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O instrumento 
facilita a escolha  

pro�ssional, apresentando 
opções de atividades 

agrupados em 
seis áreas:

Investigativa 

Artística 

Social

Empreendedora

Convencional 

Realista 

Promove maior satisfação por meio da escolha 
da carreira profissional!

Inclui interesses mais
específicos em ambientes

externos, plantas, animais,
construção e engenharia

Inclui interesses 
mais específico em 

trabalhar com números, 
saúde e ciência

      Inclui interesses mais 
   específicos em música e artes, 
 escrita e comunicação
de massa

Inclui interesses mais 
específicos em relações 
culturais, ajudar os 
outros, ensinar e treinar

Inclui interesses mais 
específicos em leis, 
política e negócios,
vendas e marketing

Inclui interesses mais específicos
em gerência de negócios,

projetos e trabalho 
com computadores    

Essa ferramenta auxilia na compreensão dos interesses profissionais e de carreira 
demonstrando cada pessoa tem maior satisfação. Resulta em possibilidades de maior 
produtividade, desenvolvimento profissional, empregabilidade e qualidade de vida. O 
Instrumento facilita a escolha da profissão por apresentar diversas opções de atividades:

O inventário Strong™ auxilia na compreensão dos interesses 
de carreira através de informações que possibilitam identificar, 
compreender e expandir as opções de carreira de um 
profissional. 



Funcionamento

Benefícios

Aplicações

De fácil preenchimento, o cruzamento de respostas refina o processo de 
escolha e faz uma análise mais ampla, partindo do geral para o específico. 
Os resultados são de fácil compreensão.

Assista ao vídeo sobre: 

strong™
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io Permite uma maior 
consciência de suas 
preferências por tipos de 
ambientes profissionais
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Auxilia na definição e direção 
de sua carreira
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Amplia as possibilidades de 
desenvolvimento profissional

Se
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B
en

ef
íc

io Maior probabilidade de ser 
mais produtivo se atuar em 
sua área de interesse 
profissional
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B
en

ef
íc

io Define um foco nos temas e 
uma comparação analítica 
com suas respectivas 
atividades

Desenvolvimento de carreira: para todas as pessoas que desejam conhecer 
melhor o tipo de atividade que: entendem gostar mais, a maneira como, 

presumivelmente, a executará e em que tipo de ambiente de atuação
profissional se encontrará mais satisfeita.
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