
 

EXEMPLO MARIE RELATÓRIO DO WINGFINDER



 

Desenvolvido pela Red Bull e uma equipe especializada de
professores de psicologia, o Wingfinder concentra-se em suas
habilidades, naquilo em que você é naturalmente competente,

fornecendo as ferramentas e o treinamento para que você se torne
ainda melhor.

O QUE FAZ COM QUE VOCÊ SEJA ÚNICO, MARIE?

Todos nós somos únicos, com paixões, habilidades e
metas distintas. Conhecer suas habilidades e saber

como aproveitá-las melhor, além de se precaver dos
perigos, permite seu desenvolvimento, crescimento e 

sucesso.



 

O modelo Wingfinder compreende 25 habilidades
individuais, organizadas em quatro áreas principais.

Milhares de estudos científicos mostram que esses quatro fatores influenciam
mais que quaisquer outros no sucesso em cargos que tenham como base o

conhecimento.



 

Sua

CRIATIVIDADE

Sua CRIATIVIDADE avalia o quanto seu pensamento é original e inovador ou
o quanto ele é lógico e analítico.

Você tem a mente aberta e muitas vezes tem ideias novas e
interessantes. Você gosta de novidades e mudanças e evita ao máximo

a rotina.

O Wingfinder avalia a CRIATIVIDADE usando três escalas. Vamos explorar
sua criatividade mais a fundo.



 

 

SUA CRIATIVIDADE

Principal habilidade: COMPARTILHAR     

VOCÊ É

INOVADOR
em SUA CRIATIVIDADE Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você se destaca pelo seu
pensamento original. Você
sempre procura encontrar um
novo ângulo, uma ideia que
ninguém tenha tentado antes.

sua capacidade de inovar•

seu pensamento lateral•

seu amor por novas ideias•

Você gosta de
imaginar soluções
inovadoras

Você pode se sentir
limitado pelo
excesso de rotina

MAIS PRAGMÁTICO MAIS INOVADOR

VOCÊ É

ABERTO À EXPERIÊNCIA
em SUA CRIATIVIDADE Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você gosta de sonhar
acordado e pensa de um modo
original. De mente aberta e à
vontade diante de mudanças,
você se adapta bem a novas
situações.

sua intuição•

sua flexibilidade•

seu apurado senso estético•

Você se joga com
entusiasmo no
desconhecido

Você evita tarefas
repetitivas

MAIS TRADICIONAL MAIS ABERTO À
EXPERIÊNCIA

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Finnovative
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Finnovative
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Finnovative


 

 

SUA CRIATIVIDADE

VOCÊ É

UM POUCO MAIS FOCADO QUE ADAPTÁVEL
em SUA CRIATIVIDADE Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Na maioria das vezes, você
prefere se concentrar na tarefa
atual ou em um único
problema, visando encontrar
soluções simples e práticas
que estejam em sua zona de
conforto.

sua capacidade de se
concentrar

•

seu método sistemático•

seu apreço pelas regras•

Você reage bem a
novos ambientes

Você tem propensão
a assumir muitas
tarefas de uma vez

MAIS FOCADO MAIS ADAPTÁVEL



 

Sua

PENSAMENTO

Seu PENSAMENTO avalia as habilidades às quais você recorre para resolver
problemas. Ele varia de Intuitivo a Aprendiz Prático, Aprendiz Equilibrado,

Analítico e Ágil.

Como pensador Analítico, você capta informações mais rapidamente
que a maioria das pessoas. Você é capaz de decifrar os componentes

de tarefas, opiniões e ideias complexas, o que ajuda a encontrar
soluções. Você tem uma grande habilidade em avaliar problemas, por

conseguir detectar facilmente os detalhes e os padrões que apresentam.

O Wingfinder avalia o PENSAMENTO usando uma escala. Vamos explorar seu
pensamento mais a fundo.



 

 

SEU PENSAMENTO

VOCÊ É

ANALÍTICO
em SEU PENSAMENTO Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você prefere analisar uma
situação antes de se envolver.
Você usa o raciocínio e a
lógica para chegar ao cerne do
problema.

ser capaz de aprender
rapidamente

•

ser objetivo•

parar para pensar•

Você pensa de um
modo organizado e
lógico

Você pode dar
muita importância a
ser analítico

MAIS INTUITIVO MAIS ÁGIL



 

Sua

CONEXÕES

Suas CONEXÕES avaliam de que modo você administra seus relacionamentos
e até que ponto o seu trabalho é independente.

