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Seu Perfil Myers-Briggs® foi projetado para ajudar você a 

compreender seus resultados na avaliação Myers-Briggs Type 

Indicator® (MBTI®). Essa avaliação identifica qual dos 16 diferentes 

tipos de personalidade descreve você da melhor forma. 

Suas respostas para as perguntas da avaliação MBTI mostram qual preferência 

de cada um dos quatro pares de opostos você favorece. Suas preferências 

são escolhas entre qualidades igualmente valiosas e úteis. Cada preferência 

é indicada por uma letra.

Seu tipo de personalidade Myers-Briggs 

ESTJ 

Suas preferências

Extroversão | Sensação | Pensamento | Julgamento

ORGANIZADOR 
EFICIENTE

A FORMA COMO VOCÊ DIRECIONA E RECEBE ENERGIA

Extroversão
As pessoas que preferem a Extroversão 

tendem a direcionar energia para o mundo 
exterior e a extrair energia da interação com 

pessoas e da realização de ações.

Introversão
As pessoas que preferem a Introversão 
tendem a direcionar energia para o próprio 
mundo interior e a extrair energia da reflexão 
sobre suas ideias e experiências.

A FORMA COMO VOCÊ ABSORVE INFORMAÇÕES

Sensação
As pessoas que preferem a Sensação tendem 

a absorver informações que sejam reais e 
tangíveis. Elas se concentram principalmente 
naquilo que percebem pelos cinco sentidos.

Intuição
As pessoas que preferem a Intuição 
tendem a absorver informações 
quando enxergam a visão global. Elas se 
concentram principalmente nos padrões 
e nas inter-relações percebidas.

A FORMA COMO VOCÊ DECIDE E CHEGA A CONCLUSÕES

Pensamento
As pessoas que preferem o Pensamento 

costumam basear suas decisões e 
conclusões na lógica, com precisão e 
verdade objetiva das metas principais.

Sentimento
As pessoas que preferem o Sentimento 
costumam basear suas decisões e conclusões 
em valores pessoais e sociais, com compreensão 
e harmonia pelas metas principais.

A FORMA COMO VOCÊ LIDA COM O MUNDO EXTERIOR

Julgamento
As pessoas que preferem o Julgamento 

costumam chegar a conclusões rapidamente 
a fim de seguir adiante e lidam com o mundo 

de forma organizada e planejada.

Percepção
As pessoas que preferem a Percepção 
costumam buscar mais informações antes 
de chegar a conclusões e lidam com o 
mundo de forma espontânea e flexível.
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DESCRIÇÃO DO TIPO: ESTJ

Decisivo, claro, assertivo

Lógico, analítico, crítico com objetividade

Adepto a organizar projetos, procedimentos e pessoas

Valoriza competência, eficiência, resultados

Prefere sistemas e procedimentos comprovados

Focado no presente; aplica experiências do passado para lidar com problemas

Visto como consciencioso, confiável, decisivo, franco, autoconfiante

Algumas dessas descrições podem não combinar com você, já que você é uma pessoa única. Embora a maioria dos ESTJs 

tenha atributos de personalidade em comum, ainda há muitas diferenças individuais entre as pessoas que compartilham o 

mesmo tipo com quatro letras.

Suas respostas do MBTI indicam não apenas as suas preferências, mas também a probabilidade de que suas preferências 

relatadas realmente sejam adequadas a você. O gráfico a seguir mostra o índice de probabilidade de cada uma de suas 

preferências. Quanto mais perto o indicador azul estiver de uma preferência, maior será a probabilidade de ela descrever 

você com sucesso. O índice de probabilidade não mede quanto você demonstra ou usa essa preferência. Ele mostra 

apenas a probabilidade de a preferência relatada ser adequada a você.
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PROBABILIDADE:

ÍNDICE DE PROBABILIDADE PARA CADA UMA DE SUAS PREFERÊNCIAS DO MBTI®

EXTROVERSÃO  |  89 SENSAÇÃO  |  96 PENSAMENTO  |  68 JULGAMENTO  |  81

Cada um dos tipos Myers-Briggs é caracterizado por seus próprios interesses, valores e dons exclusivos. Embora cada 

pessoa tenda a usar suas preferências com mais naturalidade e frequência, lembre-se de que todos podem usar e utilizam 

todas as preferências ocasionalmente, dependendo do que é exigido pela situação. Para ter uma compreensão mais ampla 

dos 16 tipos de personalidade diferentes, consulte o livreto Introdução à teoria dos Tipos Psicológicos™, de Isabel Briggs 

Myers, ou os vários outros recursos do MBTI disponíveis.
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