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O Estilo DISC da Posição                          ______________                                                                        Area 01 

Com base em suas respostas em relação ao cargo, este é o perfil ideal para a posição de Analista de 

Sistemas: 
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Níveis dos Padrões desejados                                                                                                                      Area 02 

A partir de níveis de cada um dos padrões D, I, S e C, geramos um conjunto de características mais 

expressivas ou marcantes para o cargo. 

Analise os adjetivos abaixo contidos nos resultados dos níveis dos quatro padrões DISC para a posição e 

saiba quais características devem ser exploradas na análise dos candidatos para a mesma 

 

 

D I

Curiosa Objetiva 

Auto-confiante Lógica 

Competitiva Controlada 

Rápida Recatada 

Segura de si Desconfiada 

64% de 100% 35% de 100%

C S 

Sistemática Inexpressiva 

Convencional Prudente 

Cordial Amigável 

Cuidadosa Estável 

Contida Versátil 

82% de 100% 58% de 100%
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Descrição dos Padrões Desejados                                                                                                                 Area 03 

Com o objetivo de se tornar mais consciente dos possíveis pontos fortes e fracos, poder gerar suas 

oportunidades de melhorias, veja nas próximas páginas a explanação das palavras que representam os 

níveis em cada padrão DISC para a vaga em questão. 

Níveis do Padrão DOMINANTE 64% contêm suas características mais marcantes deste padrão. 

CURIOSO 

Ser curioso é um ponto forte quando a pessoa busca melhores respostas e/ou métodos. Por outro 

lado, pode ser v isto como um ponto fraco se o curioso for um questionador invasivo. 

AUTO-CONFIANTE 

Confiar em suas próprias habilidades pode lhe levar até posições de liderança. Certamente O(a) 

colaborador(a) exala confiança e certeza a ponto de inspirar outros. No entanto, uma pessoa com 

autoconfiança em excesso pode passar a imagem de arrogante ou pretenciosa.  

COMPETITIVO 

Seu grande desejo de ser vitorioso pode levá-lo a realizações e sucessos, ajudando-o no alcance de 

muitos feitos, mesmo que O(a) colaborador(a) não chegue até o seu objetivo final. Contudo isso 

pode se tornar uma obsessão caso O(a) colaborador(a) só pense em vencer sem se importar com o 

preço a ser pago. 

RÁPIDO 

Sua agilidade pode auxiliar na aceleração do progresso de uma organização, pois sua maneira de 

captar complexidades de forma ágil é um talento desejado por muitos. No entanto, é importante 

que modere a sua tendência de tomar decisões de forma rápida para evitar que seja v isto como 

uma pessoa precipitada ou desatenta. 

SEGURO DE SI 

Ser seguro de si é ter um pensamento independente e uma tendência a agir sozinho quando 

necessário. Um ponto interessante de quem tem essa característica é produzir soluções eficazes e 

trabalhar as habilidades de liderança. Porém a autossuficiência em excesso pode quebrar alguns 

laços com a equipe e afetar o espírito de coleguismo. 
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Descrição dos Padrões Desejados                                                                                                                 Area 03 

Níveis do Padrão INFLUENTE 35% contêm suas características mais marcantes deste padrão. 

OBJETIVO 

Ser direto e sensato são características apreciadas pelas pessoas à sua volta, em especial quando 

expõe ideias grandiosas. Mas, o exagero pode levar as pessoas a vê-lo como o sabichão ou o 

desmancha prazeres. 

LÓGICO 

Sua característica, e capacidade de racionalizar e encontrar a melhor solução pode levar pessoas a 

solicitar a sua ajuda. Porém usar a lógica todo o tempo pode limitar o grupo a buscar novas ideias e 

aplicar a criatividade quando necessário. 

CONTROLADO 

Ser disciplinado e saber agir na maioria das situações, é de muito valor para O(a) colaborador(a) e 

para a organização. Entretanto O(a) colaborador(a) deve cuidar para não ser controlador em 

exagero, pois isso pode limita-lo a viver novas oportunidades e experiências. 

RECATADO 

Seu modo de ser e preferência por agir nos bastidores leva O(a) colaborador(a) a não causar atritos 

e evitar chamar atenção e viver conflitos. Mas cuide para que, em momentos oportunos O(a) 

colaborador(a) tenha voz ativa para que as pessoas não brinquem com seus sentimentos. 

DESCONFIADO 

Não acreditar em soluções mágicas e certificar-se antes da tomada de decisão é de grande valia para 

qualquer organização voltada para a qualidade. Contudo desconfiar de tudo e de todos, 

permanentemente pode impedir o progresso da equipe. 
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Descrição dos Padrões Desejados                                                                                                                 Area 03 

Níveis do Padrão ESTÁVEL 58% contêm suas características mais marcantes deste padrão. 