Você fica à vontade quando conhece novas pessoas e amplia sua rede
de contatos, sendo capaz de entender e influenciar os outros, se

necessário. Mas você fica igualmente feliz quando trabalha sozinho e
gosta de projetos que permitam autonomia.

O Wingfinder avalia as CONEXÕES usando quatro escalas. Vamos explorar
suas conexões mais a fundo.



 

SUAS CONEXÕES

Principal habilidade: COMPARTILHAR     

VOCÊ É

SOCIÁVEL
em SUAS CONEXÕES Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você é naturalmente
habilidoso em eventos sociais.
Você 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•

Você se sente bem
quando conhece
novas pessoas

Você pode preferir
não trabalhar
sozinho

MAIS
INDEPENDENTE

MAIS SOCIÁVEL

Principal habilidade: COMPARTILHAR     

VOCÊ É

DIRETO
em SUAS CONEXÕES Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você é claro e honesto no que
diz, mas pode ser ríspido, se
for preciso. Existe franqueza
em seu estilo de comunicaçã.

transmitir sua opinião de modo
eficiente

•

ter respeito pelos outros•

sua preferência pela
negociação

•

Você fornece um
feedback claro e
honesto

Você encontra
defeitos com muita
facilidade

MAIS DIRETO MAIS DIPLOMÁTICO

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fsociable
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fsociable
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fsociable
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fdirect
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fdirect
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fdirect


 

 

 

SUAS CONEXÕES

VOCÊ É

EQUILIBRADO
em SUAS CONEXÕES Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Demora muito até você sentir
a pressão. Você consegue
manter a cabeça fria e
permanecer otimista e
centrado.

sua confiança•

sua positividade•

não se preocupar demais•

Você permanece
calmo quando seu
estresse aumenta

Você pode não
perceber quando os
outros estão
estressado

MAIS EMOCIONAL MAIS EQUILIBRADO

VOCÊ É

SOLIDÁRIO
em SUAS CONEXÕES Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você tem a capacidade de
pensar nos outros antes de em
si mesmo. Você valoriza o
apoio e as ideias que elas
podem oferecer.

seu altruísmo•

sua abertura às opiniões
alheias

•

seu foco no grupo•

Você apoia
naturalmente os
colega

Você pode ser muito
influenciado pelas
necessidades dos
outros

MAIS AUTÔNOMO MAIS SOLIDÁRIO



 

Sua

DETERMINAÇÃO

Sua DETERMINAÇÃO avalia seu nível de ambição.

Você é autoconfiante e está  determinado a produzir um trabalho que
tenha solidez. Você tem um senso de competição que o motiva, além de
valorizar o respeito de seus colegas e querer ser reconhecido por suas

realizações ou pela qualidade do seu trabalho.

O Wingfinder avalia a DETERMINAÇÃO usando três escalas. Vamos explorar
sua determinação mais a fundo.



 

 

SUA DETERMINAÇÃO

Principal habilidade: COMPARTILHAR     

VOCÊ É

UM REALIZADOR
em SUA DETERMINAÇÃO Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você é motivado e ambicioso,
por isso trabalha duro para
fazer a diferença. Você espera
muito de si mesmo.

sua ambição natural•

sua determinação•

ter objetivos bem definidos•

Você se esforça
para atingir suas
metas

Você pode ofuscar
colegas menos
determinados

MAIS PACIENTE MAIS REALIZADOR

VOCÊ É

CONFIANTE
em SUA DETERMINAÇÃO Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você tem muita fé em suas
próprias habilidades. Apenas
nas situações mais difíceis
você parece menos confiante.

assumir a liderança•

enfrentar situações difíceis•

se apresentar como alguém
muito capaz

•

Você fica à vontade
quando é o centro
das atenções

Você nutre grandes
expectativas para si
próprio

MAIS MODESTO MAIS CONFIANTE

https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fachiever
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fachiever
mailto:?body=https%3A%2F%2Fwww.wingfinder.com%2Fpt-pt%2Fachiever


 

 

SUA DETERMINAÇÃO

VOCÊ É

DISCIPLINADO
em SUA DETERMINAÇÃO Você tem sucesso por Em um dia bom... Em um dia ruim...

