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N: NECESSIDADE DE ESTABILIDADE
O GRAU COM QUE REAGIMOS AO ESTRESSE
62
RESILIENTE (N-)

RECEPTIVO (N=)

REATIVO (N+)

REATIVO: Tende a reagir de maneira alerta, preocupada, atenta, ou excitável. Pode sentir estresse de
trabalho mais intenso do que outros e freqüentemente serve como consciência do grupo. É possível que
aceite a responsabilidade por problemas causados por outros. Sob tensão, pode ser visto como ansioso,
tenso, irado, sem ânimo, ou preocupado. Pode precisar de se recuperar antes de retomar o trabalho ou
resolver o problema.

E: EXTROVERSÃO
NOSSO GRAU DE TOLERÃNCIA PARA O ESTIMULO DOS NOSSOS SENTIDOS POR OUTRAS PESSOAS OU
SITUAÇÕES
42
INTROVERTIDO (E-)

AMBIVERTIDO (E=)

EXTROVERTIDO (E+)

INTROVERTIDO: Prefere trabalhar sozinho.Tipicamente, é uma pessoa séria, cética, quieta, e privada que
costuma preferir escrever a conversar. Aprecia as tarefas individuais que podem ser conduzidas sem
interrupções. Pode ser percebido como frio, indiferente, ou dificil de compreender. Pode também ser visto
como solitário. Prefere trabalhar em um ambiente com pouco estimulo aos sentidos e longe de movimento
excessivo.

O: ORIGINALIDADE
O NOSSO GRAU DE ABERTURA PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS E NOVOS MODOS DE FAZER AS COISAS
39
PRESERVADOR (O-)

MODERADO (O=)

EXPLORADOR (O+)

PRESERVADOR: Tende a ser um perito em uma tarefa, tópico, ou assunto. Tende a ser pratico e
concentrar-se no “aqui” e “agora”. Sua abordagem com relação ao trabalho é prática, tática, e eficiente.
Sente-se confor-tável com atividades repetitivas no trabalho. Pode ser visto como conservador, resistente
a mudanças, de vi-são estreita, ou rigido. Prefere métodos tradicionais e já testados.

A: ACOMODAÇÃO
O GRAU COM O QUE CEDEMOS À VONTADE ALHEIA
62
DESAFIADOR (A-)

NEGOCIADOR (A=)

ACOMODADOR (A+)

ACOMODADOR: Tende a lidar com a autoridade de outros de maneira tolerante, agradável, e
aquiescente. Defere a outros freqüentemente e é visto como prestativo, facilmente moldável, promotor de
uma situação harmônica e um bom membro de equipe. Tipicamente, permite mais aos outros do que a si
mesmo “estar correto” ou “ganhar” em uma situaçãõ. Às vezes, pode parecer ingênuo, submisso,
anti-conflito, dependente, ou sem principios (por causa da tendência a ceder a posição).

C: CONSOLIDAÇÃO
O GRAU COM QUE NOS CONCENTRAMOS NA OBTENÇÃO DE NOSSAS METAS
34
FLEXIVEL (C-)

EQUILIBRADO (C=)

CONCENTRADO (C+)

FLEXIVEL: Tende a abordar as metas de uma maneira relaxada, espontânea, e aberta. É facilmente
capaz de lidar com vários assuntos, projetos, e metas ao mesmo tempo. Sua mente é capaz de mudar de
rota no meio do caminho. Pode ser um procrastinator. Às vezes, pode ser visto como alguém que não leva
a sério suas responsabilidades e é desorganizado, ou menos produtivo do que as outras pessoas.
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N: NECESSIDADE DE ESTABILIDADE
O GRAU COM QUE REAGIMOS AO ESTRESSE
62
RESILIENTE (N-): Tende a lidar com
situações de trabalho estressantes de
maneira tranqüila, estável, e segura.
Normalmente livre de tensões,
administrando os problemas com
pouca dificuldade mesmo sob a
presença de estresse. Começa
rapidamente a resolver os problemas
e procede de forma racional e
analitica. Pode parecer demasiado
relaxado, indiferente, insensível,
alheio. Pode não interpretar ou
encarar problemas críticos ou
situações estressantes com a
seriedade suficiente.

