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INTRODUÇÃO
Bem-vindo ao seu relatório de traços do WorkPlace Big Five Profile ™. Use este relatório e trabalhe
com um profissional certificado do WorkPlace para aprender:
·

Suas tendências comportamentais centradas no trabalho sob a estrutura mais confiável para
compreender a personalidade, o modelo dos cinco fatores.

·

Como aplicar esses resultados para melhorar e organizar sua vida profissional, aumentar sua
produtividade, otimizar suas interações inter e intrapessoais e aumentar sua satisfação
profissional.

Questões de personalidade
Colocar a personalidade em primeiro plano é um passo natural para
entender quem você é no mundo do trabalho. Sua personalidade
diz muito sobre como você aborda o trabalho, como se relaciona
com os colegas e o que você gosta de fazer..
Todos nós achamos que algumas tarefas são naturalmente
energizantes, enquanto outras nos deixam com a sensação de
esgotamento e desengajamento. E o que funciona para você pode
não funcionar necessariamente para outra pessoa. Seu relatório o
ajudará a identificar os contextos e atividades que melhor se
adaptam a você, para que possa atingir seus objetivos de carreira,
compreender os outros e expandir sua influência no trabalho.
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O contexto é importante
Suas pontuações nos Traços do WorkPlace Big Five Profile ™ e seus
23 subtraços são baseadas em suas respostas ao questionário. Essas
pontuações indicam onde você se encontra em um determinado
traço em relação a outras pessoas em um grupo estatístico.
Adicionamos outra camada de compreensão com a variância de
traço. Isso descreve o grau em que seus comportamentos são
consistentes ou um tanto flexíveis de acordo com o contexto. Por
exemplo, você pode adotar uma abordagem mais perfeccionista em
projetos que considere mais interessantes ou importantes.
Existem três indicadores de Variação de traço:
1

2
1

3
2

CONSISTENTE

SITUACIONAL

FLEXIVEL

Seus comportamentos
são consistentes em
todas as situações.

Seus comportamentos
mostram alguma
variação entre as
situações.

Seus comportamentos
mostram uma variação
considerável entre as
situações.

COMO UTILIZAR ESTE RELATÓRIO
Revise a seguinte seção Seus resultados com um WorkPlace
certificado consultor ou o seminário on-line de feedback do
Paradigma para aprender como interpretar com precisão suas
pontuações. Use as perguntas e ferramentas no seção Fazendo
sentido para ajudá-lo a aplicar essas informações ao seu vida
profissional. Reflita sobre como essas informações se relacionam
com você em trabalhos. Faça anotações e faça perguntas conforme
você avança.

3
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DE ESTABILIDADE
N NECESSIDADE
O GRAU COM QUE REAGIMOS AO ESTRESSE

50

RESISTENTE (N-)

REATIVO (N+)

RECEPTIVO (N=)

RECEPTIVO: 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.

N
E EXTROVERSÃO
NOSSO GRAU DE TOLERÃNCIA PARA O ESTIMULO DOS NOSSOS SENTIDOS POR OUTRAS PESSOAS OU SITUAÇÕES
49

INTROVERTIDO (E-)

AMBIVERTIDO (E=)

EXTROVERTIDO (E+)

AMBIVERTIDO: 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 extrovertido
para as pessoas introvertidas e introvertido para as pessoas extrovertidas.

O
E OORIGINALIDADE
NOSSO GRAU DE ABERTURA PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS E NOVOS MODOS DE FAZER AS COISAS
48

PRESERVADOR

MODERADO (O=)

EXPLORADOR (O+)

MODERADO: 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.

A OACOMODAÇÃO
O
GRAU COM O QUE CEDEMOS À VONTADE ALHEIA
46

DESAFIADOR (A-)

NEGOCIADOR (A=)

ACOMODADOR (A+)

NEGOCIADOR: 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.

A
C CONSOLIDAÇÃO
O GRAU COM QUE NOS CONCENTRAMOS NA OBTENÇÃO DE NOSSAS METAS
51

FLEXIVEL (C-)

EQUILIBRADO(C=)

CONCENTRADO (C+)

EQUILIBRADO: 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.

4
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N

NECESSIDADE DE ESTABILIDADE
O GRAU COM QUE REAGIMOS AO ESTRESSE

50
RESISTENTE (N-)

RECEPTIVO (N=)

REATIVO (N+)

RESILIENTE
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
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
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.