Você é determinado a
terminar o que começa e
aprecia a organização em seu
fluxo de trabalho. As pessoas
podem confiar em você devido
a sua eficiência e atenção aos
detalhes.

estabelecer padrões elevados
para si mesmo

•

planejar com antecedência•

apresentar resultados
constantes

•

Você é confiável
para a entrega de
resultado

Você fica frustrado
com tarefas que não
precisem de muita
organização ou
rotina

MAIS
DESCONTRAÍDO

MAIS DISCIPLINADO



 

SEU PLANO DE TREINAMENTO PESSOAL

Seu plano de treinamento pessoal concentra-se em suas quatro habilidades principais. Essas
quatro habilidades principais representam suas preferências de personalidade mais fortes e as
áreas que você tem mais probabilidade de começar e continuar a desenvolver. Seu plano de

treinamento pessoal reúne anos de experiência e conhecimento especializado sobre o
treinamento voltado ao sucesso, sendo individualizado de acordo com a sua personalidade.

Você é

Inovador
Você é

Sociável
Você é um

Realizador
Você é

Direto

O QUE SÃO AS HABILIDADES? SUAS HABILIDADES, SUA HISTÓRIA CUIDADO COM O LADO NEGRO

Habilidades refletem os seus
comportamentos mais prováveis:
suas preferências de
personalidade mais fortes. São
aspectos da sua personalidade que
você utiliza para ter sucesso no
trabalho e, uma vez que você as
tem como base, é mais provável
que lhes dê início e continue a
desenvolvê-las. O alto
desempenho vem da modelagem e
expansão de suas habilidades por
meio de esforços concentrados e
prática.

Todos nós temos habilidades
específicas. O Wingfinder
concentra-se nos principais fatores
determinantes do sucesso na
carreira, que foram identificados
por psicólogos em milhares de
estudos científicos. O que VOCÊ
FIZER para desenvolver suas
habilidades fará a diferença.

Como todos os aspectos da
personalidade têm pontos
positivos e negativos, dependendo
da situação, o autoconhecimento
vai ajudar você a ter sucesso na
carreira. Uma vez que suas quatro
habilidades principais representam
seu modo preferido de
comportamento, pode ser que você
esteja utilizando-as em excesso ou
pode haver situações em que elas
não sejam vantajosas; o modo
como podem ser gerenciadas e
desenvolvidas é fundamental.



 

 

Você é

Inovador
 

 

Você se destaca pelo seu pensamento original. Você sempre
procura encontrar um novo ângulo, uma ideia que ninguém
tenha tentado antes.

CONTINUE
A FAZER

Mantenha a originalidade. Você
está no auge quando traz novas

ideias e projetos e busca todas as
possibilidades que são oferecidas.
Continue perguntando como isso

pode ser melhorado.

PARE
DE FAZER

É possível ter boas ideias em
excesso, por isso saiba a hora de
parar. Em vez disso, concentre-se

em concretizar algumas ideias
selecionadas.

COMEÇAR
A FAZER

Transforme suas ideias em
inovações verdadeiras trabalhando

com pensadores práticos e
pragmáticos e pessoas que sejam

atentas aos detalhes. As
habilidades deles vão
complementar as suas.

 

Existem quatro maneiras de ajudar você a desenvolver essa habilidade.

Comece com uma ideia simples
Tente começar um novo projeto usando apenas lápis e papel. Comece com
uma ideia simples e desenvolva essa ideia.

Abraçar o desconhecido
Trabalhe em um ambiente diferente, com pessoas desconhecidas. Isso vai
renovar continuamente seu modo de pensar.

chuva de ideias
Use uma técnica de brainstorming e registre suas ideias, por mais terríveis
que pareçam. Revise-as depois.

Preste atenção quando você é mais criativo
Observe a hora do dia, os ambientes e as situações em que você tem as
melhores ideias e, então, reserve esse horário para a geração de ideias.



 

 

Você é

Sociável
 

 

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

CONTINUE
A FAZER

Sua extroversão e carisma naturais
são dons poderosos. Crie e utilize

redes de contatos para unir as
pessoas e realizar grandes feitos.

PARE
DE FAZER

É ótimo que você transforme o
trabalho em um local mais

sociável. Mas tente manter um
equilíbrio entre cultivar seus

relacionamentos e atingir suas
metas profissionais: nem todos

compartilham de sua necessidade
de interação.

COMEÇAR
A FAZER

Tire proveito de sua grande rede
de contatos. Sucesso não resulta
apenas do que você sabe, mas
também de quem você conhece.

Seja consciente e resoluto no modo
como trabalha com os outros e

forma conexões. Muitas vezes as
melhores ideias surgem de uma

colaboração.

 

Existem quatro maneiras de ajudar você a desenvolver essa habilidade.

Tente ser conciso
Se você gosta de falar, seja conciso e tome cuidado para não perder a linha
de raciocínio.

