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AAPSA
Nome: Ingrid Barbosa

Perfil: PE

Data: 06/05/2017 15:06:12 | Email:
Ingris.barbosa@Hotmail.com
Energia: 40,23% (Norm Alta) | IEM: 39.06 (Alto) | IA: -1, 67 (Norm Baixo) | Moral: 2,50 (Norm
Alto)
IP: 2, 59 (Norm Baixo) | Amplitude: 9,81 (Normal) | TR: Preenchimento Manual | IF: 6.61
(Norm Baixo)

Validação do Teste: Tempo consumido para a resposta do questionário foi Muito Alto.
Perfis levemente equalizados. O candidato pode se encontrar em um período de estresse.
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44, 34%
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21, 21%

Geral
Gráfico do Perfil Geral
29, 07%
(A)
19, 26%
(MB)
29, 07%
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22, 59%
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Ingrid tem um perfil extremamente raro por combinar dois fatores opostos: Planejador e Executor.
É uma pessoa segura de si, muitas vezes autossuficiente, podendo parecer fria.
Habilidades básicas
Sugere um estilo concentrado e prático e segue uma linha de ação até o fim para alcançar suas
metas. Valoriza o planejamento. É cautelosa e tem aptidão para coordenar.
Desempenho de tarefas
Desempenha bem suas tarefas com eficiência e praticidade. Estuda o assunto e avalia os riscos e
consequências. Sempre que começa uma tarefa a leva até o fim.
Forma como busca resultados
Analisa, estuda sobre o assunto e procura alcançar os resultados desejados. Motiva sua equipe
para juntamente com ela conquistá-los. Procura cumprir com o prazo de entrega dos resultados.
Relacionando-se com os outros
É aberta, cordial e amigável. Em seu ambiente de trabalho pode se mostrar dominante e
enérgica. Prefere dar opiniões só quando solicitada. Prefere ficar mais discreta a chamar a
atenção.
Ambiente de trabalho
Organizado, confortável e estruturado.
Reação sob pressão
Trabalha bem sob pressão e pode até ter sua motivação aumentada. Gosta muito de ser
desafiada.
Relação com mudanças
Não gosta de mudanças, mas adapta-se e procura relizar seu trabalho normalmente.
Sub-características
As sub-características deste tipo são: Consideração, Determinação, Paciência, Persistência.
Fatores de afastamento
Falta de apoio, objetividade e descompromisso.
Habilidades Comuns
Ingrid é uma pessoa orientada a metas que luta pela liberdade. Ela se preocupa com as
necessidades dos outros e é motivada a resolver problemas. Gosta de estar com pessoas e está
atenta às necessidades dos outros. Na verdade, tem grande prazer em ajudar e servir as pessoas
de que gosta. Sua natureza calma a protege do estresse que muitos outros tipos de
personalidade experimentam, mesmo ao enfrentar circunstâncias semelhantes. No trabalho, ela
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alcança resultados confiáveis sem envolver seu ego. É confiante, motivada, extrovertida e cheia
de energia. Ela é uma grande empreendedora orientada à ação, cujo principal objetivo é alcançar
resultados. É limpa e organizada e, muitas vezes, se sente desconfortável em ambientes
caóticos. Realização e status não são tão importantes para Ingrid como atingir metas para
terminar o que começou. Ela depende da previsibilidade e da rotina em sua vida pessoal e
profissional. Embora valorize prosseguir, ela tem dificuldade com mudanças. Visto ser
comprometida e trabalhar duro, fica frustrada quando colegas não fazem o mesmo empenho.
Embora tenha pouco interesse em dizer aos outros o que fazer, ela preferiria concluir um projeto
sozinha a ver outra pessoa o fazendo mal feito.
Fatores motivadores
Precisa de apoio e amizade por parte de sua equipe e gerência. Estrutura e organização a
motivam. Gosta de ter o controle da situação, mas se não tiver não se desanima.
Tomada de Decisão: Racional, Velocidade Normal

O Software e Algoritmo gerador deste Relatório de Perfil Comportamental foi desenvolvido e é de propriedade da
Solides Ltda EPP. Protegido pela Lei No. 9.610 de Direitos Autorais. É extremamente proibida a reprodução parcial ou total de textos aqui
gerados. Reproduzir total ou parcialmente o conteúdo aqui exibido ou ceder ou permitir o uso de terceiros constitui-se crime de violação de
direitos autorais e serão penalizadas com o maior rigor da lei.
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