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AAPSA
Nome: Layla Santana

Perfil: A

Data: 12/05/2018 13:54:16 | Email:
laylaterra24@gmail.com
Energia:35,63% (Norm Baixa) | IEM:41.19 (Alto) | IA:6, 24 (Muito Alto) | Moral:0,61 (Baixo)
IP:0, 29 (Muito Baixo) | Amplitude:16,85 (Alta) | TR:Preenchimento Manual | IF:3.71 (Baixo)
ENP 93,63 (Muito Alta) | INC 29,97 (Norm Baixa)

Validação do Teste: Tempo consumido para a resposta do questionário foi Muito Alto.
O Resultado pode ser interpretado como um reflexo verdadeiro do candidato no teste.
Verificar Perfil positivo menor.

Executor
Comunicador
Planejador
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Perfil+
10, 60%
11, 98%
18, 10%
35, 85%

Perfil83, 50%
58, 72%
55, 79%
68, 94%

Geral
Gráfico do Perfil Geral
23, 85%
(B)
19, 69%
(MB)
19, 91%
(MB)
36, 54%
(EA)

Sistema Profiler - Todos os direitos reservados ? RHPro Tecnologia S/A

AAPSA

2 / 4

Layla frequentemente reticente e distraída, pode passar uma impressão de frieza e desinteresse.
Muito deste estilo passivo vem de seu lado controlado que a faz não revelar informações sobre si
mesma e sobre suas ideias, a menos que seja absolutamente necessário. É ambiciosa e tem
objetivos elevados, mas sua pouca assertividade e seu desejo de evitar situações de confronto,
tornam difícil o alcance desses objetivos. Em vez disso, usa as regras e estruturas existentes para
alcançá-los. Joga pelas regras e usa argumentos lógicos para sustentar suas ideias.
Como Absorve Conhecimento
Layla sempre foi um ótima aluna porque gosta muito de aprender para absorver conhecimento.
Ela se esforça para se especializar em sua área e quer aprender o máximo que puder. É bastante
inteligente e aprende de várias maneiras. Ela se beneficia de métodos de aprendizagem
tradicionais, como leitura e palestras. Se um assunto lhe interessa, vai atrás para aprender mais
por conta própria. Se algo representa um desafio, Layla se sente ainda mais motivada a enfrentálo.
Habilidades Comuns
Layla pensa de modo claro e analítico e gosta de resolver problemas. Liberdade e privacidade
são importantes para sua vida profissional e pessoal. Pessoas que não entendem essa
necessidade podem vê-la como desinteressada ou distante, até mesmo indiferente. Ela é, por
natureza, introvertida e se sente mais à vontade em grupos pequenos. Gosta de pessoas, mas
muita interação social pode deixá-la esgotada e exausta. Ela não dá muita importância a elogios
por um trabalho bem feito. Gosta de reconhecimento, mas acredita que simplesmente terminar
um projeto com sucesso já é algo gratificante. Da mesma forma, ela sente orgulho do senso de
credibilidade resultante do sucesso. Quer ser vista como especialista em sua área. Ela gosta de
ter controle sobre seu trabalho e seu ambiente de trabalho. Seu desejo de controle pode levá-la a
ser negativa quando outros dão sugestões. Layla exige um trabalho de alta qualidade de si
mesma e dos outros. Pode ser muito teimosa quando tem um plano de ação. Antes de propor
uma solução para um problema, ela pesquisa com cuidado para ter certeza de que sua ideia vai
funcionar. Valoriza a precisão e não gosta de se arriscar. Sempre que possível, ela evita riscos
porque eles a fazem se sentir vulnerável. Ela sabe que ser cautelosa garante a precisão.
Habilidades básicas
Tem uma forma estruturada de pensar o que a faz muito capaz para trabalhar com detalhes
precisos e sistemas sofisticados. Pensa rápido e normalmente fornece informações úteis.
Sub-características
As sub-características de um tipo altamente Analista são: Cooperação, Exatidão e Sensibilidade.
Desempenho de tarefas
É detalhista, estudiosa do assunto. Depois de bastante estudo realiza seu trabalho com perfeição.
Por ser reativa e não pró-ativa, precisa ser bem acompanhada em suas tarefas, com bastante
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apoio das pessoas ligadas a ela.
Forma como busca resultados
Aprofunda-se e especializa-se no assunto. Evita riscos e tem habilidade para improvisos.
Relacionando-se com os outros
Conta com a combinação de um estilo social passivo com uma natural dose de desconfiança, o
que torna difícil construir ou manter relacionamentos próximos. Quando faz amizades é muito fiel.
Ambiente de trabalho
Prefere ambientes tranquilos, com menos pessoas e pouco barulho. Gosta de se sentir segura em
seu ambiente de trabalho e aprecia locais organizados e estruturados.
Reação sob pressão
Não gosta de expressar seus pensamentos e sentimentos, prefere então se calar e até se retirar
do local de trabalho.
Relação com mudanças
Mudanças podem deixá-la insegura, mas depois de algum tempo de estudo e reflexão ela se
adapta à nova forma de trabalho.
Fatores de afastamento
Situações que a envergonhe diante dos outros. Falta de objetividade e ineficiência. Imprevistos e
riscos.
Tomada de Decisão: Extremamente Racional, Rápido
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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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