RECEPTIVO (N=): Normalmente tende a ser
tranqüilo, seguro, e estável. Algumas surpresas,
pressões, situações dificeis, e circunstâncias
estressantes podem causar preocupação, raiva,
desânimo, ou outras reações de estresse. Tem
um limite moderado para lidar com o estresse de
trabalho. Pode precisar de um momento para se
recuperar de uma crise antes de retomar
atividades ou para assumir uma postura de
solução de problemas.

REATIVO (N+): Tende a reagir de
maneira alerta, preocupada, atenta, ou
excitável. Pode sentir estresse de
trabalho mais intenso do que outros e
freqüentemente serve como
consciência do grupo. É possível que
aceite a responsabilidade por
problemas causados por outros. Sob
tensão, pode ser visto como ansioso,
tenso, irado, sem ânimo, ou
preocupado. Pode precisar de se
recuperar antes de retomar o trabalho
ou resolver o problema.

N1: PREOCUPAÇÃO
QUANTA PREOCUPAÇÃO TEMOS

54
Preocupação baixa (N1-)
Fica à vontade na maior parte do
tempo

Preocupação média (N1=)
Tem preocupações de vez em quando

Preocupação alta (N1+)
Preocupa-se com frequência

N2: INTENSIDADE
A FREQUÊNCIA COM QUE FICAMOS ZANGADOS

80
Baixa Intensidade (N2-)
Normalmente calmo

Média Intensidade (N2=)
Ocasionalmente zangado

Alta Intensidade (N2+)
Temperamento quente

N3: INTERPRETAÇÃO
COMO EXPLICAMOS AS SITUAÇÕES

40
Baixa Interpretação (N3-)
Mais otimista

Média Interpretação (N3=)
Explicações realistas

Alta Interpretação (N3+)
Menos otimista

N4: TEMPO DE RECUPERAÇÃO
O TEMPO DE QUE PRECISAMOS PARA SUPERAR O ESTRESSE

60
Baixa Tempo de recuperação (N4-)
Tempo de recuperação rápido

Médio Tempo de recuperação (N4=)
Tempo de recuperação moderado
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Alto Tempo de recuperação (N4+)
Tempo de recuperação alto
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E: EXTROVERSÃO
NOSSO GRAU DE TOLERÃNCIA PARA O ESTIMULO DOS NOSSOS SENTIDOS POR OUTRAS PESSOAS OU
SITUAÇÕES
42
INTROVERTIDO (E-): Prefere trabalhar
sozinho.Tipicamente, é uma pessoa séria,
cética, quieta, e privada que costuma
preferir escrever a conversar. Aprecia as
tarefas individuais que podem ser
conduzidas sem interrupções. Pode ser
percebido como frio, indiferente, ou dificil
de compreender. Pode também ser visto
como solitário. Prefere trabalhar em um
ambiente com pouco estimulo aos sentidos
e longe de movimento excessivo.

AMBIVERTIDO (E=): Tende a sentir-se igualmente
confortável com o trabalho com outras pessoas e o
trabalho solitário. A quantidade excessive de qualquer
um destes tipos de trabalho não é satisfatória. Tem um
limite moderado para o estímulo dos sentidos pelo
ambiente de trabalho. Como opera de uma posição
intermediária, pode parecer EXTRAVERTIDO para as
pessoas introvertidas e introvertido para as pessoas
extravertidas.

EXTROVERTIDO (E+): Prefere estar ao
redor de outras pessoas e envolvido em
atividades. As pessoas extravertidas são
naturalmente faladoras, entusiásticas,
sociáveis, e amigáveis. Elas costumam ter
confiança nos demais e gostam de
diverter-se. Podem se tornar líderes formais
ou informais em uma equipe de trabalho.
Normalmente se sentem cômodos em uma
situação que envolve muito estímulo aos
sentidos e muitas reuniões. Pode ser visto
como excessivamente falador. Pode também
não ser um bom ouvinte por causa de sua
tendência a dominar as conversas.

