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AAPSA
Nome: gabriel

Perfil: C

Data: 12/05/2018 13:54:41 | Email:
gabrielalexandre@live.com
Energia:34,48% (Norm Baixa) | IEM:28.22 (Normal) | IA:3, 45 (Alto) | Moral:0,51 (Baixo)
IP:1, 53 (Baixo) | Amplitude:17,67 (Alta) | TR:Preenchimento Manual | IF:6.27 (Baixo)
ENP 12,19 (Muito Baixa) | INC 51,40 (Norm Alta)

Validação do Teste: Tempo consumido para a resposta do questionário foi Muito Alto.
O Teste indica ter sido feito de maneira correta e sincera.
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Gabriel se comunica fácil e fluentemente. Pode ser definido como Comunicador. É confiante,
gregário, aberto e dá valor ao contato com pessoas e desenvolvimento de relações positivas.
Como Absorve Conhecimento
Gabriel aprende por meio de suas próprias experiências e por observar as experiências dos
outros. É um pensador lógico e racional, e aprende a partir de informações concretas e não de
conceitos abstratos. Ele gosta de debater e pode aprender muito com um bom debate. Tem
facilidade para ver e entender pontos de vista opostos. Por gostar de estar com os outros, Gabriel
absorve conhecimento em um ambiente de grupo. Discutir ideias com outras pessoas ajuda a
solidificar seu conhecimento e encontrar novas áreas para explorar.
Habilidades Comuns
Gabriel é bastante animado e pode facilmente criar entusiasmo nos outros. É otimista e
envolvente. Ele tem uma forte capacidade de construir redes e fortalecer grupos. Mantém contato
com uma variedade de pessoas e usa essas relações para abrir novas oportunidades para si
mesmo e para outros. Ele é extrovertido, sociável e sempre sabe a coisa certa a dizer em
qualquer situação. Tem fortes habilidades verbais e gosta muito de interagir com outras pessoas.
Ele se sente à vontade para conversar com pessoas em todos os níveis de sua organização.
Visto que dá importância às pessoas e aos relacionamentos, Gabriel faz seu melhor para evitar
conflitos. É espirituoso e aventureiro. Sempre que possível, ele se concentra nos aspectos
positivos e não entende pessoas que gastam muito tempo com a negatividade. De modo geral,
acredita que o trabalho duro e uma atitude positiva são as chaves para o sucesso em sua vida
pessoal e profissional.
Habilidades básicas
Sua habilidade está na área da comunicação. É um grande comunicador e tem assertividade na
condução de pontos de vista e qualidades intuitivas para ouvir e se adaptar a novas situações.
Sub-características
As sub-características são: Amizade, Sociabilidade, Entusiasmo e Dinamismo.
Desempenho de tarefas
Busca executar várias tarefas ao mesmo tempo e acaba não concluindo todas por falta de
objetividade e concentração. Precisa ser bem monitorado por alguém para que não saia do
objetivo principal. Estimula com entusiasmo a equipe no dempenho das tarefas.
Forma como busca resultados
Gosta de envolver a equipe na busca por resultados. Almeja muito alcançá-los para promover sua
imagem.
Relacionando-se com os outros
Relacionar com os outros é o que faz de melhor. Interage de forma positiva em praticamente
qualquer situação. Tem interesse pelas ideias e principalmente pelos sentimentos alheios o que o
faz ser considerado atraente.
Ambiente de trabalho
Prefere um ambiente animado, com muitas pessoas e com barulho. Não se importa com um local
desorganizado.
Reação sob pressão
A pressão não o prejudica, mantém o seu ritmo e a absorve bem.
Relação com mudanças
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Aprecia muito mudanças pois não gosta de rotinas.
Fatores de afastamento
Intolerância, impaciência, desarmonia, confrontos e conflitos. Se afasta quando não se sente
prestigiado e quando é cercado de rotina e de detalhes.
Tomada de Decisão: Muito Emocional, 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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