5
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N1: PREOCUPAÇÃO
Quanta preocupação temos
PREOCUPAÇÃO ALTA: Preocupa-se com frequência

59
Seus colegas provavelmente te conhecem como alguém que se preocupa enquanto aguarda por definições.
Antecipar a resposta de uma proposta de negócios, por exemplo, costumeiramente irá comprometer sua
habilidade de pensar claramente e de permanecer calmo. Tamanha preocupação pode ter um papel importante
em identificar e buscar atividades de follow-up que podem afetar de maneira positiva os resultados.

N2: INTENSIDADE
A frequência com que ficamos zangados
MÉDIA INTENSIDADE: Ocasionalmente zangado

47
Em circunstâncias normais de trabalho, seus colegas raramente vêem qualquer sinal de um temperamento forte
em você, se é que viram sequer uma vez. Contudo, isso não quer dizer que você não fique moderadamente
bravo ou chateado em algumas ocasiões. Você demonstra mais irritação do que alguns, e menos do que outros.

N3: INTERPRETAÇÃO
Como explicamos as situações
BAIXA INTERPRETAÇÃO: Mais otimista

42
Adicionalmente, você é mais otimista do que a maioria dos trabalhadores. Você está sempre confiante de que
terá um resultado favorável em diversas ocasiões, uma vez que você se sente tanto no controle como capaz de
influenciar pessoalmente na decisão.

N4: TEMPO DE RECUPERAÇÃO
Tempo de recuperação O tempo de que precisamos para superar o estresse
MÉDIO TEMPO DE RECUPERAÇÃO: Tempo de recuperação moderado

51
Algumas crises te levam a precisar de algum tempo e esforço para se recuperar, enquanto outras não te afetam.
Para as crises que te afetam, você pode precisar de exercícios, um escape ou alguma outra atividade para tirar o
ocorrido de sua cabeça e voltar ao normal.
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E

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

49
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.
AMBIVERTIDO
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 extrovertido para as pessoas introvertidas e introvertido para as
pessoas extrovertidas.
EXTROVERTIDO
Prefere estar ao redor de outras pessoas e envolvido em atividades. As pessoas extrovertidas 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.
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E1: ENTUSIASMO
O grau com que expressamos sentimentos positivos a outras pessoas
MÉDIO ENTUSIASMO: Demonstra alguns sentimentos positivos

46
Com respeito a forma como você se relaciona com seus colegas, você, geralmente, irá demonstrar mais
entusiasmo e cordialidade (sorrisos e risadas, entre outros) para com alguns colegas do que para com outros.

E2: CORDIALIDADE
O quanto gostamos de estar com outras pessoas
MÉDIA CORDIALIDADE: Ocasionalmente busca a companhia de outras pessoas

50
Com respeito à sua orientação em relação à outras pessoas, você tende a preferir um equilíbrio entre as formas
de comunicação - conversar e utilizar comunicação escrita. Algumas vezes toma a iniciativa para promover
encontros face-a-face e mantém o equilíbrio entre trabalho solitário com reuniões, conferências, entre outros.

E3: MODO DE ATIVIDADE
Necessita estar sempre se movendo
MÉDIO MODO DE ATIVIDADE: Mantém um nível de atividade moderado

54
A sua energia para o trabalho parece se manifestar em rompantes, de forma que você pode se dedicar
totalmente (de forma rápida e com envolvimento físico) por um curto período de tempo, que é seguido por uma
mudança de passo (mais devagar e com menor envolvimento físico).

E4: TOMADA DE CONTROLE
O quanto queremos liderar os demais
MÉDIA TOMADA DE CONTROLE: Aceita alguma responsabilidade pelos outros

47
Com respeito à responsabilidade pelo trabalho de outros, você geralmente gosta de equilibrar a possibilidade de
trabalhar de forma independente sem precisar se preocupar com o desempenho dos outros, com um certo grau
de responsabilidade pelos outros. Isso pode ser feito por meio de delegação, orientação, treinamento,
supervisão, ou outra forma de liderança.

8
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E5: CONFIANÇA NOS DEMAIS
O quanto acreditamos nos outros
MÉDIA CONFIANÇA NOS DEMAIS: Tem confiança moderada nos outros

48
A sua confiança em relação aos outros colaboradores parece ser situacional, de forma que você confia em alguns
colaboradores, mas não em outros, ou confia nos colegas em uma determinada situação, mas não em outras.

