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João, este relatório foi projetado para ajudá-lo a entender melhor Maria e a construir uma relação de 
trabalho mais eficaz entre vocês dois. Todas as informações são derivadas das respostas que você e 
Maria deram ao responder aos seus testes de Perfil Comportamental Mais uma vez estaremos usando 
a metodologia DISC. Aqui está uma rápida atualização sobre os quatro estilos DiSC. 
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Onde você e Maria se enquadram no mapa DISC                                                                                   Area 01 

 

Entendendo as prioridades de cada um 

Tipicamente as pessoas priorizam aquilo que está mais alinhado com o seu perfil. Mas todos 
nós somos capazes de expandir nossos horizontes e incluir um novo ponto-de-vista. No seu 
caso, vemos que você expandiu além e incluiu mais 2 pontos de atenção. As prioridades de 
Maria são as típicas do perfil C. 

 

Por você ser um SI, você foca em:  A Maria é um C, e por isso ela foca em:  

Criar conexões e colaborar com os colegas  Entregar trabalhos com qualidade e PRECISÃO.  

Manter o ENTUSIASMO e uma atitude positiva. 
 

Trabalhar cuidadosamente.  

Atender as necessidades dos outros e oferecer 
apoio. o Analisar e questionar novas idéias.  

 

Além disso você também se foca em: 

 

• Iniciar AÇÂO e manter um ritmo rápido. 
• Trabalhar com exatidão e PRECISÂO. 

 

 

Como você pode ver, vocês possuem perfis bem diferentes. Mas isto não significa que não têm 
nada em comum ou que terão problemas em trabalhar juntos. As próximas páginas mostrarão 
como explorar as similaridades e as diferenças e como explorar os pontos fortes e enfrentar os 
desafios de trabalharem juntos. 
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OUSADIA >> CONSERVADOR(A)                                                                                                                Area 02 

 

Quando chega a hora de correr riscos, algumas pessoas são naturalmente ousadas enquanto outras 
são mais conservadoras. Você provavelmente se sente confortável em assumir riscos, ao passo que 
outras pessoas com as quais você interage prefiram uma abordagem mais conservadora. Em algumas 
situações ser ousado pode ser efetivo ao passo que em outras, pode levar a impulsividade. 

• Pessoas conservadoras podem querer “ir com calma”. 

• Pessoas ousadas podem “sair fazendo” 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 
 

João 

 

 

Ousado      Conservador 

 

 

Maria 

 

Você é muito ousado; Maria é muito conservadora. João, em comparação a Maria, você é mais 
provável de ser quem abraça idéias ousadas e arrisca para obter grandes resultados. 

Tendências 

João 

• Tende a ver a mudança como algo positivo 

• Tende a buscar novas idéias e abordagens 

• Pode ser considerado impulsivo 

 

Maria 

• Tende a ver mudanças como algo estressante 

• Prefere se basear em métodos e soluções já comprovadas 

• Pode ser considerada resistente 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Você pode considerar Maria muito convencional e resistente a riscos 

• Maria pode considerar a sua abordagem um tanto quanto irresponsável 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• As suas idéias inovadoras podem trazer resultados importantes 

• A cautela de Maria pode reduzir surpresas desagradáveis a um mínimo 

 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Evite insistir que o seu plano é melhor só porque é novo e diferente 

• Avalie as objeções de Maria em relação aos aspectos mais arriscados de suas idéias 

• Lembre-se que Maria não gosta de seguir em frente com algo até sentir que vai funcionar 
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ABERTO(A) >> DESCONFIADO(A)                                                                                                                Area 02 

 

Quando se trata de avaliar idéias e situações, algumas pessoas são mais abertas, ao passo que outras 
são mais desconfiadas. Você tende a ser receptivo a novas idéias e informações, ao passo que outras 
pessoas são mais desconfiadas. A sua natureza aberta tem as suas vantagens e desvantagens, 
dependendo das necessidades da situação. 

