente. Esses comporta-
mentos previsíveis observados nas pessoas e tais respostas 
comportamentais ocorrem a partir da combinação de duas 
dimensões: uma interna (referente à percepção do poder 
pessoal no ambiente) e outra externa (percepção da favora-
bilidade do ambiente). Como resultantes dessa matriz, temos 
os seguintes fatores: 
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O COMUNICADOR É:

Estimulador
Influenciador

Articulador
Participativo
Facilitador

O PLANEJADOR É:

Moderador
Acolhedor
Previnido
Metódico

Estabilizador

O EXECUTOR É:

Desbravador
Impulsionador

Competidor
Direcionador
Solucionador
Dominante

O ANALISTA É:

Regulador
Observador
Ordenado
Criterioso

Especialista
Idealizador

Nossa individualidade é bem mais complexa do que sugere 
inicialmente qualquer modelo. A singularidade de cada sujeito, 
aqui pode ser compreendida a partir da ideia de que somos com-
postos por um ou dois estilos principais de comportamento que 
se destacam frente aos demais. De qualquer forma, essas intensi-
dades são combinadas com as intensidades dos demais fatores e 
assim, é definido nosso estilo de comportamento em geral.

Cada um dos padrões comportamentais tem um valor único 
em termos de características gerais, motivações, contribuições para 
a equipe e para a organização, ou seja, não há um melhor do que o 
outro. As tendências de cada padrão podem ser funcionais ou dis-
funcionais, dependendo da intensidade de uso dos comportamen-
tos e dos requisitos específicos do ambiente/desafio em questão.

E dentre as aplicações dessa ferramenta, destacam-se desde 
processos seletivos até programas de desenvolvimento, seja em 
nível individual, de equipe ou de gestão.

Partindo do pressuposto que, nesta era da informação, o ca-
pital humano está se tornando um dos ativos mais importantes 
das organizações, independentemente do segmento de atuação, 
é elementar a necessidade de investir nele, valorizando-o de todas 
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as formas possíveis. A valorização do capital humano só gera ga-
nhos. Para o funcionário, que ficará mais motivado para trabalhar; 
para a equipe, que ganhará em qualidade; e para a empresa, que 
verá todos esses benefícios se transformarem em lucros.

Dentro do quesito incentivo, sempre surge a dúvida sobre 
qual é a melhor maneira de valorizar os colaboradores. Bolsa de 
estudo, prêmios e flexibilidade na rotina de trabalho são alguns 
dos itens usados por empresas para tentar motivar seu capital 
humano. Porém, o que poucos levam em consideração é fazer 
um mapeamento comportamental prévio do profissional.

“Colocar a pessoa certa no lugar certo é a maneira mais as-
sertiva de conseguir um ambiente de trabalho produtivo e mo-
tivado. A gestão de pessoas fica facilitada uma vez que o traba-
lho flui mais naturalmente com o colaborador desempenhando 
funções e atividades condizentes com sua personalidade, gostos 
e pontos fortes. Assim, fica mais tangível alcançar o objetivo al-
mejado. O colaborador passa a vestir a camisa da empresa”, diz 
Mônica Hauck, empresária, CEO e cofundadora da Solides.

Outro ponto favorável de se fazer um mapeamento compor-
tamental prévio é que o líder passa a conhecer e a compreender 
melhor seus liderados, exigindo dele menos esforço para gerir 
o dia a dia da empresa, reduzindo os conflitos internos e au-
mentando a produtividade. Até mesmo empresas que estejam 
passando por algum momento delicado em sua saúde finan-
ceira podem usufruir de benefícios com o mapeamento com-
portamental, uma vez que a assertividade proporcionada pela 
ferramenta potencializa os resultados e evita desperdícios e o 
chamado turnover (rotatividade) das empresas.

Para quem pensa que traçar esses dados é algo complicado e 
que exige dinheiro e pessoal especializado, saiba que atualmente 
existem ferramentas que, em minutos, por meio de um questioná-
rio respondido pelo candidato entrevistado à vaga, detalham todo 
o perfil comportamental do profissional. Algumas delas chegam 
a ter assertividade de 98% em sua análise, validadas por grandes 
instituições, como universidades e órgãos do governo.

Portanto, em um ambiente tão competitivo como é o corpo-
rativo, em que detalhes diferenciam um concorrente de outro, o 
mapeamento comportamental dos colaboradores pode e deve 
entrar, definitivamente, no centro de estratégia das empresas. 
Da contratação à demissão, passando pelo rendimento corpora-
tivo, essa ferramenta auxilia nas decisões, resultados e saúde da 
empresa. Não é mais uma questão de vontade do empresário, 



201

Wellington Santos

mas sim de necessidade para que faça uma gestão com muito 
mais sabedoria e amor.

Permanecer no modelo antigo de contratação e gestão de 
pessoas é cultivar diariamente a mortalidade do seu empreendi-
mento. Adote hábitos, comportamentos e ações diferentes atra-
vés do autoconhecimento e transforme sua vida, de seus colabo-
radores e seus empreendimentos, implantando uma gestão de 
pessoas muito mais estratégica.

Vou citar aqui algumas ferramentas que utilizamos em nos-
sos negócios e que são replicados aos nossos clientes como dife-
rencial competitivo:

• DISC Profiler;
• Alpha Assessment: Alpha Coaching e os Benefícios para 

Líderes;
• QP e Sabotadores;
• ADV Innermetrix.

E agora, qual será a sua decisão? Penso que seja queimar a 
ponte e focar em uma nova forma de administrar não só a sua 
vida pessoal, mas tudo a partir de agora de forma muito mais 
produtiva e satisfatória. As ferramentas mencionadas acima são 
verdadeiras verificações embasadas pela ciência da axiologia, 
fato esse suficiente para validar a sua dedicação, investimento e 
mudança de comportamento. Investir em pessoas, processos e 
ferramentas é o caminho certo para a sua prosperidade infinita.
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Quero ainda aproveitar a oportunidade para contribuir com 
uma observação que temos feito a todos que de alguma forma 
chegam até nós, quer seja pessoalmente ou profissionalmen-
te: existe uma grande diferença em se ocupar e em estar pro-
dutivo. No dia a dia temos constatado, dentro das empresas, 
pessoas se ocupando várias horas do dia justamente por não 
conhecer essa máxima.

Costumamos perguntar: se você está trabalhando, quem 
está administrando? Se você estiver administrando, quem está 
liderando? E se você estiver liderando, quem está pensando? 

Com isso, quero encerrar dizendo o quanto é importante 
dedicar tempo estratégico para a sua vida e para os seus negó-
cios. Afinal, podemos ser cada vez mais produtivos se estivermos 
com a autoconsciência e autenticidade afinadas. Não há nada no 
mundo material que consiga chegar de forma tão precisa à sua 
essência do que os mapeamentos de perfis.

As ferramentas existem e estão à nossa disposição para con-
tribuir de forma assertiva. Agora que você conhece, basta acio-
nar o gatilho da decisão e passar a fazer parte do mundo das 
pessoas mais felizes e muito mais produtivas.

Meu desejo sincero, do fundo do meu coração, é que este 
artigo possa contribuir para que você tenha uma vida cada vez 
mais próspera e muito feliz. Afinal, você merece!

“Os homens criam as ferramentas. As 
ferramentas recriam os homens.” 

(Marshall McLuhan)