E6: TATO
O cuidado que tomamos ao falar
MÉDIO TATO: Toma um certo cuidado com a escolha das palavras

51
Você demonstra um nível moderado de tato em seus relacionamentos com os outros - não é tão direto e abrupto
como alguns dos seus colegas, mas é menos polido e delicado do que outros.

9
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E
O

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

48
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.
MODERADO
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
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.

10
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O1: IMAGINAÇÃO
A nossa preferencia por inventar planos e ideias
MÉDIA IMAGINAÇÃO: Cria e implementa igualmentete

50
Apesar de ser conhecido como alguém que é prático, com os dois pés no chão, quando a situação pede, você
pode usar sua imaginação.

O2: COMPLEXIDADE
O quanto tornamos as coisas mais complexas
MÉDIA COMPLEXIDADE: Equilibra a simplicidade e a complexidade

55
Provavelmente, você irá constatar que cerca de um terço dos trabalhadores possuem um conjunto de interesses
mais restrito do que os seus, enquanto outro terço dos trabalhadores possuem interesses mais amplos. Os
primeiros são conhecidos como especialistas, e os últimos como generalistas, enquanto você está em algum
lugar no meio dessas duas categorias.

O3: MUDANÇA

A facilidade com que aceitamos as mudanças
BAIXA MUDANÇA: Prefer manter os métodos existentes

37
Normalmente, você prefere trabalhar de acordo com o planejado, fazer as coisas de formas que funcionaram no
passado. Geralmente, você sente pouca, se alguma, necessidade de repensar, fazer reengenharia ou inovar, a
menos que as formas tradicionais deixem de funcionar. Provavelmente, você se vê como uma criatura que
mantém seus hábitos em muitas áreas.

11
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O
A

ACOMODAÇÃO
O GRAU COM O QUE CEDEMOS À VONTADE ALHEIA

46
DESAFIADOR (A-)

NEGOCIADOR (A=)

ACOMODADOR (A+)

DESAFIADOR
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
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
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, anticonflito, dependente, ou sem principios (por causa da tendência a ceder a posição).

12
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A1: NECESSIDADES DOS OUTROS
Com que facilidade nos preocupamos com os outros
BAIXA NECESSIDADES DOS OUTROS: Mais interessado nas próprias necessidades

32
Você tem um forte sentimento de que suas prioridade, sua agenda, e seu ponto de vista são os corretos. As
necessidades dos outros tendem a ser levadas mais a sério quando acontece delas coincidirem com as suas.

A2: ACORDO
Nossa motivação durante um conflito
MÉDIO ACORDO: Busca a solução

52
Sua necessidade de vencer é situacional, sendo assim você é mais competitivo em algumas situações e menos
competitivo em outras.

A3: HUMILDADE
O grau com que desejamos ser reconhecidos
MÉDIA HUMILDAD: Gosta de ser reconhecido

52
Quando são atribuídos créditos e elogios, você tem chances iguais de se sentir confortável ou desconfortável. Em
algumas situações, quando devido, você aceita o elogio prontamente, mas em outras você demonstrará
humildade e apontará outros colegas que merecem igual ou maior crédito do que você.

A4: COMEDIMENTO
O grau com o que expressamos nossas opiniões aos demais
ALTO COMEDIMENTO: Náo expressa as opiniões

56
Quando você tem sentimentos fortes, há uma maior probabilidade de mantê-los para você mesmo. Em algumas
ocasiões, você pode se sentir seguro para expressar suas opiniões, mas normalmente você costuma omití-las.

13
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A
C

CONSOLIDAÇÃO
O GRAU COM QUE NOS CONCENTRAMOS NA OBTENÇÃO DE
NOSSAS METAS

51
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.

EQUILIBRADO
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
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.

14
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C1: PERFECCIONISMO
O quanto buscamos a perfeição
MÉDIO PERFECCIONISMO: Necessidade occasional de refinar ou melhorar

50
Sua visão em relação à perfeição é situacional. Em alguns casos, você adota os padrões mais elevados e pressiona
por resultados perfeitos, enquanto em outras situações você aceita o "bom o bastante".

C2: ORGANIZAÇÃO

O grau com que nos mantemos organizados
MÉDIA ORGANIZAÇÃO: Mantém alguma organização

49
Possivelmente, seus colegas te conhecem como razoavelmente organizado, mantendo algumas coisas em seus
devidos lugares enquanto permite que outras permaneçam desorganizadas. Em alguns trabalhos, você prefere se
organizar antes de iniciar, enquanto em outras tarefas você se sente bem em começar sem se organizar antes.

