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ISTJ

Introvertido - Sensorial
Pensador (T) - Julgador

Resumo dos seus resultados
O gráfico abaixo reflete a sua pontuação em cada uma das dimensões dos quatro tipos de
personalidade ao final da verificação.
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Extrovertido / Introvertido Sub preferências
Extrovertido

Reservado

Como você se energiza

Sente-se energizado ao interagir com muitas pessoas
diferentes

Gosta de refletir sozinho ou no máximo com uma
outra pessoa

Altamente sociável

Reservado e reativo socialmente

Seu jeito de conhecer novas pessoas

Frequentemente inicia conversas

Frequentemente espera os outros puxarem
assunto

Dinâmico

Calmo

Como você geralmente interage com os outros

Animado, expressivo e falante

Poupa energia, quieto e reservado

Aberto

Reservado

Seu jeito de compartilhar informações pessoais

Compartilha experiências pessoais facilmente

Compartilha poucos detalhes sobre si mesmo;
mais difícil de conhecer

Interativo

Contemplativo

Seu estilo de comunicação mais natural

Responde rápido; pensa em voz alta; fala mais do que
escuta

Pensa bem antes de responder; escuta mais do
que fala
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Sensorial / i Ntuitivo Sub preferências
Detalhista

Generalista

Como você prefere receber informações

Gosta de obter o máximo de detalhes e especificações
previamente para garantir que está tudo esclarecido

Prefere entender o contexto geral e só ouvir os
detalhes realmente necessários

Sem rodeios

Teórico

O tipo de informação que você observa primeiro

Usa os 5 sentidos para captar todos os fatos concretos
da situação

Identifica facilmente padrões, conexões, conceitos
e ideias

Realista

Visionário

O tipo de informação em que você mais confia

Gosta de lidar com dados tangíveis e mensuráveis,
baseados em experiências práticas

Ideias sobre possibilidades presentes e futuras

Pragmático

Tem muitas ideias

Seu tipo preferido de colaboração

Coleta detalhes relevantes e identifica o plano de ação
mais eficiente

Propõe ideias inovadoras e não convencionais; cria
a visão

Eficiente

Inventivo

Seu jeito de melhorar as coisas

Ajusta processos preexistentes para atingir a eficiência
máxima

Tem ideias originais e fora da caixa
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Pensador (T) / Sentimental (F) Sub preferências
Objetivo

Subjetivo

A mentalidade que você aplica às situações

Primeiramente recua e analisa a situação de forma
impessoal

Considera primeiro como o projeto impactará
cada pessoa envolvida

Analítico

Afirmativo

Seu tipo de raciocínio natural

Critica, avalia e identifica falhas naturalmente

Percebe e fala o que está funcionando bem para
se concentrarem nisso

Direto

Diplomático

Seu estilo de interação com os outros

Focado em atingir metas e resultados preestabelecidos

Focado em criar e preservar conexões com os
outros

Inquisitivo

Amigável

Sua reação a diferentes pontos de vista

Sonda e pergunta bastante para entender a situação

Evita conflitos para preservar o relacionamento

Lógico

Orientado por valores pessoais

Seu foco central ao tomar uma decisão

Foca nos prós e contras e na análise de causas e efeitos

Focado em seus valores pessoais e nos
relacionamentos envolvidos
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Julgador / Perceptivo Sub preferências
Estruturado

Flexível

Sua visão da vida

Prefere ordem, eficiência, previsibilidade e rotina

Prefere variedade, surpresas e seguir o fluxo

Organiza bem o tempo

Gosta de improvisar

Como você administra seu tempo livre

Prefere planejar, concluir tarefas e otimizar o uso do
tempo

Gosta de ter opções abertas e de ser espontâneo

Focado

Administra várias coisas ao mesmo tempo

Seu estilo de trabalho preferido

Trabalha por longos períodos em apenas uma coisa de
cada vez

Trabalha com breves surtos de inspiração em
vários projetos

Gosta de planejar

Ágil

Como você prefere trabalhar em projetos

Começa logo e trabalha regularmente para evitar
correria e prazos apertados

Focado em concluir tarefas

Foca melhor sob pressão; completa a maior parte
do trabalho perto do fim do prazo
A parte mais empolgante de um projeto para você

