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O Teste indica ter sido feito de maneira correta e sincera.
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Executor

Comunicador

Planejador

Analista

NORMAL ALTO

ALTO

NORMAL BAIXO

BAIXO

Joao é pró-ativo, direto e dinâmico. Capaz de demonstrar uma sociabilidade é bastante atraente, dependendo do que a
situação exigir. É um excelente comunicador, entusiasma as pessoas com suas ideias e projetos. Gosta de sentir que os
outros gostam dele e que é respeitado.

SUB-CARACTERÍSTICAS
As sub-características deste tipo são: Automotivação, Independência, Entusiasmo e Autocon ança.

HABILIDADES BÁSICAS
Tem senso de urgência quando o assunto o permite alcançar sucesso e reconhecimento. Tem uma forma de agir
impulsionadora, motivadora e de muita energia. Pode ser considerado ideal para área comercial ou gerência. Tem
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capacidade de pensar e reagir com presteza e de se adaptar a situações desa adoras e usar sua assertividade e persuasão
para motivar os outros a aceitar suas propostas.

HABILIDADES COMUNS
Como líder nato, Joao Silva Da Silva E Silva inspira os outros. Ele tem objetivos claros em mente para cada projeto que
executa. Por mais que valorize a independência, ele reconhece os benefícios da colaboração. Status é algo importante para
ele. Em sua carreira, trabalha duro e de ne metas, muitas vezes baseadas em progredir na empresa ou se tornar uma pessoa
mais importante em sua organização. Ele quer coisas maiores e melhores em todas as áreas de sua vida. Consegue
facilmente se concentrar nas alegrias do sucesso e ignora as consequências de uma possível falha. Visto que não dá tanta
importância à aceitação e à aprovação, ele às vezes se comporta ou reage sem pensar nas consequências sociais. Seu lema
é: “os ns justi cam os meios”. Ele usa essa atitude para justi car quaisquer erros que cometa. Não é restrito por limitações,
mas ao contrário se ajusta ou contorna as regras. Joao Silva Da Silva E Silva entende a necessidade de haver regras e
regulamentos, mas tende a vê-los como guias ou sugestões de comportamento, e não como ordens. Visto que não joga
seguindo as regras, ele não é limitado pela conformidade. Essa capacidade de pensar diferente é um acréscimo importante
para sua organização. Ainda assim, ele tem seu próprio senso de certo e errado e se apega rmemente aos seus princípios. É
improvável que alguém consiga convencê-lo a contrariar suas crenças.

Essa é a distribuição de fatores positivos ou negativos por per l.
+79.7%

-40.8%

+83.4%

-43.1%

+65.2%

-36.8%

+49.1%

-22.7%

INDICADORES SITUACIONAIS
Energia

MUITO ALTA

Exigência do meio

NORMAL ALTA

Aproveitamento

NORMAL BAIXO

Moral

ALTO

Positividade

BAIXA

Flexibilidade

NORMAL ALTA

Amplitude

NORMAL BAIXA

Automotivação

NORMAL ALTA

Incitabilidade

ALTA
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INTERAÇÃO COM O AMBIENTE

Executor

Comunicador

Planejador

Analista

PERFIL ATUAL
AMBIENTE
ADAPTABILIDADE

ESTILO DE LIDERANÇA

Dominante

Informal

Condescendente

Formal

RELACIONANDO-SE COM OS OUTROS
Tem grande sociabilidade e é bastante persuasivo. É carismático, mas pode agir algumas vezes de forma exigente e
exagerada especialmente quando sob pressão. Por não ter medo de confrontações, trata assuntos diretamente e não se
sente intimidado por uma abordagem rme.

TOMANDO DECISÕES
Por não se preocupar com a aprovação dos outros, Joao Silva Da Silva E Silva pode rapidamente tomar decisões difíceis que
não envolvem emoção. Sua personalidade forte o leva a rejeitar conselhos ao tomar decisões. Ainda assim, ele dá muita
importância ao status social e levará as opiniões dos outros em consideração se achar que isso bene ciará sua posição
social. Ele costuma saber exatamente o que quer e como obtê-lo.
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COMPETÊNCIAS

1

Tolerância

2

Planejamento

3

Empatia

4

Capacidade de ouvir

5

Concentração

6

Condescendência

7

Per l Técnico

8

Organização

9

Detalhismo

10 Rigorosidade

11 Orientado por resultado

12 Multitarefas

NORMAL ALTA

NORMAL ALTO

NORMAL ALTA

NORMAL ALTA

NORMAL ALTA

NORMAL ALTA

NORMAL BAIXO

NORMAL BAIXA

NORMAL BAIXO

NORMAL ALTA

NORMAL ALTO

ALTO
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13 Automotivação

ALTA
ALTA

14 Proatividade

ALTO

15 Dinamismo

ALTA

16 Dominância

ALTA

17 Extroversão

ALTO

18 Relacionamento interpessoal

ALTA

19 Sociabilidade

NORMAL ALTO

20 Orientado por relacionamento

ÁREA DE TALENTOS
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Joao Silva

Meio

1

Comandante

2

Competidor

3

Administrador

4

Motivador

BAIXO

ALTO

NORMAL ALTO

NORMAL ALTO
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5

Vendedor

6

Diplomata

7

Aconselhador

8

Atendente

9

Professoral

10 Técnico
11 Especialista
12 Estrategista
13 Controlador

MUITO ALTO

EXTREMAMENTE ALTO

ALTO

BAIXO

NORMAL ALTO

BAIXO

MUITO BAIXO

NORMAL ALTO

BAIXO

Tempo de resposta: 5 minutos
NORMAL BAIXO
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