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Indicador de Consistência 

As Informações contidas no relatório são "coerentes e consistentes", portanto válidas 
para interpretar e de base sólida para tomar decisões. 

Gráfico PDA 

É uma pessoa geralmente assertiva. Às vezes e conforme a situação, tomará a iniciativa e assumirá 
compromissos que impliquem riscos. Os outros chegam a considerar esta pessoa ativa diante das 
demandas do ambiente e capaz de exercer um grau de domínio moderado. Costuma aceitar a 
necessidade de assumir riscos em certas situações. 

Eixo do Risco 
Cauteloso Arriscado 

É uma pessoa que interage com outros sem maiores inconvenientes e é geralmente extrovertida. 
Em geral se aproxima das pessoas e mostra um grau de interesse apropriado. 

Eixo da Extroversão 
Introvertido Extrovertido 
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É uma pessoa dinâmica e impaciente, motivada pela diversidade, mudança e variedade de tarefas e 
responsabilidades. Não gosta da rotina e pode chegar a se aborrecer, se seu dia-a-dia não incluir 
uma variedade de atividades. 

Eixo da Paciência 
Inquieto/Impaciente Calmo/Paciente 

É uma pessoa sujeita às normas e dependente. Mostra abertura e a aceitação das ideias dos outros. 
Apoia-se geralmente nos outros para receber a direção e a determinação das normas. É detalhista, 
bastante perfeccionista e precisa. Está aberta às ideias dos outros e pode ser dirigida facilmente. É 
obediente, cortês e cooperativa. Prefere que os outros direcionem as atividades 

Eixo das Normas 
Independente Sujeito às normas 

É uma pessoa que tende a ser emotiva, emocional. Em algumas oportunidades inclui seus 
sentimentos e emoções no momento de tomar decisões. Demonstra, expõe e compartilha seus 
sentimentos e emoções. 

Eixo do autocontrole 
Emocional Racional 

NOTA: É importante compreender que nem todas as características descritas neste relatório 
serão manifestadas simultaneamente e na mesma intensidade. É mais provável que você 
veja só algumas dessas características. Quanto mais "alto" pontuar cada eixo, mais intensa 
será a conduta e mais característica será no Perfil Profissional da Pessoa. 
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Palavras Descritivas 

Baseado nas respostas, este relatório identificou as palavras que descrevem o 
comportamento pessoal. Segue abaixo uma lista dessas palavras que claramente 
poderiam ser utilizadas para descrever o estilo natural de comportamento dessa 
pessoa. 

Precisa Tensa Ansiosa 

Conservadora Exata Eloquente 

Amistosa Perfeccionista Exigente 

Ativa Detalhista Pergunta 
"como"  
"quem". 

Não agressiva Cautelosa 

Gentil Ágil 
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Descrição do Perfil Natural 

Esta seção lhe permitirá ter uma ampla visão e compreensão do estilo natural de 
comportamento desta pessoa. Esta descrição identifica a forma natural e espontânea 
em que responderá às demandas do trabalho. Utilize esta descrição para ter uma 
compreensão mais profunda de como esta pessoa responde perante a necessidade de 
resolver problemas e confrontar desafios, influenciar pessoas, responder ao ritmo do 
ambiente e como responde às regras e procedimentos impostos por outros, bem como 
sua capacidade de "autocontrolar" seus impulsos e emoções. 

Lisia é, por natureza, exata, precisa e detalhista. Pode se dedicar a uma ampla variedade de 
tarefas que requeiram atenção aos dados e à aplicação de conhecimentos especializados e 
experiência. Contudo, é importante destacar que ainda que possa se assumir com relativa 
facilidade o trabalho detalhado, poderá se entediar e frustrar com trabalho rotineiro e repetitivo. 
 
É intensa e está aberta à diversidade, às mudanças e à variedade, mas procura 
simultaneamente a perfeição. Essas duas forças criam muita tensão e ansiedade em sua 
conduta. Lisia tende a se motivar pelo senso do dever e a responsabilidade. Quer fazer o 
correto, como também fazer as coisas da melhor maneira. Preocupa-se com melhorar e mudar 
as coisas. 
 
Poderá adotar uma postura de autoridade, desde que se sinta segura do projeto em que 
trabalha e tenha o apoio explícito tanto da organização como das regras. Nessa situação, pode 
ser muito exigente em relação às normas e à qualidade. Lisia é muito eficaz e se sente à 
vontade quando está trabalhando dentro de regras claras em situações bem definidas. 
 
Lisia pode ser incansável em seus esforços para fazer seu trabalho perfeitamente, segue suas 
responsabilidades de trabalho de forma muito cuidadosa. 
 
Lisia é diplomática por natureza e tentará evitar situações adversas e conflitos interpessoais. 
Vai se esforçar para desenvolver relações de cooperação no trabalho com as pessoas. Na 
verdade, muitas vezes age de modo cortês para evitar a crítica e o confronto. Contudo, seu 
estilo tenso pode levá-la a ser impaciente e exigente em suas relações. Lisia pode mostrar 
impaciência e se zangar com aqueles que não estão rendendo. Acha difícil ser tolerante com 
os erros e problemas dos outros. 
 