• Pessoas abertas podem focar nas vantagens 

• Pessoas desconfiadas podem focar nas desvantagens 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 

 

João 

 

 

Desconfiado(a)     Aberto(a) 

 

 

Maria 

 

Você é muito aberto; Maria é muito desconfiada. João, comparado a Maria, você tende a assumir o 
melhor e aceitar idéias e pessoas pelo que elas parecem. 

 

Tendências 

João 

• Tende a aceitar as idéias dos outros sempre que possível 

• Tende a esperar que as coisas corram sem problemas 

• Pode parecer ingênuo e fácil de convencer 

 

Maria 

• Tende a questionar e testar as idéias dos outros 

• Tende a antecipar e planejar para caso as coisas não saiam como planejado 

• Pode parecer crítica demais 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Você pode achar Maria cínica 

• Maria pode achar que você não faz as perguntas mais importantes 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• A desconfiança de Maria pode ajudar a descobrir possíveis problemas ou falhas 

• A sua receptividade ajuda os outros a se sentirem confortáveis para compartilhas idéias 

 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Esteja preparado com fatos e evidência caso Maria tenha perguntas 

• Evite aceitar as idéias de Maria em detrimento das suas 

• Explore alternativas que levam ambos os pontos-de-vista em consideração 
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SOCIÁVEL >> RESERVADO(A)                                                                                                                      Area 02 

 

Quando se trata de preferências de trabalho, as tendências naturais das pessoas de serem mais 
reservadas ou sociáveis desempenha um papel importante. Na maior parte do tempo, você gosta de 
trabalhar em um ambiente social e colaborativo, enquanto outras pessoas preferem mergulhar-se em 
tarefas tranquilas e solitárias. Sua tendência a ser mais sociável pode ter vantagens e desvantagens 
dependendo da situação e das pessoas com quem você trabalha. 

• Pessoas reservadas podem preferir trabalhar sozinhas 

• Pessoas sociáveis podem preferir ambientes colaborativos 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 

 

João 

 

 

Sociável      Reservado(a) 

 

 

Maria 

 

Você é muito sociável, e Maria é muito reservada. João, comparado com Maria, você é mais 
aberto e colaborativo  e precisa de menos espaço pessoal para trabalhar 

Tendências 

João 

• Tende a buscar situações para interagir com novas pessoas 

• Tende a ficar impaciente se tiver que trabalhar muito tempo sozinho 

• Pode dar a impressão de ser tagarela 

Maria 

• Tende a evitar ambientes com muitas pessoas 

• Gosta de trabalhar de forma independente 

• Pode dar a impressão de ser fechada 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Como Maria gosta de trabalhar de forma independente, você pode ter receio de 
trabalhar de forma colaborativa 

• Seu desejo de trabalhar de forma colaborativa pode deixar Maria desconfortável 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• Maria está disposta para cuidar de tarefas/projetos que exigem trabalho 
independente por um longo período de tempo 

• A sua forma de trabalhar colaborativamente resulta em idéias que refletem várias 
perspectivas 
 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Pergunte como ela prefere ser contatada (telefone, e-mail, etc...) 

• Evite pressionar para trabalhar em equipe, já que ela prefere trabalhar de forma 
independente 

• Sugira que ela faça parte de reuniões quando seu ponto de vista puder contribuir para 
uma solução melhor para a equipe 
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PACIENTE >> MOTIVADO(A)                                                                                                              Area 03 

 

Quando se trata de urgência, pessoas normalmente têm diferenças no quanto paciente ou motivadas 
elas são. Uma vez que você tem uma motivação alta, você costuma ter dificuldades em se relacionar 
com pessoas mais pacientes e tranquilas 

Dependendo da situação e de como você está interagindo, você pode descobrir que a sua natureza 
altamente motivada pode ter vantagens e desvantagens 

• Pessoas pacientes preferem ter mais tempo para executar uma determinada tarefa 

• Pessoas altamente motivadas preferem ter prazos mais agressivos. 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 

 

João 

 

 

Paciente       Motivado 

 

 

Maria 

 

Você é muito motivado; Maria é muito paciente. João, comparado a Maria você provavelmente é 
quem mais busca respostas imediatas e senso de urgência 

Tendências 

João 

• Tende a fazem com que as pessoas ajam rapidamente 

• Se aborrece quando outros parecem não entender a urgência de algo 

• Pode parecer impaciente 

 

