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AAPSA
Nome: Evelim Silva de Oliveira

Perfil: CAP

Data: 12/05/2018 13:56:04 | Email:
evelimd1517@gmail.com
Energia:19,54% (Baixa) | IEM:43.24 (Alto) | IA:-5, 48 (Muito Baixo) | Moral:0,61 (Baixo)
IP:0, 87 (Muito Baixo) | Amplitude:16,96 (Alta) | TR:Preenchimento Manual | IF:3.65 (Baixo)
ENP 23,64 (Muito Baixa) | INC 32,08 (Norm Baixa)

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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Evelim Esta combinação de três altos fatores representa um estilo de comportamento com
diversos elementos divergentes. No entanto, a baixa intensidade do fator Dominância, significa
que este indivíduo raramente irá exibir comportamento abertamente assertivo ou direto. Pelo
contrário, tentará alcançar os seus objetivos pela comunicação, usando persuasão ou uma
discussão racional. Este não é o tipo de pessoa ambiciosa. Perfis como este refletem estilos
individuais que raramente estabelecem conjuntos de objetivos para si próprios, preferindo
simplesmente construir relacionamentos fortes com os outros e perseguir os interesses pessoais
deles. Trabalha bem como parte de uma equipe, sendo cordial, oferecendo cooperação e estando
sempre pronto para aceitar as idéias dos outros.
Como Absorve Conhecimento
Evelim absorve conhecimento melhor por meio da aprendizagem cinestésica. Quando era
criança, provavelmente preferia aulas de educação física às de inglês ou matemática,
independentemente de suas habilidades e capacidades. Como adulta, ela ainda aprende mais
quando se movimenta fisicamente e deixa a mente vaguear quando fica parada. Ao aprender, ela
evita a análise complexa. Gosta da sensação de finalmente aprender algo novo, mas acha o
processo para chegar até lá muito desconfortável. Evelim aprende melhor por fazer e observar do
que por ler ou ouvir palestras. Fica entediado com facilidade se sente que a matéria considerada
não tem aplicação prática. Quando possível, ela procura atalhos para concluir o trabalho ou pede
ajuda a outros.
Habilidades Comuns
As pessoas a veem como alguém positiva, calorosa, leal e animadora. Evelim tem um talento
natural para elevar o moral de seus colegas de trabalho. Percebe os benefícios do trabalho em
equipe e abertamente reconhece a contribuição dos outros. Ela é simpática e boa de conversa.
Tem um forte senso de empatia e acredita que pessoas são mais importantes do que resultados,
prazos ou lucros. Ela entende que pessoas diferentes veem as coisas de formas diferentes e
recebe bem as novas ideias. É uma pessoa feliz e quer que os outros sejam felizes. Ela evita
críticas e pode optar por ignorar comportamentos problemáticos. Sua natureza calorosa e alegre
também pode levar a um tipo de ingenuidade. Evelim nunca manipularia outra pessoa de
propósito e por isso pode não entender quando alguém é desonesto com ela. Tem objetivos
claros, mas nunca sente uma urgência para atingi-los. Ela não se importa em lidar com
dificuldades e exerce paciência e tolerância, mesmo quando se depara com obstáculos. Ela tem
empatia com os outros e se esforça em ver o melhor nas pessoas e nas situações. Evita conflitos
e nunca é agressiva com os outros.
Habilidades básicas
Como vimos acima, muitas das habilidades deste estilo residem no campo da comunicação
pessoal e da gerência de relacionamentos. Ela trabalha bem em equipe e considera as opiniões
dos outros. Apesar de ter confiança para manter uma função pró-ativa, isto não o torna tão
assertivo como outros tipos. Indivíduos com este estilo são extrovertidos e abertos, mostrando-se
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disponíveis para aceitar os pontos de vista alheios.
Sub-características
As sub-características deste tipo são: Sociabilidade, Paciência e Cooperação
Relacionando-se com os outros
Influência, Estabilidade e Conformidade, os três fatores importantes deste perfil, conferem certos
atributos de comunicação a este tipo. Combinados, estes três elementos fornecem uma série de
atributos fortes no campo dos relacionamentos. A Influência se relaciona com um estilo
extrovertido e amigável, enquanto a Estabilidade confere a capacidade de ouvir e ser paciente
com os outros. Finalmente, Conformidade dá um aspecto racional ao indivíduo ajudando-o a
apresentar argumentos coerentes quando necessário.
Tomada de Decisão: Muito Emocional, Muito Comedido

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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