
 

www.eneacoaching.com 
 

 

O PACIFICADOR 

                

             

 

 

“ O mundo não valoriza os meus esforços. Mesmo assim, 

eu fico confortável e conservo a minha paz.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Notável capacidade diplomática e uma cordialidade carismática, 

 Conseguem com habilidade natural envolver e unir partes em oposição, 

 A sua postura flexível faz com que as suas próprias vontades e prioridades sejam 

relegadas para segundo plano, 

 O estilo de liderança é envolvente procurando uma participação equilibrada de todas 

as partes, 

 Expressam comportamentos passivo-agressivos, nomeadamente em momentos em 

que sentem pressão por parte do ambiente, 

 Extrema dificuldade em dizer “Não”. 

 Tendem a perder-se em agendas e solicitações externas deixando as suas tarefas 

para segundo plano, adiando-as, 

 A teimosia é sua mais natural característica e não percebe isso. 

Talentos Pontos Fracos 

Afáveis Apáticos 

Compreensivos Dependentes 

Calmos Teimosos 

Carismáticos Evitam o conflito 

Flexíveis Indecisos 

Mediadores Esquecem as suas prioridades 

Pacientes Procrastinadores 

Cordiais Indirectos 

Diplomatas Passivo-agressivos 



 

www.eneacoaching.com 
 

 

 

 
 

RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 8 Asa 1 

 Assertivos  Comprometidos 

 Objectivos  Determinados 

 Realizadores  Disciplinados 

 Autoconfiantes  Focados na qualidade 

 Frontais  Organizados 

 Directos  Responsáveis 

 Persistentes  Íntegros 

 Dinâmicos  Buscam excelência 

 Eficazes  Foco no processo 

 
 

Com uma incidência na Asa 8: 
 
O perfil de personalidade 9, é mais energético, decidido, mais pronto a entrar em acção, 
com maior capacidade de impor as suas ideias e mais determinado em confrontar em 
particular questões que se relacionem com justiça ou verdade. 
 
 

Com uma incidência na Asa 1: 
 
O perfil de personalidade 9, será mais metódico e orientado para os processos, com 
necessidade de fazer as coisas correctas e priorizadas, o que ainda assim é sempre um 
risco para a sua tendência natural para a procrastinação. Pode ter propensão para adiar 
ainda mais, sobretudo o que for importante para ele. 
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PONTOS DE SEGURANÇA E DE STRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ponto de Segurança – Tipo 3 
 

Energia inesgotável 

O seu caminho de progressão é para o ponto 3 e denomina-se “Ação Certa”. 

É aqui que o Tipo 9 decide entrar em ação, ficando imparável e focado. Uma 

imagem interessante é dada no filme Forrest Gump, quando a personagem 

interpretada por Tom Hanks decide começar a correr e ninguém mais o 

detém, fazendo-o imparavelmente e com uma energia inesgotável. Torna-se 

altamente eficiente e mostra todo o seu verdadeiro valor e protagonismo. 

Assume a liderança e o respeito por si próprio e pelas suas qualidades, 

capacidades e talentos. 

 

Iniciativa e carisma 

Não se deixa influenciar, toma decisões e mantém-nas. Tem iniciativa e 

carisma, que ele próprio parece desconhecer, e um grande impacto junto das 

pessoas por quem se interessa genuinamente, colocando sempre os 

interesses coletivos acima dos seus, ainda assim aceitando um saudável 

protagonismo. Os ambientes harmoniosos podem levar o Tipo 9 a iniciar este 

movimento de progressão. 
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Ponto de Stress – Tipo 6 
 

Desconfiança 

O movimento de regressão dá-se para o ponto 6 e surge quando a harmonia 

começar a desaparecer, por exemplo, quando é pressionado para decidir ou 

protagonizar, quando o ignoram ou quando as pessoas que com ele 

interagem começam a deixar de ser prestáveis ou a ser conflituosas. Desta 

forma, torna-se uma pessoa desconfiada dos outros, das situações e mesmo 

de si próprio. Põe tudo em causa, deixando-se imobilizar pelo medo ou 

ficando muito hesitante. 

 

Dependência e procrastinação 

Fica dependente de ordens e tenta salvaguardar tudo o que são rotinas, de 

forma a conquistar uma sensação ilusória de segurança. Entra num imenso 

marasmo e refugia-se nas mais diversas zonas de conforto, como a televisão, 

a Internet, coleções, passatempos, jogos (pouco ativos), leitura, etc. 

 


