
INTRODUÇÃO 

 

No mundo do trabalho somos desafiados diariamente, principalmente quando 

nos encontramos em uma posição de liderança. Saber lidar com diversos perfis 

de pessoas e atender suas necessidades e expectativas é um dos maiores 

desafios.  

Se você é gestor de pessoas ou está se preparando para tal função, esse 

material irá te ajudar a identificar o perfil da sua equipe, dos seus pares e 

superiores, te dará dicas de como desenvolver pessoas, tomar decisões e se 

preparar para ter uma daquelas conversas difíceis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MAPEANDO OS PERFIS 

 

Conhecer as pessoas com quem nos relacionamos é um fator importante para 

sabermos como lidar com elas em diversas situações. No trabalho não é 

diferente, sempre quando iniciamos uma relação profissional é fundamental 

identificarmos as principais características das pessoas com quem iremos ter 

contato diariamente, mapear e entender os diferentes perfis faz com que a 

convivência se torne mais fácil, e o dia-a-dia mais produtivo. 

Vamos ver quais são as posições que temos que observar, identificar as 

características e mapear os perfis no ambiente de trabalho: 

 

Superiores: são aqueles para os quais nos reportamos, ou seja, nossos 

gestores. Essa é uma relação direta, conhecer esse tipo de perfil é 

extremamente importante, pois são as pessoas que irão nos exigir os 

resultados e temos que estar sempre preparados para lidar com eles. 

Pares: são as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que nós, 

geralmente possuem demandas parecidas de trabalho e são importantes para 

criarmos parcerias e trocarmos informações. 

Subordinados: são aqueles que nos reportam e fazem parte diretamente da 

nossa equipe, estão conosco diariamente e contamos com eles para atingirmos 

os resultados propostos pela empresa. 

 

Entender os perfis citados anteriormente é fundamental, mas nada mais valioso 

para um gestor do que conhecer a própria equipe. Iremos ver quais são os 

quatro tipos de perfis mais comuns encontrados nas empresas e seus 

principais atributos, assim ficará mais fácil de mapear o perfil dos profissionais 

que trabalham diretamente conosco. 

 

Os quatro tipos de empregados  



 

A. Fala que vai fazer, e faz. 

 

Aquele profissional que fala que vai fazer e faz de forma bem feita, apenas com 

algumas instruções já desenvolve a tarefa. É motivado e uma pessoa muito 

boa para ter dentro da equipe, provavelmente terá pouquíssimos problemas 

com ele.  

Porém, quando estiver cabisbaixo e com baixa produtividade é possível que 

esteja com algum problema pessoal e precisa ser resgatado com sensibilidade, 

pois é uma pessoa que a equipe não pode perder. 

 

B. Fala que não vai fazer, e faz. 

 

É um profissional desafiador para o gestor, ao receber a tarefa ele contrapõe, 

argumenta, levanta situações problemáticas e fala que não vai fazer. No final 

das contas ele faz e ainda muito bem feito.  

A relação com ele acaba sendo desgastante por conta do seu perfil 

argumentador, nesse caso o papel do gestor é estimular o profissional a mudar 

sua forma de se posicionar e mostrar para ele qual o impacto da sua ação. 

 

C. Fala que vai fazer, e não faz. 

 

Tem a produtividade baixa, apesar de se comprometer com muita facilidade, é 

aquele que afirma com certeza que irá realizar a tarefa e no fim não faz. Tem 

dificuldades em cumprir com a sua palavra. 

Também tem uma relação desgastante com o gestor, que precisa agir de forma 

diferente com esse profissional, para não criar expectativa em cima de uma 

tarefa que foi prometida e provavelmente não seja realizada. 

 



D. Fala que não vai fazer, e não faz. 

 

É um dos perfis mais complicados, pois impacta diretamente no rendimento da 

equipe, já que não é colaborativo. O gestor precisa desenvolvê-lo para que ele 

possa atenda as necessidades, é um profissional que combate tudo o que é 

proposto, suga todas as energias e é considerado prejudicial podendo até 

influenciar os outros membros da equipe. 

 

Esses tipos de profissionais existem em todas as empresas, a maioria está no 

nível intermediário (grupos B e C) e a evolução delas depende de como o 

gestor irá conduzir o processo de desenvolvimento.  

Ao iniciarmos um trabalho com uma equipe é importante mapearmos o perfil de 

cada um dos integrantes, quanto mais rápido identificarmos, maior domínio terá 

sobre a equipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


