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Validação do Teste: Perfis equalizados. O candidato pode se encontrar
em um período de estresse. 

Perfis extremamente equalizados.

Perfil + Perfil - Geral Gráfico do Perfil Geral
Executor: 52,07% 34,95% 25,84%   (A)

Comunicador: 53,46% 15,60% 24,72%   (B)

Planejador: 63,33% 1,05% 24,91%   (A)

Analista: 57,55% 7,58% 24,54%   (A)

 
 

            Exe       Com        Pla       Ana             Dom     Inf       Con       For             Dom     Inf       Con       For

 
Vitor pode ser descrito como 'Autocrata' por suas
características de controle e assertividade. Pode ser
muito dominante e com grande necessidade de
realização. Costuma ser ambicioso e competitivo, agindo
de forma agressiva para conquistar seus objetivos. É
dinâmico e adaptável, demonstrando decisão e
capacidade de liderança.

Relacionando-se com os outros - Seu principal
objetivo é a realização de suas tarefas, resultando então
em um pequeno envolvimento com seus colegas de
trabalho. Não gosta muito de falar de si mesmo e nem de

conversar sobre assuntos que não lhe diz respeito.

Habilidades básicas - Tem qualidades de liderança e comando, baseada em sua
natureza direta e exigente. Isto o faz mais adequado a situações formais e estruturadas,
que não exijam laços mais íntimos. Toma decisões de forma confiante e competente. É
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capaz de chegar a uma conclusão rapidamente e agir com um mínimo de informações.
Gosta de tomar decisões sem perda de tempo. Está preparado para lidar com situações
que outros achariam insuportavelmente estressantes e esses desafios o torna
extraordinariamente eficiente para superar obstáculos

Fatores motivadores - Gosta de sentir que está no controle das situações e procura
oportunidades para reforçar e enfatizar seus poderes pessoais. Mede seu progresso por
suas realizações e precisa manter a sensação de êxito pessoal. Direto e impaciente,
definitivamente não gosta de situações que tenham que depender dos outros para
resolvê-las.

Sub-características - As sub-características do tipo altamente Executor são:
Determinação, Automotivação e Independência.

Ambiente de trabalho - Prefere locais de trabalhos organizados de preferência com
uma boa equipe, pois valoriza pessoas dinâmicas, competentes e que realizam bem suas
tarefas.

Reação sobre pressão - Reage com impaciência e expõe sua insatisfação, mas não
reduz o seu ritmo e procura delegar tarefas para um melhor resultado.

Relação com mudanças - Mudanças o estimula pois aprecia novos desafios. Gosta de
inovar pois tem muita energia para gastar.

Desempenho de tarefas - Desempenha muito bem suas tarefas, com responsabilidade
e eficiêcia. É bastante exigente com as pessoas que trabalham com ele. Motiva sua
equipe a alcançar os resultados desejados.

Forma como busca resultados - Mobiliza tudo e todos para alcançar os resultados
desejados. Empenha-se ao máximo para alcançá-los em menor espaço de tempo. Seu
perfil 'Autocrata' o impulsiona a perseguir metas custe o que custar.

Fatores de afastamento - Alguns fatores podem gerar seu afastamento: a rotina, o
desprestígio e a falta de domínio da situação.

Valoriza os outros por... - Eficiência, comprometimento e objetividade.

Necessidades básicas - Necessita de auto realização. Sentir-se seguro e reconhecido
também é fundamental.

Vitor gosta de ser prático e de ter as coisas sob seu controle. Valoriza os fatos reais e
argumentos racionais, embora possa considerar argumentos emocionais. Prefere seguir
suas próprias idéias mais do que confiar nos outros. Mais reservado, não costuma dar
informações acerca de si mesmo a outras pessoas. Geralmente criativo, pode ter boas
idéias de melhoramento de processos. Prefere o trabalho, embora saiba também valorizar
os relacionamentos.

Vitor é direto e pró-ativo. Por vezes toma postura de liderança, preferindo isto a seguir
ordens de terceiros, e gosta de tomar ações mais rapidamente, embora em alguns casos
possa ponderar bastante. Acredita em aproveitar oportunidades e em conseguir os
objetivos à sua maneira. Geralmente é independente, preferindo dar ordens do que
recebê-las. Também prefere fornecer instruções do que pedir cooperação. Pode se expor
as vezes a correr riscos. Tem senso de organização, lida bem com mudanças e também
com confrontações. 

Tomada de Decisão: Racional, Velocidade Normal

O Sistema Solides Profiler gerador deste relatório é de propriedade da Solides Ltda EPP e protegido pela
Lei No. 9.610 de Direitos Autorais. É extremamente proibida a reprodução parcial ou total de textos ou
gráficos gerados pelo Solides Profiler. A Licença de Uso do sistema é disponibilizada mediante contrato
de uso exclusivo do licenciado. Reproduzir total ou parcialmente o conteúdo aqui exibido ou ceder ou