C3: AMBIÇÃO

O quanto nos sentimos motivados a atingir o sucesso
MÉDIO AMBIÇÃO: Necissita atingir alguma realização adicional

52
Seu nível moderado de ambição no campo que você escolheu te distinguem como uma pessoa cujos objetivos
refletem uma necessidade de equilíbrio em todas as áreas de sua vida.

C4: CONCENTRAÇÃO
O quão prolongada é nossa atenção
MÉDIO CONCENTRAÇÃO: É capaz de desencumbir-se de atividades diferentes ao mesmo
tempo

46
Com respeito a como você foca na tarefa atual, realmente depende da natureza e da prioridade da tarefa. Você
parece demonstrar equilíbrio entre concentração e distração - focando sem interrupção por alguns períodos de
tempo, mas sendo multi-tarefa em outros.
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C5: PLANEJAMENTO
O quanto precisamos planejar as nossas atividades
MÉDIO PLANEJAMENTO: Costuma fazer algum planejamento

55
Finalmente, enquanto você se sente bem formando e seguindo planos em grande parte das áreas do seu
trabalho, você é menos compulsivo em seguir planos do que cerca de um terço dos seus colegas, apesar de ser
mais aderente aos planos do que outro terço.

C6: DETALHISMO
Nossa tolerância para lidar com os detalhes
MÉDIO DETALHISMO: Atendo aos detalhes, se necessário

54
Você se sente confortável trabalhando com uma quantidade moderada de detalhes. Este estilo pode ajudá-lo a
se adaptar em diferentes tarefas de trabalho.
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N NECESSIDADE DE ESTABILIDADE

50

RESISTENTE (N-)

N1: PREOCUPAÇÃO
N2: INTENSIDADE
N3: INTERPRETAÇÃO
N4: TEMPO DE RECUPERAÇÃO

RECEPTIVO (N=)
Tem preocupações de vez em quando

Fica à vontade na maior parte do tempo

47

Normalmente calmo

Temperamento quente

Explicações realistas

Menos otimista

51

Tempo de recuperação moderado

Tempo de recuperação rápido

E EXTROVERSÃO

Tempo de recuperação alto

49
INTROVERTIDO (E-)

E1: ENTUSIASMO
E2: CORDIALIDADE
E3: MODO DE ATIVIDADE
E4: TOMADA DE CONTROLE
E5: CONFIANÇA NOS DEMAIS
E6: TATO

AMBIVERTIDO (E=)

46

Reprime sentimentos positivos

O2: COMPLEXIDADE
O3: MUDANÇA

Prefere ficar parado ou em um único lugar

Aceita alguma responsabilidade pelos outros

A3: HUMILDADE
A4: COMEDIMENTO

51

Toma um certo cuidado com a escolha das...

Tende a falar mais diretamente

C3: AMBIÇÃO

Aprecia a responsabilidade de liderar os ou...
Rapidamente acredita nos outros
Escolhe cuidadosamente as palavras certas

MODERADO (O=)

EXPLORADOR (O+)

50

Cria e implementa igualmentete

Implementa os planos

Cria novos planos e ideias

55

Equilibra a simplicidade e a complexidade

Prefere a simplicidade

37

Aceita razoavelmente as mudanças

Prefer manter os métodos existentes

Busca a complexidade

Rapidamente aceita as mudanças e as inov...

46
NEGOCIADOR (A=)

32

Mais interessado nas próprias necessidades
Aceita com prazer participar de discussões...

ACOMODADOR (A+)

Interessado nas próprias necessidades e nas...
Busca a solução

52

Gosta de ser reconhecido

Quer reconhecimento

Mais interessado nas necessidades dos out...

52

Busca a harmonia
Não se sente confortável ao ser reconhecido

56

Expressa moderadamente as opiniões

Normalmente expressa as opiniões

Náo expressa as opiniões

51
EQUILIBRADO(C=)

Baixa necessidade de continuamente refina...

CONCENTRADO (C+)

50

Necessidade occasional de refinar ou melho...
Mantém alguma organização

Confortável com baixa organização

Mantém alto nível de organização

52

Satisfeito com o nível atual de realização

46

Necissita atingir alguma realização adicional

Tem ânsia por ainda mais realizações

É capaz de desencumbir-se de atividades di...