Encontre o ambiente certo para você
É possível que, em determinados momentos, você ache o escritório muito
quieto. Tente mudar para uma área mais movimentada do prédio ou talvez
para a lanchonete local nesses momentos.

Incluir outros
Algumas pessoas são tímidas demais para expressar sua livre sua opinião.
Faça com que se sintam incluídas, perguntando o que elas pensam.

Tire um tempo para ouvir
Não se apresse para realmente ouvir o que as outras pessoas têm a dizer.
Evite interromper o que estão dizendo.



 

 

Você é um

Realizador
 

 

Você é motivado e ambicioso, por isso trabalha duro para
fazer a diferença. Você espera muito de si mesmo.

CONTINUE
A FAZER

Continue se desafiando e
aprimorando suas habilidades.

Nada traz mais satisfação do que
trabalhar no auge de sua

capacidade.

PARE
DE FAZER

Contenha-se um pouco porque, às
vezes, seu desejo de realizar as

coisas pode parecer muito
assertivo.

COMEÇAR
A FAZER

Concentre-se em algumas tarefas
cuidadosamente priorizadas. A
qualidade, e não a quantidade,

deve ser o foco de suas
realizações. A chave para seu

crescimento é agir com base no
aprendizado obtido de seus

sucessos e fracassos. Para acelerar
esse processo, veja o modelo dos 5

P abaixo.

 

Existem quatro maneiras de ajudar você a desenvolver essa habilidade.

Desligue quando puder
Use por completo seu tempo de folga para se manter revigorado e em sua
melhor forma. Desligue-se quando puder, pois provavelmente o trabalho
ainda estará esperando quando você voltar.

Planejar com antecedência
Planeje cada dia na noite anterior, concentrando-se apenas naquilo que
deseja priorizar.

Seja realista
A ambição pode levar longe, mas seja realista a respeito do que você pode
realizar de verdade.

Lembre-se de priorizar
Entenda o que é urgente, pois é ali que deve estar seu foco. O resto pode
esperar.



 

 

Você é

Direto
 

 

Você é claro e honesto no que diz, mas pode ser ríspido, se
for preciso. Existe franqueza em seu estilo de comunicaçã.

CONTINUE
A FAZER

Simplifique as coisas. Sua
abordagem direta ajuda a manter

a clareza da comunicação e
significa que você é facilmente

compreendido. Seu sucesso reside
em se concentrar na eficácia com

que os outros estão recebendo sua
mensagem, e não em sua

capacidade de ganhar a discussão.

PARE
DE FAZER

Você não tem medo de dizer o que
pensa. Embora seja uma

vantagem, tenha cuidado: você
também pode aborrecer colegas

mais sensíveis. O momento
também é de extrema importância.
Sua mensagem pode estar correta,
mas não vai ser bem recebida se

for dita no momento errado.

COMEÇAR
A FAZER

Uma vez que sua franqueza pode
ser demais para algumas pessoas,
tente equilibrar seu feedback com

pontos positivos além dos
negativos. Transformar afirmações
diretas em perguntas ajudará sua

mensagem a ser mais bem
recebida.

 

Existem quatro maneiras de ajudar você a desenvolver essa habilidade.

Tato de exercício
Quando quiser dizer algo honesto, tenha o cuidado de escolher o momento
certo.

Pense nos outros
Considere o impacto do que você está prestes a dizer. Como isso vai fazer a
outra pessoa se sentir?

Expresse suas opiniões como perguntas
Transforme suas opiniões em perguntas. Isso vai permitir que as pessoas
tomem em consideração e explorem o que você está dizendo.

Pense no contexto
Pense no contexto de cada situação e considere o que deve ser dito.



 

 

 

 

APRENDA COM OS MELHORES!

Na Red Bull, acreditamos que os verdadeiros pontos fortes são construídos a partir da
combinação de talentos inatos com habilidades e conhecimento.

Encontre estratégias para maximizar seus talentos aprendendo como os ícones
trabalharam com seus pontos fortes para alcançar um grande sucesso. Aqui, trazemos

reflexões e conselhos dos melhores do mundo.

https://sharevideo.redbull.com/vjs/index.html?accid=1892432914001&pid=HyTiMjZT&vid=4874365986001&recommended=4874353163001,4874346728001,4874376189001,4931691712001,4874366013001,4874346754001,5439459283001,5439459288001
https://sharevideo.redbull.com/vjs/index.html?accid=1892432914001&pid=HyTiMjZT&vid=4874365963001&recommended=5439433597001,5202030410001,4874362251001

