A Pesquisa
796 pessoas de 49 países
responderam a esta pesquisa, que
estava disponível em 23 idiomas.

Quais são as aplicações mais comuns do Eneagrama nas
organizações?
Embora mais de 25 formas de se aplicar o Eneagrama estejam sendo
usadas nas organizações, 9 aplicações são mais comuns (mais de 50%).
As 9 aplicações mais frequentes do Eneagrama

Objetivo da Pesquisa
O objetivo da pesquisa foi
encontrar respostas para as
seguintes perguntas: (1) Quais
são as aplicações mais comuns do
Eneagrama nas organizações; (2)
Quais são os principais benefícios
do uso do Eneagrama nas
organizações; e (3) Como as
pessoas querem aprender mais
sobre o Eneagrama no futuro?

Os Resultados
Você pode ler os resultados
especí cos da pesquisa para cada
pergunta nas páginas a seguir.
As porcentagens nos grá cos
deste relatório indicam o total
combinado de respostas “acima
da média” e “positivas” para cada
pergunta da pesquisa.
As cores nos grá cos de barras
indicam intervalos percentuais.
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Quais são os principais benefícios de se utilizar o Eneagrama nas
Organizações?
Os resultados da pesquisa mostram que o Eneagrama possui mais de 72
benefícios nas organizações. Os benefícios mais relevantes incluem
aumentos substanciais nessas áreas: autoconhecimento, relacionamentos,
empatia, comunicação, bem-estar, respeito e con ança nas equipes e
capacitação
Autoconhecimento trabalhando em áreas de desenvolvimento (83%),
honrando pontos fortes (82%), aumento da autocompaixão (78%),
autoconsciência (77%), senso de propósito e realização (75%), automotivação (75%) , inteligência emocional (73%), menos reatividade (71%)
Relacionamentos Compaixão por outros (81%), relações de trabalho
interpessoais (79%), relacionamentos fora do trabalho (76%), relacionamentos com colegas (76%), relacionamentos com a alta liderança (72%)
Empatia relacionamento interpessoal (80%), liderança (76%), observada
entre outros (74%), equipes (72%)
Comunicação liderança (78%), autodomínio individual (77%), interações
individuais (74%), equipes (73%)
Bem-estar (75%)
Respeito e con ança nas equipes (72%)
Capacitação (71%)
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BENEFÍCIOS DO ENEAGRAMA NAS ORGANIZAÇÕES
Sucesso organizacional
Que nível de melhoria você experimentou em cada uma das seguintes áreas usando o Eneagrama?
O Eneagrama aborda a maioria das questões importantes que as organizações enfrentam hoje: atração e retenção de
trabalhadores; satisfação dos mesmos; diversidade, equidade e inclusão; Atendimento ao Cliente; vendas, entre outros
benefícios.

Satisfação Atendimento Diversidade,
equidade e
do trabalhador ao cliente
inclusão

Vendas

Liderança

Retenção
de
trabalhadores

Relacionamentos
com
fornecedores

Mudança
de cultura

Atraindo
Lucratividade Sustentabilidade
excelentes organizacional organizacional
funcionários

Que nível de melhoria você experimentou em cada uma das seguintes áreas usando o Eneagrama?
Usar o Eneagrama para coaching e desenvolvimento de liderança produz líderes com habilidades e qualidades que são
desa adoras para ensinar: empatia, resiliência, integridade, clareza, humildade, além de habilidades de comunicação
aprimoradas.

Comunicação

Empatia

E cácia
geral
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Inovação

Equipes
Que nível de melhoria você experimentou em cada uma das seguintes áreas usando o Eneagrama?

O Eneagrama aumenta as habilidades da equipe essenciais ao seu sucesso: comunicação, empatia e apoio, respeito e
con ança, diversidade e inclusão, colaboração e coesão, gestão de con itos, entre outros benefícios.
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Tomada de Mentalidade Criatividade
decisão
orientada
e inovação
para a solução

BENEFÍCIOS DO ENEAGRAMA NAS ORGANIZAÇÕES
Desenvolvimento Individual
Selecione o nível de melhoria que você observou ENTRE OS OUTROS em sua organização.

Esses importantes benefícios individuais agregam grande valor às organizações, desde o aumento do autoconhecimento e
inteligência emocional, até o aprimoramento de relacionamentos, melhor comunicação, empatia, entre outras áreas.

Autoconsciência Relaciona- Comunicação
mentos
com colegas

Empatia

Inteligência
emocional

Relaciona- Capacitação
mentos
com a liderança
em nível superior

Desenvolvimento
de carreira

Melhor
DesenvolviRedução
desempenho mento de
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BENEFÍCIOS PESSOAIS DO ENEAGRAMA
Autoconhecimento
O que VOCÊ ganhou pessoal e profissionalmente usando o Eneagrama?