E1: ENTUSIASMO
O GRAU COM QUE EXPRESSAMOS SENTIMENTOS POSITIVOS A OUTRAS PESSOAS

56
Baixo Entusiasmo (E1-)
Reprime sentimentos positivos

Médio Entusiasmo (E1=)
Demonstra alguns sentimentos positivos

Alto Entusiasmo (E1+)
Demonstra muitos sentimentos positivos

E2: CORDIALIDADE
O QUANTO GOSTAMOS DE ESTAR COM OUTRAS PESSOAS

32
Baixa Cordialidade (E2-)
Prefere trabalhar sozinho

Média Cordialidade (E2=)
Ocasionalmente busca a companhia de outras pessoas

Alta Cordialidade (E2+)
Prefere trabalhar com outras pessoas

E3: MODO DE ATIVIDADE
NECESSITA ESTAR SEMPRE SE MOVENDO

49
Baixo Modo de Atividade (E3-)
Prefere ficar parado ou em um único lugar

Médio Modo de Atividade (E3=)
Mantém um nível de atividade moderado

Alto Modo de Atividade (E3+)
Prefere ser ativo fisicamente

E4: TOMADA DE CONTROLE
O QUANTO QUEREMOS LIDERAR OS DEMAIS

43
Baixa Tomada de Controle (E4-)
Prefere ser independente

Média Tomada de Controle (E4=)
Aceita alguma responsabilidade pelos outros

Alta Tomada de Controle (E4+)
Aprecia a responsabilidade de liderar os
outros

E5: CONFIANÇA NOS DEMAIS
O QUANTO ACREDITAMOS NOS OUTROS

44
Baixa Confiança nos Demais (E5-)
É cético

Média Confiança nos Demais (E5=)
Tem confiança moderada nos outros

Alta Confiança nos Demais (E5+)
Rapidamente acredita nos outros

E6: TATO
O CUIDADO QUE TOMAMOS AO FALAR

37
Baixo Tato (E6-)
Tende a falar mais diretamente

Médio Tato (E6=)
Toma um certo cuidado com a escolha das palavras
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Alto Tato (E6+)
Escolhe cuidadosamente as palavras certas
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O: ORIGINALIDADE
O NOSSO GRAU DE ABERTURA PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS E NOVOS MODOS DE FAZER AS COISAS
39
PRESERVADOR (O-): Tende a ser
um perito em uma tarefa, tópico, ou
assunto. Tende a ser pratico e
concentrar-se no “aqui” e “agora”.
Sua abordagem com relação ao
trabalho é prática, tática, e eficiente.
Sente-se confor-tável com atividades
repetitivas no trabalho. Pode ser visto
como conservador, resistente a
mudanças, de vi-são estreita, ou
rigido. Prefere métodos tradicionais e
já testados.

MODERADO (O=): Tende a ser um tanto prático
e preferir o “meio do caminho” mas estará
disposto a levar em consideração novas maneiras
de fazer alguma coisa sob a presença de provas
convincentes. Não é normalmente conhecido pela
criatividade ou curiosidade mas ambos os traços
podem emergir. Pode adotar e depois expandir
uma boa idéia produzida por outra pessoa.
Aprecia tanto a inovação quanto a eficiência,
nenhuma das duas de maneira extrema.

EXPLORADOR (O+): Tende a ter uma
variedade de interesses. Gosta de
tecnologia de vanguarda e idéias
estratégicas. Busca novas experiências
e pensa sobre o futuro. Pode se
descrever a si mesmo como um
pensador estratégico, criativo,
imaginativo, ou artístico. Provavelmente
é mais liberal do que a maioria das
pessoas e gosta tanto de teorias quanto
de conceitos. Pode ser visto como
alguém carente de espírito prático e
que se entedia facilmente.

