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AAPSA
Nome: Wellyngton santos da silva sousa

Perfil: ECP

Data: 06/05/2017 15:06:05 | Email:
wellyngton_sousa@hotmail.com
Energia: 18,39% (Baixa) | IEM: 15.26 (Baixo) | IA: -5, 92 (Muito Baixo) | Moral: 0,28 (Baixo)
IP: 9, 38 (Muito Alto) | Amplitude: 18,78 (Alta) | TR: Preenchimento Manual | IF: 0.96 (Muito
Baixo)

Validação do Teste: Tempo consumido para a resposta do questionário foi Muito Alto.
Dificuldade em definir para si um estilo claro de comportamento.
O Resultado pode ser interpretado como um reflexo verdadeiro do candidato no teste.
Verificar Perfil positivo menor.
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30, 88%
32, 26%
30, 48%
14, 62%

Perfil 9, 71%
1, 83%
0, 00%
0, 00%

Geral
Gráfico do Perfil Geral
31, 43%
(MA)
29, 39%
(A)
26, 53%
(A)
12, 65%
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Wellyngton A falta de Conformidade neste estilo indica que independência é seu elemento chave.
Pessoas deste tipo têm uma ideia clara dos seus objetivos na vida e da força suficiente para
alcançá-los. É pouco comum encontrar alta Estabilidade neste tipo de perfil e isto empresta ao
indivíduo a persistência e força de vontade para trabalhar em um ritmo estável, rápido e diligente
na busca dos seus objetivos. Existe um aspecto sociável e aberto neste tipo de pessoa, mas a
presença da Dominância significa que ela tem também um forte senso de determinação e
assertividade, que aflora principalmente em situações difíceis ou com muitas exigências.
Habilidades básicas
Este é um estilo sólido, no qual os outros podem se apoiar. É sociável, assertivo e disposto a
tomar a iniciativa, o que é raro nestes tipos. Tem um forte senso de responsabilidade e uma
inerente autoconfiança que o faz especialmente eficiente como facilitador. A combinação de
paciência e assertividade resulta em uma forma rara e valiosa de atuar: ele é capaz de alcançar
resultados, e igualmente capaz de considerar a opinião dos outros antes de tomar a decisão final.
Relacionando-se com os outros
Influência e Estabilidade ambos são fatores sociais, sugerindo que este tipo interage fácil e
habilmente com outras pessoas, e se sente confiante na companhia de estranhos ou em
situações desconhecidas. Bastante independente, está sempre preparado para manter sua
identidade e defender seus pontos de vista.
Sub-características
As sub-características deste tipo são: Independência, Autoconfiança e Persistência.
Habilidades Comuns
Wellyngton inspira os outros. Tem objetivos claros em mente para cada projeto que executa.
Gosta muito de trabalhar com outros e reconhece os benefícios da colaboração. Status é algo
importante para ele. Em sua carreira, trabalha duro e define metas, muitas vezes baseadas em
progredir na empresa ou se tornar uma pessoa mais importante em sua organização. Ele quer
coisas maiores e melhores em todas as áreas de sua vida. Consegue facilmente se concentrar
nas alegrias do sucesso e ignora as consequências de uma possível falha. Sua grande
consideração pelos outros é motivadora. As pessoas querem segui-lo, com base em seu histórico
de energia, influência social e sucesso. Wellyngton dá muita importância ao reconhecimento
social. Por sua vez, confia muito nos outros. Está sempre disposto a ajudar os outros,
especialmente se o trabalho beneficiará a equipe. Visto que suas intenções são boas, ele
raramente foge de conflitos.
Fatores motivadores
Graças ao seu estilo independente, este tipo de pessoa busca manter certo controle da situação,
e aproveita as oportunidades de alcançar suas ambições. Apesar de o sucesso ser importante,
ele também valoriza relacionamentos positivos com as pessoas e, em certas ocasiões, se dispõe
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a adiar seus planos se isto entrar em conflito com as necessidades dos outros.
Tomada de Decisão: Emocional, Rápido

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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