Os benefícios pessoais do uso do Eneagrama são excepcionais, incluindo fatores que contribuem para o alto engajamento dos
funcionários: autodesenvolvimento, honrar os pontos fortes, autocompaixão, propósito/realização e automotivação.

Trabalhando Honrando
nas minhas
meus
áreas de
pontos fortes
desenvolvimento

Senso mais
Maior
compaixão profundo de
por mim
propósito/
mesmo
realização

Automotivação

Menos
reativo

Redução
de estresse

Relacionamentos
O que VOCÊ ganhou pessoal e pro ssionalmente usando o Eneagrama?
Relacionamentos aprimorados em todos os níveis da organização são um dos maiores benefícios do uso do
Eneagrama no trabalho e estão relacionados ao aumento da compaixão e empatia. Maior compaixão e empatia criam
melhores relacionamentos.

Maior
compaixão
pelos outros

Maior
empatia

Melhoria nas Melhoria nos
Maior
Melhoria
relações relacionamentos resiliência nas relações
interpessoais
fora do
com a liderança
no trabalho
trabalho
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Traços e Comportamentos
O que VOCÊ ganhou pessoal e pro ssionalmente usando o Eneagrama?

Os dados são claros de que o Eneagrama potencializa a comunicação e caz. Aumentos no bem-estar, capacitação, con ança,
in uência, assertividade e tomada de decisão e caz também são impressionantes.

.

Comunicação
mais e caz

Aumento
no bem
estar

Maior
senso de
capacitação

Maior
con ança

Aumento
Tomadas
Maior
Aumento
na in uência de decisão assertividade na criatividade
pessoal
mais e cazes

Desenvolvimento de Carreira
O que VOCÊ ganhou pessoal e pro ssionalmente usando o Eneagrama?

Embora os benefícios de desenvolvimento de carreira com o uso do Eneagrama não sejam tão elevados quanto em outras
áreas, eles também não são baixos. É possível que o desenvolvimento de carreira seja um uso emergente do Eneagrama.

Maximizando
meu
potencial

Maior
satisfação
pro ssional

Maior
Aumento das Aumento de
motivação competências desempenho
para o
pro ssionais
trabalho

Recebeu
uma
promoção

Como você prefere aprender sobre o Eneagrama?
Cursos e treinamentos presenciais
Livros
Cursos e treinamentos online
Artigos
Videos
Podcasts
Aplicativos móveis
Grupos de discussão em redes sociais
Postagens em redes sociais
Blogs
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Mais 16 Aplicações do
Eneagrama
Além das 9 aplicações do
Eneagrama mais utilizadas
mostradas na página 1 deste
relatório, há mais 16 sendo
utilizadas em organizações ao
redor do mundo. Estas podem
ser consideradas como
potenciais oportunidades
futuras para aplicações do
Eneagrama.

Surpresas!
Foram três surpresas, regionais
e globais.

Mais 16 aplicações do Eneagrama
Motivação
Diversidade, equidade e inclusão
Gerenciamento do estresse
Gestão da mudança
Feedback
Capacitação
Atendimento ao cliente
Tomada de decisão
Mudança de cultura
In uência
Negociações
Vendas
Criatividade e inovação
Retenção de funcionários
Estratégia
Fusões e aquisições

Surpresas!
✦

Aprender mais sobre o Eneagrama por meio de podcasts foi menos
preferido na China (12%) e mais preferido nos Estados Unidos (51%), em
comparação com a resposta global (30%).

✦

Diversidade, equidade e inclusão foi uma aplicação com classi cação mais
alta na China (60%) do que no resto do mundo (43%).

✦

41% de todos os entrevistados disseram que receberam uma promoção por
usar o Eneagrama.

Demografia
Os entrevistados foram
divididos igualmente entre
líderes e coaches/treinadores/
consultores, mas também
incluíram um número
substancial de colaboradores
individuais.
A maioria dos entrevistados
tinha entre 35 e 64 anos.

Demografia
Faixas etárias

Funções na organização

Obrigado!

Outros

Aos voluntários que traduziram
a pesquisa para 22 idiomas!
A todos, ao redor do mundo
que responderam a esta
pesquisa!
Aos nossos colegas em todo o
mundo, que incentivaram as
pessoas a participar da
pesquisa!
Por favor, partilhe esta pesquisa
amplamente!
Acesse enneagramsurvey.net
para obter relatórios em vários
idiomas.

Líder

Coach, treinador
ou consultor

Contribuidor individual

Equipe de Pesquisa do EIBN
Criado pela equipe de pesquisa do The Enneagram in Business Network: Gema
de la Rosa (Espanha), Nancy Duvall Wagner (EUA), Annie Girard (Canadá),
Adelaida Harrison (México), Gloria Hung (Hong Kong, China), Chloe Keric-Eli
(Canadá), Ginger Lapid-Bogda (EUA), Gwen Baker-Yuill (EUA, apoio à pesquisa)
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