O1: IMAGINAÇÃO
A NOSSA PREFERENCIA POR INVENTAR PLANOS E IDEIAS

36
Baixo Imaginação (O1-)
Implementa os planos

Média Imaginação (O1=)
Cria e implementa igualmentete

Alta Imaginação (O1+)
Cria novos planos e ideias

O2: COMPLEXIDADE
O QUANTO TORNAMOS AS COISAS MAIS COMPLEXAS

30
Baixa Complexidade (O2-)
Prefere a simplicidade

Média Complexidade (O2=)
Equilibra a simplicidade e a complexidade

Alta Complexidade (O2+)
Busca a complexidade

O3: MUDANÇA
A FACILIDADE COM QUE ACEITAMOS AS MUDANÇAS

27
Baixa Mudança (O3-)
Prefer manter os métodos existentes

Média Mudança (O3=)
Aceita razoavelmente as mudanças

Alta Mudança (O3+)
Rapidamente aceita as mudanças e as
inovações

O4: ABRANGÊNCIA
NOSSA TOLERÁNCIA PARA LIDAR COM OS DETALHES

68
Baixa Abrangéncia (O4-)
Atento aos detalhes

Média Abrangência (O4=)
Presta atenção aos detalhes caso necessário
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Alta Abrangência (O4+)
Prefere uma visão ampla e resiste aos
detalhes
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A: ACOMODAÇÃO
O GRAU COM O QUE CEDEMOS À VONTADE ALHEIA
62
DESAFIADOR (A-): Tende a
relacionar-se com os demais sendo
expressivo, resistente, pouco
sentimental, persistente, competitivo,
ou agressivo. Em geral é
independente na forma de pensar,
fazendo perguntas difíceis para
proteger seus próprios interesses e
para assegurar-se de que está
correto ou sairá vencedor. É possível
que não aceite informações sem
confirmá-las. Pode ser visto pelos
demais como rude, concentrado em
si mesmo, duro, ou alguém que não
trabalha bem em equipe.

NEGOCIADOR (A=): Tende a mover-se entre
situações competitivas e cooperatives com
facilidade, normalmente buscando uma estratégia
em que todos saiam vencedores. Tem uma
identidade pessoal bem definida, que não é nem
dependente nem independente. Trabalha bem
quer seja como um membro de equipe ou de
maneira independente. Na pior das hipóteses,
pode ser visto como alguém que “vacila” entre os
dois lados de uma questão, tentando ajudar
ambas as partes a chegar a um acordo.

ACOMODADOR (A+): Tende a lidar
com a autoridade de outros de maneira
tolerante, agradável, e aquiescente.
Defere a outros freqüentemente e é
visto como prestativo, facilmente
moldável, promotor de uma situação
harmônica e um bom membro de
equipe. Tipicamente, permite mais aos
outros do que a si mesmo “estar
correto” ou “ganhar” em uma situaçãõ.
Às vezes, pode parecer ingênuo,
submisso, anti-conflito, dependente, ou
sem principios (por causa da tendência
a ceder a posição).

A1: NECESSIDADES DOS OUTROS
COM QUE FACILIDADE NOS PREOCUPAMOS COM OS OUTROS

57
Baixa Necessidades dos Outros (A1-)
Média Necessidades dos Outros (A1=)
Mais interessado nas próprias
Interessado nas próprias necessidades e nas dos
necessidades
outros

