
Melhore o desempenho das pessoas, 
equipes e organizações com o instrumento 

de avaliação de preferências psicológicas 
mais confiável do mundo!

Autoconhecimento 

Gestão de Liderança

Desenvolvimento de Equipes

Desenvolvimento Organizacional 

Escolha e De�nição de Carreira

Melhoria nos Relacionamentos 
Interpessoais 

Compreensão e Valorização 
das Diferenças

O MBTI® é uma solução versátil e 
poderosa que ajuda milhões de pessoas 
em todo o mundo a compreenderem a si 
mesmas e perceberem como elas 
interagem com os outros.

Também tem ajudado as organizações de todos 
os portes a suprirem suas necessidades, desde a 
construção de equipes, liderança, coaching e gestão 
de con�itos até desenvolvimento de carreira e 
retenção. Este instrumento tem sido estudado 
profundamente há mais de 70 anos e se destina a 
identificar preferências psicológicas individuais 
que se revelam nas mais diversas situações do 
cotidiano.

O resultado do MBTI®, o Tipo Psicológico, não explica tudo, mas pode 
servir de ponto de partida para diagnóstico e intervenção nos níveis individual 
e grupal. O MBTI® tem sido aplicado em atividades de: 



Assista ao vídeo sobre: 

MBTI®

O Instrumento 
MBTI® tem como base 

os estudos realizados por 
Katharine Briggs e 

Isabel Myers 
sobre a Teoria dos 

Tipos Psicológicos de 
Carl G. Jung. O Instrumento MBTI® 

não é um teste, não seleciona
características boas ou ruins,
tampouco avalia habilidades

específicas: ele identifica 
preferências pessoais com base 

em funções e atitudes psicológicas, 
segundo as definições 

de C.G. Jung.
 O questionário 

apresenta 93 questões 
que visam identificar quatro 

preferências psicológicas
em quatro escalas constituídas 

por dois polos: 
Extroversão e Introversão, 

Sensação e Intuição,
Pensamento e Sentimento, 

Julgamento e Percepção.

 Está em uso há 
aproximadamente 

70 anos, traduzido e 
validado em vários 

idiomas.

Milhões de 
questionários são 

aplicados por ano, e seus 
resultados alimentam o 

banco de dados para 
estudos estatísticos 

do instrumento.

 A combinação 
das preferências 

psicológicas 
caracteriza o TIPO. 

Ao todo são 
16 tipos.

As preferências 
psicológicas são 

inatas, mas sofrem 
interferência do 

ambiente.

Características

Benefícios

Fornece  
autoconhecimento

Oferece um 
modelo lógico 

e consistente de 
informações 

sobre o indivíduo

Enfatiza o 
valor da diversidade 

de características 
pessoais

Fornece 
maneiras de 
melhorar a 

comunicação

Ajuda a 
identificar e 

reduzir focos 
de conflito nas 

relações 
interpessoais

Oferece 
subsídios para 

se lidar 
efetivamente 

com situações 
de estresse

Ajuda a 
identificar 

características 
de liderança

Facilita o 
entendimento 
do caráter da 

empresa, quando 
aplicado 

coletivamente

Ajuda a 
ajustar perfil 

pessoal e 
profissional

Identifica 
tendências de 

comportamento

Ajuda na 
compreensão 

das necessidades 
individuais

Ajuda na 
identificação 

de oportunidades 
de melhoria

Promove o 
aumento da 

produtividade

Ajuda no 
planejamento 

de ações de 
desenvolvimento

Aumenta o 
nível de integração 

entre as pessoas

Aconselhamento pessoal
Desenvolvimento de equipes
Gerenciamento de tempo
Gestão de mudanças
Liderança e comunicação
Planejamento de carreira
Solução de problemas

Mais de 1.5 milhões de MBTI’s são aplicados anualmente em indivíduos e em mais de 500 
organizações no mundo todo!

Aplicações

Facilita os 
relacionamentos 

interpessoais

Promove 
motivação 

numa equipe

www.fellipelli.com.br
São Paulo    
(11) 4280-7100    

contato@fellipelli.com.br
Rio de Janeiro
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