Energia mais alta para finalizar os últimos 20% de um
projeto

Gosta de iniciar novos projetos
Tem mais energia no começo de novos projetos
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RELATÓRIO
VERIFICADOR

REALIZADORES FOCADOS NO PROCESSO

CALMO, RESERVADO, DISCRETO

ISTJs COSTUMAM TER UM
DESEMPENHO MELHOR EM
FUNÇÕES CARACTERIZADAS POR:
•
•
•

Oportunidades para atuar de modo independente

Nenhuma parte deste relatório privado pode ser reproduzida ou
distribuída por qualquer meio. © 2021 TypeCoach, LLC.

CRIATURAS DE HÁBITOS

as semanas ou arrumar as roupas na noite anterior
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RELATÓRIO
VERIFICADOR

CONFIÁVEL E DETERMINADO

GUIADOS PELA LÓGICA

ISTJs SÃO O TIPO PSICOLÓGICO MAIS
PROPENSO A:

exercitar)

DETALHISTAS

Permanecer com o mesmo parceiro e amigos por
muitos anos
normas institucionais

Nenhuma parte deste relatório privado pode ser reproduzida ou
distribuída por qualquer meio. © 2021 TypeCoach, LLC.

ISTJ

Introvertido - Sensorial
Pensador - Julgador
TOP 5 PONTOS FORTES DOS ISTJs

TOP 5 PONTOS FRACOS DOS ISTJs

Nenhuma parte deste relatório privado pode ser reproduzida ou
distribuída por qualquer meio. © 2021 TypeCoach, LLC.

RELATÓRIO
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RELATÓRIO
VERIFICADOR

TOP 10 MEDIDAS QUE OS ISTJs PODEM TOMAR PARA ATINGIR O EQUILÍBRIO

em mente
de contatos

GATILHOS DE ESTRESSE PARA
ISTJs

SOLUÇÕES ANTIESTRESSE PARA
ISTJs

•

•

•

•
acontecendo

•

•

•
•

QUANDO SUBMETIDOS A
SITUAÇÕES EXTREMAMENTE
ESTRESSANTES, OS ISTJs

•
•

•
futuro
•
•

Nenhuma parte deste relatório privado pode ser reproduzida ou
distribuída por qualquer meio. © 2021 TypeCoach, LLC.

seguidos
•
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RELATÓRIO
VERIFICADOR

PADRÃO DE COMUNICAÇÃO DOS ISTJs

PONTOS FORTES DO PADRÃO DE
COMUNICAÇÃO DOS ISTJs

PONTOS FRACOS DO PADRÃO DE
COMUNICAÇÃO DOS ISTJs

•

• Podem parecer desinteressados
•

•

•

•
•

•

•

•

DICAS PARA MELHORAR A COMUNICAÇÃO
•
•
•
•
•

Este documento inclui conteúdo proprietário de propriedade exclusiva da TypeCoach, LLC. Contribuições
adicionais para a seção de estilos de comunicação foram feitas por Susan Nash, da EM-Power (UK) Ltd.

info@type-coach.com | www.type-coach.com

ADDITIONAL TYPECOACH OFFERINGS
ONLINE COACHING VIDEOS

A series of engaging coaching videos featuring Rob Toomey,
President of TypeCoach, covering the top 5 ways to maximize
your career potential specific to your type. These practical, actionable strategies and tips can be applied tomorrow.

TYPE-TO-TYPE ONLINE TOOL

Interactive tool that provides Top 10 Tips for communicating and
working effectively with any individual based the unique combo
of YOUR type and THEIR type.

IN PERSON TRAINING AND COACHING

Please contact us to learn about our keynote talks,
facilitator led training programs and executive coaching.
Our signature training program teaches two skills:
1. The ability to quickly identify key aspects of an individual’s
personality type.
2. The ability to tailor your communication with each
individual to have the maximum impact based on their
personality type.
Our Team programs help groups maximize the effectiveness
of their team given their type dynamics. Our Master Classes
are customized to the group, and can cover a variety of topics
including: Stress, Change Management, Innovation, as well as
Conflict Resolution.
No part of this proprietary report may be reproduced or distributed by any means. ©2019 TypeCoach, LLC.