Alta Necessidades dos Outros (A1+)
Mais interessado nas necessidades dos
outros

A2: ACORDO
NOSSA MOTIVAÇÃO DURANTE UM CONFLITO

65
Baixo Acordo (A2-)
Aceita com prazer participar de
discussões conflitantes

Médio Acordo (A2=)
Busca a solução

Alto Acordo (A2+)
Busca a harmonia

A3: HUMILDADE
O GRAU COM QUE DESEJAMOS SER RECONHECIDOS

65
Baixa Humildade (A3-)
Quer reconhecimento

Média Humildade (A3=)
Gosta de ser reconhecido

Alta Humildade (A3+)
Não se sente confortável ao ser
reconhecido

A4: COMEDIMENTO
O GRAU COM O QUE EXPRESSAMOS NOSSAS OPINIÕES AOS DEMAIS

50
Baixo Comedimento (A4-)
Normalmente expressa as opiniões

Médio Comedimento (A4=)
Expressa moderadamente as opiniões
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C: CONSOLIDAÇÃO
O GRAU COM QUE NOS CONCENTRAMOS NA OBTENÇÃO DE NOSSAS METAS
34
FLEXIVEL (C-): Tende a abordar as
metas de uma maneira relaxada,
espontânea, e aberta. É facilmente
capaz de lidar com vários assuntos,
projetos, e metas ao mesmo tempo.
Sua mente é capaz de mudar de rota
no meio do caminho. Pode ser um
procrastinator. Às vezes, pode ser
visto como alguém que não leva a
sério suas responsabilidades e é
desorganizado, ou menos produtivo
do que as outras pessoas.

EQUILIBRADO (C=): Tende a manter em bom
equilíbrio tanto as exigências pessoais como as
profissionais. Pode cuidar de assuntos um após o
outro ou paralelamente, capaz tanto de seguir em
linha reta quanto de trocar de rota no meio do
caminho. Provavelmente é mais ambicioso do
que uma pessoa flexível, mas também é mais
propenso a apreciar momentos de lazer do que
uma pessoa concentrada. Ocasionalmente, é
capaz de interromper sua concentração em metas
com algum desvio de atenção mais espontâneo.

CONCENTRADO (C+): Tende a seguir
em direção às metas de maneira
diligente, disciplinada, e confiável. Age
de maneira linear e seqüencial. Tem
uma forte motivação para alcançar o
sucesso, buscando-o através de muita
preparação e organização. Pode ser
visto como um trabalhador obcecado,
dominante, compulsivo, meticuloso,
teimoso, ou inflexível.

C1: PERFECCIONISMO
O QUANTO BUSCAMOS A PERFEIÇÃO

19
Baixo Perfeccionismo (C1-)
Baixa necessidade de continuamente
refinar ou melhorar

Médio Perfeccionismo (C1=)
Necessidade occasional de refinar ou melhorar

Alto Perfeccionismo (C1+)
Necessidade continua de refinar ou
melhorar

C2: ORGANIZAÇÃO
O GRAU COM QUE NOS MANTEMOS ORGANIZADOS

42
Baixa Organização (C2-)
Confortável com baixa organização

Média Organização (C2=)
Mantém alguma organização

Alta Organização (C2+)
Mantém alto nível de organização

C3: AMBIÇÃO
O QUANTO NOS SENTIMOS MOTIVADOS A ATINGIR O SUCESSO

30
Baixo Ambição (C3-)
Satisfeito com o nível atual de
realização

Médio Ambição (C3=)
Necissita atingir alguma realização adicional

Alto Ambição (C3+)
Tem ânsia por ainda mais realizações

C4: CONCENTRAÇÃO
O QUÃO PROLONGADA É NOSSA ATENÇÃO

46
Baixo Concentração (C4-)
Facilmente desloca a atenção de uma
tarefa à outra

Médio Concentração (C4=)
É capaz de desencumbir-se de atividades
diferentes ao mesmo tempo

Alta Concentração (C4+)
Prefere completer uma tarefa antes de
deslocar a atenção para outra

C5: PLANEJAMENTO
O QUANTO PRECISAMOS PLANEJAR AS NOSSAS ATIVIDADES

40
Baixo Planejamento (C5-)
Prefere um estilo mais espontâneo

Médio Planejamento (C5=)
Costuma fazer algum planejamento
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Alto Planejamento (C5+)
Cria um planejamento para todas as
situações
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62
RESILIENTE (N-):

REATIVO (N+)

RECEPTIVO (N=)

N1: PREOCUPAÇÃO

54
Fica à vontade na maior parte do tempo

Tem preocupações de vez em quando

Preocupa-se com frequência

N2: INTENSIDADE

80
Normalmente calmo

Ocasionalmente zangado

N3: INTERPRETAÇÃO

Temperamento quente

40
Mais otimista

Explicações realistas

Menos otimista

N4: TEMPO DE RECUPERAÇÃO

60
Tempo de recuperação rápido

E: EXTROVERSÃO
NOSSO GRAU DE TOLERÃNCIA PARA O ESTIMULO DOS NOSSOS SENTIDOS POR OUTRAS
PESSOAS OU SITUAÇÕES

Tempo de recuperação moderado

Tempo de recuperação alto

AMBIVERTIDO (E=)

