Ampliar as
possibilidades de
evolução a partir
do conhecimento
das tendências
inatas de
comportamento

Nosso objetivo é apoiar a compreensão
das suas preferências psicológicas
inatas, o que permite apreciar as
diferenças e individualidades sem
julgamentos. Trata-se de um caminho
instigante, que amplia as possibilidades
nos campos pessoal e profissional,
além de ser ponto de partida para o
desenvolvimento da consciência, de
competências e da maturidade.

MBTI

Qual instrumento permite isso?
Utilizamos o MBTI, ferramenta criada por Isabel Briggs Myers,
e sua mãe, Katharine Briggs, baseada na teoria dos tipos
psicológicos de Carl Jung.
O MBTI indica aspectos da personalidade, proporcionando
autoconhecimento através do destaque dos pontos fortes e
armadilhas a fim de trabalhar o desenvolvimento pessoal e
profissional.
Trata-se de um dos instrumentos mais utilizados no mundo
e lastreado por centenas de estudos nos últimos 40 anos.

O que você ganha com o MBTI?
Apoio para o
autoconhecimento

Compreensão do valor da
diversidade nas características
pessoais nos relacionamentos

Conhecimento sobre
tendências de
comportamentos

Aumento do nível de
integração com outras pessoas

Conhecimento sobre o
que pode gerar
estresse

Apoio na identificação de
características inatas de
liderança

Quais os benefícios e aplicações
ao realizar uma devolutiva do
MBTI?
• Desenvolvimento pessoal;
• Entendimento de formas de
contornar o estresse;
• Insights sobre como lidar com
situações de conflitos;
• Autoconhecimento para equipes;

• Apoio, juntamente com outros
recursos, nas escolhas
profissionais;
• Compreensão de tendências de
comportamentos relacionados à
liderança, comunicação e
inovação.
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Você responde ao
questionário online,
composto por 144
perguntas. Em geral,
leva-se 40 minutos
para isso.

Nós analisamos o seu Em um encontro de 3h, Caso existam dúvidas
perfil e os resultados e repleto de aprendizado,
sobre os resultados,
criamos uma devolutiva apresentamos todas as apoiamos a descoberta
personalizada.
informações em formato adequada do tipo. Em
aberto, tranquilo e cheio
algumas situações,
de reflexões.
podemos marcar novos
encontros combinados
separadamente.

Importante lembrar
1. Nessa oferta estão inclusas a
aplicação e devolutiva do teste, bem
como os relatórios e materiais
instrucionais associados, além das
horas do profissional envolvido;
2. Não estão inclusos custos com
infraestrutura para realização do
encontro presencial, sendo
necessário reservar um local
adequado ou realizar em local de
livre escolha do cliente;
3. O MBTI é um instrumento baseado
nas suas respostas, ou seja, a sua
disposição em ser transparente e
verdadeiro fará total diferença;

4. Não existe um perfil bom ou ruim,
nem existe certo ou errado. Um tipo
psicológico deve servir como ponto
de partida e não um limitador;
5. Muitos dos benefícios do MBTI estão
associados a um conhecimento
adequado de si e da forma particular
de ver o mundo;
6. Somos certificados para realizar a
aplicação, devolutiva e criar planos
de desenvolvimento baseados no
MBTI, garantindo confiança e validez
no processo;

Por que a Consense é
diferente?
Somos educadores com
vasta experiência na
geração de aprendizado.
Nosso olhar é sistêmico e
permite insights que vão
além dos vistos com
superficialidade.

O conhecimento em gestão,
atendimento ao cliente e
inovação, permite-nos fazer
paralelos adequados com a
realidade profissional do
cliente, dando ainda mais
profundidade ao trabalho.

Somos brandos com
pessoas, mas duros com
resultados. Garantimos o
mais alto grau de
excelência na execução
de todas as fases da
devolutiva, com beleza,
simplicidade e compaixão.

Investimento
Total: R$1200,00
O investimento pode ser feito
em até 3 parcelas iguais de
R$400,00.
Traga sua equipe!
Para mais de 5 participantes,
fale com a gente, pois temos
condições especiais.

