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Principais pontos
fortes:

INOVADOR

Ele tem sucesso por

Manuel se destaca por seu pensamento original. Ele gosta – sua capacidade de inovar
de encontrar novas perspectivas e ideias que ninguém tenta – seu pensamento lateral
– seu amor por novas ideias
tentado antes.

Gosta de imaginar
soluções inovadoras

Pode se sentir
limitado pelo
excesso de rotina

Este ponto forte faz parte do resultado da CRIATIVIDADE de Manuel
O resultado em CRIATIVIDADE de Manuel avalia o quanto seu pensamento é original e inovador ou o quanto ele é lógico
eanalítico. Ele tem a mente aberta, gosta de novidades e mudanças e muitas vezes tem ideias novas e interessantes.

Principais pontos
fortes:

Principais pontos
fortes:

SOCIÁVEL

Ele tem sucesso por

Manuel é naturalmente habilidoso em eventos sociais.
Ele prefere estar rodeado de pessoas e gosta de fazer
novas conexões.

– ficar à vontade com as pessoas
– sentir-se revigorado quando passa o
tempo com outras pessoas
– ter interesse em outras pessoas

DIRETO

Ele tem sucesso por

Manuel tem o compromisso de ser claro e honesto em
seuestilo de comunicação.

– transmitir sua opinião com eficiência
– julgar quanto feedback as pessoas
conseguem receber
– sua preferência pela negociação

Sente-se bem
quando conhece
novas pessoas

Pode preferir não
trabalhar sozinho

Fornece um
feedback claro e
honest

Muitas vezes
encontra defeitos e
melhorias

Esses pontos fortes ajudam a explicar o modo como Manuel trabalha com outras pessoas - suas CONEXÕES
Seu resultado em CONEXÕES avalia a capacidade de Manuel em administrar seus relacionamentos e seu grau de independência
notrabalho. Manuel fica à vontade quando conhece novas pessoas e amplia sua rede de contatos, sendo capaz de entender e
influenciar os outros, se necessário. Contudo, ele fica igualmente feliz quando trabalha sozinho, momento em que pode
demonstrar sua própria iniciativa.

Principais pontos
fortes:

REALIZADOR

Ele tem sucesso por

Manuel é motivado e ambicioso, por isso trabalha duro
parafazer a diferença. Ele espera muito de si mesmo.

– sua ambição natural
– sua determinação
– ter objetivos bem definidos

Esforça-se para
atingir as metas

Este ponto forte faz parte do que DIRECIONA Manuel
O resultado em DETERMINAÇÃO de Manuel avalia seu nível de ambição. Ele é autoconfiante e está determinado a produzir um
trabalho que seja invariavelmente excelente. Ele também é motivado por um forte senso de competição. Ele valoriza o respeito de
seus superiores e gosta de provar seu valor.

Pode ofuscar colegas
menos determinados