EXTROVERTIDO (E+)

42
INTROVERTIDO (E-):

E1: ENTUSIASMO

56
Reprime sentimentos positivos

E2: CORDIALIDADE

Demonstra alguns sentimentos positivos

Prefere trabalhar sozinho

Ocasionalmente busca a companhia de outras
pessoas

E3: MODO DE ATIVIDADE
E4: TOMADA DE CONTROLE

Mantém um nível de atividade moderado

Aceita alguma responsabilidade pelos outros

E5: CONFIANÇA NOS DEMAIS

Aprecia a responsabilidade de liderar os
outros

44
É cético

Tem confiança moderada nos outros

E6: TATO

Rapidamente acredita nos outros

37
Tende a falar mais diretamente

Toma um certo cuidado com a escolha das palavras

Escolhe cuidadosamente as palavras
certas

39
PRESERVADOR (O-):

O1: IMAGINAÇÃO

MODERADO (O=)

EXPLORADOR (O+)

Cria e implementa igualmentete

Cria novos planos e ideias

36
Implementa os planos

O2: COMPLEXIDADE

30
Prefere a simplicidade

O3: MUDANÇA

Prefere ser ativo fisicamente

43
Prefere ser independente

O NOSSO GRAU DE ABERTURA PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS E NOVOS MODOS DE FAZER
AS COISAS

Prefere trabalhar com outras pessoas

49
Prefere ficar parado ou em um único lugar

O: ORIGINALIDADE

Demonstra muitos sentimentos positivos

32

Equilibra a simplicidade e a complexidade

Busca a complexidade

27
Prefer manter os métodos existentes

Aceita razoavelmente as mudanças

Rapidamente aceita as mudanças e as
inovações

Presta atenção aos detalhes caso necessário

Prefere uma visão ampla e resiste aos
detalhes

O4: ABRANGÊNCIA

68
Atento aos detalhes

A: ACOMODAÇÃO
O GRAU COM O QUE CEDEMOS À VONTADE ALHEIA

62
DESAFIADOR (A-):

A1: NECESSIDADES DOS OUTROS

57
Mais interessado nas próprias necessidades

Interessado nas próprias necessidades e nas dos
outros

Aceita com prazer participar de discussões
conflitantes

Busca a solução

A2: ACORDO

Gosta de ser reconhecido

A4: COMEDIMENTO

Expressa moderadamente as opiniões

Náo expressa as opiniões

34
FLEXIVEL (C-):

EQUILIBRADO (C=)

CONCENTRADO (C+)

19
Baixa necessidade de continuamente refinar
ou melhorar

C2: ORGANIZAÇÃO

Necessidade occasional de refinar ou melhorar

Necessidade continua de refinar ou
melhorar

42
Confortável com baixa organização

C3: AMBIÇÃO

Não se sente confortável ao ser
reconhecido

50
Normalmente expressa as opiniões

C1: PERFECCIONISMO

Busca a harmonia

65
Quer reconhecimento

O GRAU COM QUE NOS CONCENTRAMOS NA OBTENÇÃO DE NOSSAS METAS

Mais interessado nas necessidades dos
outros

65

A3: HUMILDADE

C: CONSOLIDAÇÃO

ACOMODADOR (A+)

NEGOCIADOR (A=)

Mantém alguma organização

Mantém alto nível de organização

30
Satisfeito com o nível atual de realização

C4: CONCENTRAÇÃO

Necissita atingir alguma realização adicional

Tem ânsia por ainda mais realizações

46
Facilmente desloca a atenção de uma tarefa
à outra

C5: PLANEJAMENTO

É capaz de desencumbir-se de atividades diferentes
ao mesmo tempo

Prefere completer uma tarefa antes de
deslocar a atenção para outra

40
Prefere um estilo mais espontâneo
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Costuma fazer algum planejamento

Cria um planejamento para todas as
situações
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