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AAPSA
Nome: André Luiz Gomes Da Silva

Perfil: AE

Data: 12/05/2018 13:55:02 | Email:
andresilva8563@gmail.com
Energia:60,92% (Muito Alta) | IEM:32.23 (Alto) | IA:-1, 21 (Norm Baixo) | Moral:2,94 (Norm Alto)
IP:1, 62 (Baixo) | Amplitude:6,24 (Normal) | TR:Preenchimento Manual | IF:13.34 (Norm Alto)
ENP 69,32 (Muito Alta) | INC 46,56 (Norm Baixa)

Validação do Teste: Tempo consumido para a resposta do questionário foi Muito Alto.
Mostra-se sobredotado e de muitas qualidades.
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André busca alto nível de qualidade em tudo o que faz. É provavelmente um dos perfis mais
voltados ao trabalho, deixando em segundo plano os assuntos emocionais ou pessoais. Tende a
ser distante de algum modo isolado, preferindo ouvir seus próprios conselhos.
Como Absorve Conhecimento
André é muito inteligente e aprende de modo rápido e fácil. Seu desejo por conhecimento pode têlo levado a buscar um nível avançado de educação. Independentemente do seu grau de
instrução, sua tendência de competir consigo mesmo o leva a progredir. Ele pensa de modo
bastante crítico e aprende mais do que apenas fatos concretos. Gosta muito de ideias abstratas.
Ainda assim, ele é orientado a resultados e se orgulha do que aprende. Visto que a competência
é essencial para sua autoimagem, André quer ter certeza de que sabe tudo sobre determinado
assunto.
Habilidades Comuns
André é muito determinado, persistente e não tem medo de trabalhar duro. Reconhece problemas
que outros não conseguem reconhecer e não tem medo de fazer perguntas. Ele questiona a
autoridade e fala o que pensa. Mas não cria confrontos de propósito; só quer saber o que é
melhor e o que é certo. André mantém padrões elevados para si mesmo e para os outros. Talvez
se comporte de forma agressiva a fim de manter esses padrões. Ele não se intimida com conflitos
e os recebe bem se acha que vão ajudar a resolver um problema. Considera extremamente
importante resolver problemas. Ele não se importa com ambiguidades e é determinado a resolver
qualquer problema. Na verdade, enquanto um problema não é resolvido fica inquieto e
desconfortável. Ele não costuma deixar passar nada. Tem opiniões muito fortes sobre trabalho,
vida pessoal e o mundo em geral. Ele tem uma lista interna de coisas que “deveriam” ser de
determinada forma e talvez despreze pessoas que não estejam de acordo com seus valores. Não
se preocupa em ser popular ou querido, mas quer ser respeitado. André não é muito emotivo e
acredita fortemente que emoções e negócios não se misturam. Em alguns casos, pode não gostar
quando alguém fica emotivo em um contexto profissional. Se um colega começa a chorar em uma
reunião, por exemplo, ele considera o comportamento pouco profissional e suspeita que o colega
esteja tentando manipulá-lo. Por não dar importância a apelos emocionais, talvez ache um
desafio motivar os outros.
Habilidades básicas
Se interessa por áreas onde possa trabalhar com detalhes e precisão. Tem tendência de corrigir
as outras pessoas por ser muito crítico, dando muita ênfase nas falhas que cometem, mesmo que
outras pessoas as considerem triviais ou insignificantes. Domina bem áreas que requerem
sofisticação.
Sub-características
As sub-características deste tipo são: Exatidão, Sensibilidade e Conhecimento.
Desempenho de tarefas
Possui um grande senso de responsabilidade, bastante cuidadoso com os detalhes realiza muito
bem suas tarefas com atenção. É bastante exigente com os membros de sua equipe exigindo
perfeição e fica impaciente com os erros.
Forma como busca resultados
Procura alcançar metas com perfeição. As vezes fica frustado quando não as alcança, mas
recomeça.
Relacionando-se com os outros
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O relacionamento interpessoal geralmente não é sua prioridade. Tende a ser breve e sucinto em
sua comunicação. Desconfiado, prefere guardar os fatos para si mesmo, a não ser que seja
absolutamente necessário compartilhá-los.
Ambiente de trabalho
Prefere ambientes bastante organizados e estruturados, com uma equipe competente.
Reação sob pressão
Se a pressão for muito grande, pode perder energia e o estresse pode refletir até em sua saúde.
Relação com mudanças
Tolera bem as mudanças, desde que sejam previstas. Não gosta de ser pêgo de surpresa e nem
de se submeter a situações risco.
Fatores de afastamento
Indisciplina, descomprometimento, desorganização e pressão.
Tomada de Decisão: Muito Racional, Rápido
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