INEXPRESSIVO 

Os aspectos positivos dessa característica, certamente, levam-lhe a não se envolver em discussões 

fervorosas e conflitos pessoais que atrapalhem a produtividade. Contudo usar essa característica em 

exagero pode gerar desconforto entre seus colegas pela sua falta de entusiasmo. 

PRUDENTE 

Ser muito atencioso e metódico pode ser um ponto forte quando se observa e age de forma 

cuidadosa para encontrar a melhor solução. Porém a mesma característica, também, pode ser uma 

fraqueza caso O(a) colaborador(a) perca muito tempo analisando até que acabem as energias e isso 

gere atraso em seu trabalho. 

AMIGÁVEL 

Ser agradável e cortês ao apresentar ideias e opiniões certamente, levam O(a) colaborador(a) a bons 

resultados e a um ambiente produtivo. Entretanto nem sempre é possível utilizar de muita simpatia 

para tomar decisões mais difíceis e isso poderá atrapalhá-lo. 

ESTÁVEL 

Frequentemente, O(a) colaborador(a) pode oferecer um trabalho de alta qualidade pela sua postura 

firme e confiável, que todos podem contar. Essa característica pode se tornar um ponto fraco caso 

as outras pessoas não reconheçam ou não admirem suas contribuições. 

VERSÁTIL 

O(a) colaborador(a) pode demonstrar, frequentemente, um comportamento mais enérgico de fácil 

adaptação a qualquer situação. Ao mesmo tempo que pode ser uma característica a ser cobiçada 

em um ambiente de trabalho sempre mutável, pode lhe atrapalhar caso O(a) colaborador(a) não 

consiga terminar a tarefa que começou, por trabalhar sempre em constante movimento. 
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Descrição dos Padrões Desejados                                                                                                                 Area 03 

Níveis do Padrão CAUTELOSO 82% contêm suas características mais marcantes deste padrão. 

SISTEMÁTICO 

Essa característica traz benefícios a O(a) colaborador(a) e ao grupo por fazer com que tudo seja feito 

corretamente e a tempo. O ponto fraco pode estar no caso do(a) colaborador(a) dar pouco tempo 

para as ideias inovadoras com receio de buscar algo novo. 

CONVENCIONAL 

O(a) colaborador(a), ao manter-se focalizado no projeto, produz resultados esperados pelo grupo. 

Deve-se estar atento ao uso excessivo dessa característica que pode levá-lo a um trabalho sem 

muitas inspirações 

CORDIAL 

Sua forma de agir ajuda a criar um ambiente sempre agradável com palavras e gestos cordiais que 

vêm de O(a) colaborador(a). No entanto o excesso de formalidade pode passar a impressão de que 

O(a) colaborador(a) está sendo um bajulador com os demais. 

CUIDADOSO 

Essa característica lhe leva a agir com cautela, o que auxilia a evitar imperfeições e deslizes quando 

a qualidade é importantíssima. Mas fique atento, pois muito cuidado pode gerar inércia, assim, 

impedindo que projetos sejam terminados. 

CONTIDO 

O(a) colaborador(a) evita criticar os demais, o que incentiva a franqueza e a inovação. Essa 

característica pode não lhe beneficiar caso demonstre muita restrição, fazendo com que os mal-

entendidos não sejam resolvidos entre O(a) colaborador(a) e seus colegas. 
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Descrição dos Padrões Desejados                                                                                                                 Area 03 

Características e Intensidades – tabela referencial 

 

D I S C

Egocêntrica Entusiasta Passiva Perfeccionista 

Direta Social Paciente Precisa 

Ousada Persuasiva Leal Descobridor dos Fatos 

Dominadora Impulsiva Previsível Diplomática 

Exigente Emocional Pessoa De Equipe Sistemática 

Enérgica Oferecida Calma Convencional 

Disposta a correr riscos Confiante Possessiva Cordial 

Aventureira Influente Complacente Cuidadosa 

Decisiva Agradável Ociosa Contida 

Curiosa Sociável Tranquila Altos Padrões 

Auto-confiante Generosa Inexpressiva Analítica 

Competitiva Equilibrada Prudente Sensível 

Rápida Encantadora Amigável Madura 

Segura de si Confiante Estável Evasiva 

Assumir riscos 

calculados Convincente Versátil "Ela mesma" 

Auto-crítica Observadora Extrovertida Incontestável 

Despretensiosa Seletiva Alerta Dogmática 

Discreta Ponderada Entusiasmada Persistente 

Realista Objetiva Crítica Independente 

Pesa os prós e contras Lógica Descontente Rígida 

Mansa Controlada Inquieta Firme 

Conservadora Recatada Impetuosa Teimosa 

Pacífica Desconfiada Impaciente Arbitrária 

Maleável 
Pessimista Voltada para mudanças 

Desobediente 

Calma Distante Busca defeitos Rebelde 

Incerta Retraída Espontânea Obstinada 

Dependente Inibida Sempre frustrada Sem tato 

Modesta Contida Ativa Sarcástica


