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Neste momento, Bia está:
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em 21/09/2020

Bia busca alto nível de qualidade em tudo o que faz. É provavelmente um dos per�s 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.

As sub-características deste tipo são: Exatidão, Sensibilidade e Conhecimento.

Se interessa por áreas onde possa trabalhar com detalhes e precisão. Tem tendência de corrigir as outras pessoas por ser
muito crítica, dando muita ênfase nas falhas que cometem, mesmo que outras pessoas as considerem triviais ou
insigni�cantes. Domina bem áreas que requerem so�sticação.

Bia é muito determinada, persistente e não tem medo de trabalhar duro. Reconhece problemas que outros não conseguem
reconhecer e não tem medo de fazer perguntas. Ela 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. Bia mantém padrões elevados para si mesma e para os outros. Talvez
se comporte de forma agressiva a �m de manter esses padrões. Ela não se intimida com con�itos e os recebe bem se acha
que vão ajudar a resolver um problema. Considera extremamente importante resolver problemas. Ela não se importa com
ambiguidades e é determinada a resolver qualquer problema. Na verdade, enquanto um problema não é resolvido �ca inquieta
e desconfortável. Ela não costuma deixar passar nada. Tem opiniões muito fortes sobre trabalho, vida pessoal e o mundo em
geral. Ela 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 querida, mas quer ser respeitada. Bia não é muito
emotiva e acredita fortemente que emoções e negócios não se misturam. Em alguns casos, pode não gostar quando alguém
�ca emotivo em um contexto pro�ssional. Se um colega começa a chorar em uma reunião, por exemplo, ela considera o
comportamento pouco pro�ssional e suspeita que o colega esteja tentando manipulá-la. Por não dar importância a apelos
emocionais, talvez ache um desa�o motivar os outros.
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Essa é a distribuição de fatores positivos ou negativos por per�l.
GRÁFICO DE FATORES POSITIVOS E NEGATIVOS
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INDICADORES SITUACIONAIS

Energia NORMAL ALTA

Exigência do meio NORMAL BAIXA

Aproveitamento BAIXO
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Incitabilidade NORMAL BAIXA
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O relacionamento interpessoal geralmente não é sua prioridade. Tende a ser breve e sucinta em sua comunicação.
Descon�ada, prefere guardar os fatos para si mesma, a não ser que seja absolutamente necessário compartilhá-los.

Suas decisões se baseiam em seu conjunto claramente de�nido de padrões e valores. Bia tem um conjunto in�exível de
crenças relacionadas com a forma como as pessoas e os acontecimentos “deveriam” ser. Suas decisões se baseiam nisso.
Quando precisa tomar uma decisão importante, ela põe mãos à obra. Talvez não seja tão popular porque não leva aspectos
emocionais em consideração ao tomar uma decisão. Bia toma decisões diárias de modo rápido e fácil. Visto que tem um
conjunto bem de�nido de valores, a maioria das decisões que toma se ajusta de forma natural. Decisões maiores, porém,
como voltar a estudar, procurar outro emprego ou se mudar de estado, são mais difíceis para ela. O desejo de tomar a decisão
correta a leva a ser muito cautelosa.
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GRÁFICO DE ÁREA DE TALENTOS
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6 Diplomata

7 Aconselhador

8 Atendente
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