
Comportamento, Motivação, 
Necessidades e Stress no 

ambiente de trabalho

Ela identifica com precisão: comportamentos sociais, expectativas subjacentes 
em relação ao ambiente de trabalho, potenciais reações de estresse (caso as 
expectativas não sejam atendidas), as preferências ocupacionais e os pontos 
fortes organizacionais.

O Birkman é muito mais abrangente 
do que qualquer outro instrumento 
de avaliação geralmente utilizado 
para desenvolvimento pessoal. 
Mais de 2 milhões de pessoas e 5 
mil organizações, como a Ford 
Motor Co. International, Reebok, 
Sony, Universidade Stanford, e 
Xerox Corporation, se beneficiaram 
do método Birkman.

Em uso há mais de 50 anos, o Birkman® é 
uma avaliação multidimencional inovadora 
líder em medir, descrever e gerenciar a 
eficácia pessoal e organizacional. 

Que informações o relatório apresenta?

Comportamento Habitual é o comportamento socializado, aprendido, 
que pode ser visto pelas outras pessoas.

Necessidades Subjacentes são implícitas, não visíveis pelos outros, 
demonstram as necessidades motivacionais.

Comportamento sob Tensão é o comportamento contraproducente, 
frustrado, que é fácil de observar.

Áreas de Interesse indicam o que um indivíduo prefere fazer e como 
prefere direcionar suas energias.

Foco Organizacional oferece informações sobre a orientação do 
indivíduo em relação ao trabalho.
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Assista ao vídeo sobre: 

Birkman®

Quais são os Benefícios?

Onde aplicar?

Comportamento Habitual é o comportamento socializado, aprendido, 
que pode ser visto pelas outras pessoas.

Necessidades Subjacentes são implícitas, não visíveis pelos outros, 
demonstram as necessidades motivacionais.

Comportamento sob Tensão é o comportamento contraproducente, 
frustrado, que é fácil de observar.

Áreas de Interesse indicam o que um indivíduo prefere fazer e como 
prefere direcionar suas energias.

Foco Organizacional oferece informações sobre a orientação do 
indivíduo em relação ao trabalho.

Avaliação Abrangente – Combina
dados comportamentais, motivacionais
e ocupacionais, fornecendo uma
avaliação multidimencional e 
profunda do indivíduo.

Relevante para os Negócios – 
Permite prever comportamentos 
do profissional em relação ao 
ambiente de negócios, possíveis
riscos e prováveis áreas de
maior desempenho.

Preciso e Confiável– 
298 questões difíceis de
serem burladas que garantem
acuracidade ao
resultado.

100% personalizado - 
Não existe no mundo 

um relatório igual
ao outro.

Descritivo e Prescritivo - Descrição
compreensiva do comportamento

a partir de uma comparação
com padrões comportamentais

de outras pessoas.

Sistema Online – Acesso a
qualquer hora e em qualquer

lugar.

Resultado Imediato - Relatório
gerado imediatamente
após o preenchimento
do questionário.

Ampla Aplicação - Aplicação
desde o recrutamento até a

aposentadoria e transição
de carreira.

Dois formatos de relatório –
Preview (números e gráficos
com texto) e Coaching
(análise por competências)

Seleção e Contratação. 
Prevê comportamento, 
identifica alinhamento 
entre indivíduo e 
organização / cultura / 
ambiente de trabalho e 
função.

Coaching e Desenvolvimento. 
Ajuda a identificar e trabalhar 
com: estilo de gestão e de 
liderança, autogestão, forças 
pessoais, equilíbrio carreira e 
vida, gestão do stress, 
planejamento de sucessão, 
desenvolvimento de carreira, 
gestão de conflitos, estilo de 
comunicação, estilo tomada 
de decisão, e gestão de 
desempenho

Construção de equipes. 
Identifica como cada 
indivíduo trabalha 
efetivamente na equipe.

Retenção. Identifica fatores 
motivacionais, áreas de interesse 
e necessidades específicas.

Gestão e Transição de Carreira. 
Aponta interesses profissionais e 
preferências em relação à 
carreira.

Resolução de 
Conflitos. Ajuda na 
identificação de 
compatibilidades e 
diferenças entre 
indivíduos.

Avaliação de Competência 
e Assessments. Fornece 
informações fundamentais 
para avaliar competências.

Treinamento. Informa 
características individuais 
importantes para a 
eficácia do treinamento.

Plano de
Sucessão.

https://www.youtube.com/watch?v=t3f2j6MZ2Fg