Tem a habilidade de mudar o rumo com rapidez, uma vez que estiver plenamente consciente 
do que lhe está sendo pedido. Lisia pode absorver muita informação técnica e transmiti-la de 
uma forma persuasiva e positiva. 
 
Lisia se sentirá motivada utilizando sua habilidade para avaliar as consequências de qualquer 
ação que seja tomada. Também se sentirá à vontade transmitindo e compartilhando sua 
experiência e seus conhecimentos. Preferirá evitar ter de disciplinar outros regularmente e 
tomar decisões drásticas ou impopulares. 
 
Às vezes, Lisia pode dar a impressão de ser excessivamente detalhista e poderá frustrar as 
pessoas de natureza menos detalhista. Mesmo assim, será eficaz ao analisar grande  
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quantidade de dados rapidamente, ao analisar detalhadamente documentos, contratos, 
processos, etc. 
 
Por causa de seu forte sentido da urgência, poderá se estressar com os atrasos de trabalho e 
com o fato de ter de lidar com muitos projetos no longo prazo. Devido à sua busca por 
variedade, a falta de ação, a rotina no trabalho e a indecisão também poderão ser fatores de 
estresse. Diante desse estresse, poderá responder de forma muito impaciente e de mau 
humor, tomando decisões impulsivas e se dando por vencida por causa da frustração. 
 
É provável que fique tensa se não tiver tempo suficiente ou se contar com pouca informação 
para organizar as coisas. Por receio de cometer erros Lisia pode se tornar excessivamente 
perfeccionista, se preocupar demais com coisas insignificantes e se enredar nos detalhes, 
exigindo regras explícitas e instruções para esclarecer suas atribuições. 
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Como liderar efetivamente 

Nesta seção você encontrará a descrição de aspectos importantes a serem levados em 
consideração para que tenha um "treinamento eficaz". Os pontos descritos abaixo se 
baseiam no estilo natural de comportamento e é fundamental que sejam considerados 
por todas as pessoas que esperam liderá-lo para alcançar o máximo de eficácia e todo 
o seu potencial. 

Para liderá-la eficazmente, seu superior precisará lhe definir claramente quais são suas 
responsabilidades para gerenciar uma ampla variedade de tarefas em sua área de conhecimento. 

• 

Deverá estar atenta, uma vez que a sua intenção de estar simultaneamente em vários projetos e não 
querer errar em nada poderá gerar tensão. 

• 

Pelo fato de ser prestativa e se esforçar para fazer bem as coisas, seria importante que seu superior 
possa estar sempre “à sua disposição” para tirar todas suas dúvidas e responder às consultas. 

• 

Seu estilo de comunicação é claro, preciso e detalhado. Precisará compreender a mensagem com 
exatidão, preferirá a comunicação escrita. 

• 

Pode chegar a aceitar muitas tarefas do resto da equipe, mas dessa maneira os prazos serão 
estendidos e isso poderá afetar seu rendimento. 

• 

Preferirá coletar e obter muita informação no momento de tomar uma decisão. • 

Não se sentirá totalmente segura se estiver em uma situação que gere risco e confrontos. • 

Deseja ganhar o reconhecimento e respeito do grupo por meio de seus conhecimentos e suporte à 
equipe. 

• 

Se sentirá mais à vontade em um ambiente de trabalho harmonioso e onde possa esclarecer suas 
dúvidas com seu superior. 

• 

Se sentirá motivada se souber que está fazendo bem o trabalho, se tiver normas claras e variedade 
em suas tarefas. 

• 

Deverá ser supervisionada e receber “feedback” de maneira habitual para que não sinta falta de 
interesse por parte de seu superior. 

• 

É importante levar sempre em conta que o potencial desta pessoa reside em sua 
habilidade para focar-se nos detalhes e a na capacidade para gerenciar vários projetos 
ao mesmo tempo. 
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Aspectos para motivar efetivamente Lisia 

Nesta seção você encontrará a descrição de aspectos importantes a serem 
considerados para alcançar e manter um alto grau de motivação nesta pessoa. Os 
pontos descritos, a seguir, baseiam-se em seu estilo de comportamento e é 
fundamental que sejam levados em consideração por todas as pessoas que designam 
tarefas,  responsabilidades ou simplesmente trabalham junto a esta pessoa como 
parte de uma equipe. 

• Fornecer uma variedade de atividades, especialmente que envolva informações conhecidas 
• Fornecer políticas, procedimentos e/ou supervisão para esclarecer os cursos de ação, especialmente 

ao tratar com situações pouco conhecidas 
• Reconhecer sua necessidade de assumir uma grande quantidade de dados com rapidez e precisão 

• Proporcionar um ambiente de trabalho pacífico e sem confrontos. Permitir que mantenha o controle 
sobre os fatores que afetam o rendimento no trabalho 

• Fornecer feedback consistente e regular tanto positivo como negativo, contudo evitando a censura 
pessoal 

• Atribuir tarefas que requeiram exatidão e pontualidade 
• Fornecer trabalho que requeira velocidade e desafio 
• Permitir trabalhar para fazer mudanças com o objetivo de melhorar 
• Detalhar com precisão quais são as expectativas em relação às tarefas e atribuições 
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Gráfico Comportamental de Radar 
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