Prefere completer uma tarefa antes de desl...
Cria um planejamento para todas as situaç...

Facilmente desloca a atenção de uma taref...

C5: PLANEJAMENTO

Prefere um estilo mais espontâneo

Costuma fazer algum planejamento

Prefere uma visão ampla e resiste aos detal...

Atendo aos detalhes, se necessário
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Necessidade continua de refinar ou melhor...

49

C4: CONCENTRAÇÃO

C6: DETALHISMO

Prefere ser ativo fisicamente

48

FLEXIVEL (C-)

C2: ORGANIZAÇÃO

Prefere trabalhar com outras pessoas

54

Tem confiança moderada nos outros

É cético

C CONSOLIDAÇÃO
C1: PERFECCIONISMO

Demonstra muitos sentimentos positivos

48

DESAFIADOR (A-)

A2: ACORDO

Mantém um nível de atividade moderado

47

Prefere ser independente

A ACOMODAÇÃO
A1: NECESSIDADES DOS OUTROS

Demonstra alguns sentimentos positivos
Ocasionalmente busca a companhia de out...

Prefere trabalhar sozinho

PRESERVADOR

O1: IMAGINAÇÃO

EXTROVERTIDO (E+)

50

O ORIGINALIDADE

17

Preocupa-se com frequência

Ocasionalmente zangado

42

Mais otimista

REATIVO (N+)

59

55

54

Atendo aos detalhes
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SIGNIFICADO
Agora que você analisou seu relatório WorkPlace Big Five Profile ™, é hora de
refletir sobre esses insights e realizar as conexões com sua vida profissional.
Sua personalidade informa seu estilo de comunicação, plano de carreira ideal
e preferências de trabalho; é a diferença entre energizar as conquistas e
drenar a sobrecarga no trabalho. Mas, como muitas coisas, a personalidade
não é preta nem branca, boa nem má. Em vez disso, cada aspecto de sua
personalidade vem com oportunidades e desafios. Quando você respeita e
aprecia as diversidades de personalidades, você perceberá os benefícios no
trabalho.

Por quê?
Porque alinhar suas preferências naturais com sua carreira permite que você mantenha a energia
necessária para ter sucesso, dia após dia e ano após ano. Você tende a se destacar sem esforço,
encontra soluções melhores rapidamente e permanece motivado internamente. No longo prazo,
você permanecerá mentalmente aguçado e emocionalmente realizado.

Ajuda ou Atrapalha?
Certos aspectos de sua personalidade se encaixam bem em algumas funções
ou tarefas, enquanto outros não. Isso significa que a mesma característica que
o ajuda em uma situação pode atrapalhar em outra. Por exemplo, alguém com
uma pontuação alta de Concentração (C4) tenderá a se destacar ao trabalhar
em projetos com prazos apertados. No entanto, esse mesmo traço pode
atrapalhar essa pessoa quando há prioridades concorrentes que exigem
mudanças repetidas de foco. É importante entender que esta pontuação de
personalidade não é uma medida de desempenho. Em vez disso, é uma
medida do traço de energia que você traz para funções e tarefas específicas
no trabalho.
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Reflita sobre o seguinte:
Qual de seus subtraços potencialmente o ajuda mais a fazer seu trabalho e como?
Pontuação subtraços

Como este subtraços ajuda no seu trabalho

Qual de seus subtraços potencialmente atrapalha ou o preocupa mais em fazer seu
trabalho e como?
Pontuação subtraços

