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AAPSA
Nome: Ericacerqueira

Perfil: EAC

Data: 12/05/2018 13:49:47 | Email:
Ericacerqueira1@gmail.com
Energia:6,90% (Muito Baixa) | IEM:48.78 (Alto) | IA:-3, 61 (Baixo) | Moral:0,50 (Baixo)
IP:0, 68 (Muito Baixo) | Amplitude:7,22 (Normal) | TR:Preenchimento Manual | IF:3.44 (Baixo)
ENP 66,70 (Alto) | INC 51,75 (Norm Alta)

Validação do Teste: Dificuldade em definir para si um estilo claro de comportamento.
Energia Muito baixa.
O Resultado pode ser interpretado como um reflexo verdadeiro do candidato no teste.
Verificar Perfil positivo menor.
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Ericacerqueira A rapidez na resposta e o senso de urgência são as características que definem
este perfil. A sua baixa pontuação em Estabilidade sugere um estilo impaciente e dinâmico. Esta
é ambiciosa e com relativo autocontrole, mas que também pode se mostrar bastante sociável em
situações informais e abertas.
Enquanto ambição e assertividade são elementos importantes, essa pessoa tem consciência das
necessidades dos outros e um raciocínio ordenado. Isto a torna bem menos impulsiva e
imprevisível do que muitos outros perfis igualmente extrovertidos. Apesar de desejar alcançar o
sucesso por conta própria, também entende que as necessidades de uma organização podem
exigir que, de vez em quando, ela tenha de abrir mão de sua própria ambição em função da
equipe.
Como Absorve Conhecimento
Ericacerqueira é muito inteligente e aprende de modo rápido e fácil. Seu desejo por conhecimento
pode tê-la levado a buscar um nível avançado de educação. Independentemente do seu grau de
instrução, sua tendência de competir consigo mesma a leva a progredir. Ela pensa de modo
bastante crítico e aprende mais do que apenas fatos concretos. Ela gosta muito de ideias
abstratas. Ainda assim, é orientada a resultados e se orgulha do que aprende. Visto que a
competência é essencial para sua autoimagem, Ericacerqueira quer ter certeza de que sabe tudo
sobre determinado assunto.
Habilidades Comuns
Apesar de levar seu trabalho a sério, Ericacerqueira também dá prioridade à diversão. Por causa
de sua natureza divertida, ela muitas vezes mergulha em novos e espontâneos projetos ou ideias.
Mas isso não significa que seja negligente. Ela considera extremamente importante resolver
problemas. Não se importa com ambiguidades e é determinada a resolver qualquer problema. Na
verdade, enquanto um problema não é resolvido, ela fica inquieta e desconfortável. Não costuma
deixar passar nada. Ela tem opiniões muito fortes sobre trabalho, vida pessoal e o mundo em
geral. Tem uma lista interna de coisas que “deveriam” ser de determinada forma e talvez
despreze pessoas que não estejam de acordo com seus valores. Ericacerqueira não se preocupa
em ser popular ou querida, mas quer ser respeitada. Não é muito emotiva 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, ela considera o comportamento pouco profissional e suspeita que o colega esteja
tentando manipulá-la. Por não dar importância a apelos emocionais, talvez ache um desafio
motivar os outros.
Habilidades básicas
Como mencionado acima, torna-se claro que ela possui diferentes habilidades em situações
distintas. Ela pode ser charmosa e entusiasmada, ou direta e franca, dependendo das
circunstâncias. Do ponto de vista de um gerente, será claramente produtivo adaptar, tanto quanto
possível, o ambiente de trabalho desta pessoa para conseguir o comportamento mais apropriado.
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Sub-características
As sub-características deste tipo são Automotivação, Entusiasmo e Sensibilidade.
Relacionando-se com os outros
A maneira como este perfil se relaciona com outras pessoas pode variar de acordo com a
situação e a formalidade dos que a cercam. Em circunstâncias sociais informais, costuma se
mostrar animada, amigável, aberta e entusiasta.
Em uma situação mais formal ou rígida, um lado mais direto e determinado irá se desenvolver,
tornando-a assertiva e ao mesmo tempo mantendo seu autocontrole. Nestas circunstâncias, ela
apresentará um lado bem menos sociável e gregário. É nas situações formais que esse perfil
torna-se mais ambicioso e impulsionador, e é muito provável que também adote uma atitude rude
e de poucas palavras.
Tomada de Decisão: Muito Racional, 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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