Como este subtraço atrapalha você em seu trabalho

O que te energiza?
Sua pontuação em cada traço também pode indicar como certas situações o
afetam ou o fazem ultrapassar seu limite de energia. Quando você atinge seu
limite, tende a começar a se sentir esgotado. Outras situações podem
energizar você.
Por exemplo, a ideia de uma grande festa com muitas pessoas novas, música
alta e dançar noite adentro parece divertida ou algo que você gostaria de
evitar? Olhando para suas pontuações nos subtraços alguém provavelmente
poderia prever sua resposta..
Entender isso e como suas pontuações nos subtraços se relacionam com o alcance de seu limite o
ajudará a escolher as melhores situações desde o início. Também o ajudará a ajustar suas atividades
conforme necessário para lidar melhor com a ampla gama de demandas que todos enfrentamos no
trabalho.
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Com os princípios da energia característica em mente, trace algumas linhas mentais entre suas
pontuações de subtraço e como você encontra certos comportamentos e situações naturalmente
energizantes ou desgastantes. A mera consciência de como essas atividades interagem com sua
personalidade única pode ajudá-lo a criar estratégias de gerenciamento de energia simples, mas
poderosas e individualizadas.
Por exemplo, aqueles com pontuação mais baixa em Sociabilidade (E2) podem achar as reuniões um
tanto desgastantes. Eles podem, portanto, escolher agrupar as reuniões em um período fixo do dia e
deixar o resto do dia livre para um trabalho solitário e mais naturalmente energizante. Como
alternativa, eles podem optar por agendar reuniões em torno de longos períodos de trabalho
isolado para recarregar ao longo do dia.
O importante não é a solução específica, mas entender que você pode projetar intencionalmente o
fluxo de suas atividades para maximizar a energia do traço e a probabilidade de sucesso e
realização.

Reflita sobre o seguinte:
Qual das suas pontuações nos subtraços o energiza mais em sua função atual e como?
Pontuação subtraços

Como este subtraço energiza você em seu trabalho

Qual das suas pontuações no subtraço o esgota em sua função atual e como?
Pontuação subtraço

20

Como este subtraço te deixa esgotado em seu trabalho
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Em relação à outros
Agora, vamos mudar a perspectiva de você para suas interações com
outras pessoas no trabalho. Quando você tem pontuações semelhantes
às de um colega, isso pode aliviar seu estresse. Por exemplo, se você e
um colega de trabalho têm alto perfeccionismo (C1), você pode perceber
que pode confiar nele para pensar em todos os detalhes de um projeto
altamente importante. No entanto, a mesma pontuação elevada de
perfeccionismo também pode causar tensão se algum de vocês
estiverem focados em detalhes diferentes ou conflitantes.
Pontuações diferentes também podem criar conflito e mal-entendidos. Seguindo o exemplo, se você
for alto em perfeccionismo, poderá ver melhorias e refinamento conforme necessário. Um colega
menos perfeccionista, por outro lado, pode ver “perfeito” como um obstáculo ao bom o suficiente.
Mas essas diferenças também representam uma oportunidade. Pode ser muito fácil dividir as cargas
de trabalho, por exemplo, com você servindo em uma função de revisão final e seu colega de
trabalho com menor perfeccionismo apoiando as revisões iniciais.
Você pode nem sempre saber as pontuações de seus colegas, é claro, mas saber como você pontua
nas dimensões do subtraço vai ajudá-lo a se comunicar e coordenar suas abordagens preferidas
para a colaboração no local de trabalho. Também o ajudará a apreciar e aproveitar a diversidade de
personalidades da sua organização.

Reflita sobre o seguinte:
Onde você pode apreciar as diferenças de personalidade dos outros e trabalhar com elas de forma
mais eficaz?
Pense na situação de trabalho em que sua pontuação em um subtraço específico difere de um
colega e nos benefícios dessa diversidade.
Situação
Subtraço
Sua pontuação no subtraço
Pontuação do subtraços do seu colega
Como ambas as pontuações do subtraços
ajudam nesta situação
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Onde você poderia mudar seu pensamento a fim de apreciar as diferenças de personalidade dos outros
para que possa trabalhar com eles de forma mais eficaz?
Pense em uma situação de trabalho em que sua pontuação em um subtraço específico difere de seu
colega, e isso cria um desafio. Como você pode mudar sua perspectiva para ajudar a preencher esta
lacuna com a consciência da personalidade?

Situação

How this Subtrait energizes you in your work

Subtraço
Sua pontuação no subtraço

22

Pontuação do subtraço do seu
colega

How this Subtrait energizes you in your work

Como ambas as pontuações do
subtraço criam dificuldade nesta
situação

How this Subtrait energizes you in your work

Conhecendo as diferenças de
pontuação do subtraço, o que
vocês dois podem fazer para
criar compreensão e atingir seus
objetivos?

How this Subtrait energizes you in your work
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Por fim, o WorkPlace é uma ferramenta psicológica e é melhor interpretado por um profissional
treinado. Faça anotações sobre suas reflexões e compartilhe-as com seu consultor certificado no
WorkPlace.
O que você gostaria de discutir com seu consultor certificado no WorkPlace?

How this Subtrait energizes you in your work
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