Maria 

• Não gosta de “pressionar” outros 

• Tende a aceitar atrasos 

• Pode parecer que não tem senso de urgência 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Maria é mais calma, a sua forma de abordar pode parecer impaciente 

• Você pode achar que Maria não tem senso de urgência 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• O seu foco em resultados imediatos pode ajudar a resolver problemas mais 
rapidamente 

• A forma calma de Maria pode ajudar a reduzir tensões e a contribuir para um resultado 
com melhor qualidade 

 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Deixe claro qual é o prazo de uma tarefe, mas não fique pressionando 

• Mostre situações onde um pouco de pressa é melhor 

• Antes de delegar, considere se o perfil de Maria é apropriado para uma determinada 
tarefa  
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DIPLOMÁTICO(A) >> FRANCO(A)                                                                                                              Area 04 

 

Quando se trata de trocar informações, algumas pessoas são mais francas que ouras. Você 
provavelmente gosta de mostrar consideração e apoio na sua forma de comunicar, mas algumas 
pessoas preferem que se vá direto ao ponto. Apesar da sua forma diplomática ter muitos benefícios, 
há momentos onde ser mais franco pode ser a melhor alternativa; 

• Individuos diplomáticos tendem a evitar ofender outros 

• Pessoas francas falam o que lhes vêm à mente. 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 
 

 

João 

 

 

Diplomático(a)       Franco(a) 

 

 

Maria 

 

Você é muito diplomático; Maria é bastante diplomática. João, você e Maria provavelmente 
escolhem cuidadosamente as palavras para evitar ofender outros, você com mais frequência 

 

Tendências 

João 

• Tende a buscar a forma mais diplomática de passar uma informação 

• Tende a não demonstrar certos pensamentos e sentimentos 

• Pode parecer indireto ou vago 

 

Maria 

• Tende a buscar a forma mais diplomática de passar uma informação 

• Tende a refletir antes de emitir uma opinião 

• Pode parecer indireto ou vago 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Como ambos são diplomáticos as mensagens podem ficar ambíguas ou a informação não ficar 
clara 

• Ambos provavelmente evitam abordar assuntos difíceis, o que pode levar a um ambiente tenso 
e mal-entendidos. 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• Você e Maria escolhem as palavras antes de exprimir uma opinião, evitando ofender os outros 

• Ambos têm um bom relacionamento com os outros (e provavelmente entre si) 

 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Seja diplomático sem deixar de passar as informações negativas ou esconder seus 
sentimentos 

• Encoraje Maria a demonstrar seus sentimentos, caso sinta que ela está se controlando 

• Pratique ser mais direto com ela para que vocês possam aprender a ser mais diretos 
com outros 
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ACOMODADO(A) >> OBSTINADO (A)                                                                                                          Area 05 

 

Quando se trata de temperamento, algumas pessoas são mais acomodadas do que outras. Você tende a 
ser persistente – às vezes até teimoso – enquanto outras pessoas podem ser mais adaptáveis. Enquanto 
ser obstinado é um benefício em muitas das vezes, pode resultar em tensões em alguns 
relacionamentos. 

• Pessoas obstinadas tendem a lutar pelas suas idéias 

• Pessoas acomodadas tendem a se submeter a outros 

• Ambos os comportamentos têm a sua importância 
 

 

João 

 

 

Acomodado(a)       Obstinado(a) 

 

 

Maria 

 

Você tem uma tendência a ser obstinado. Maria tem uma tendência a ser obstinada. Ambos 
defendem suas opiniões. 

 

Tendências 

João 

• Tende a oferecer alguma resistência ao receber conselhos e sugestões de outros 

• Tende a defender as suas ideias 

• Em algumas ocasiões, pode parecer teimoso 

Maria 

• Tende a oferecer alguma resistência ao receber conselhos e sugestões de outros 

• Tende a defender as suas ideias 

• Em algumas ocasiões, pode parecer teimoso 
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Possiveis obstáculos ao trabalhar com Maria 

• Os dois podem discordar sobre coisas que seriam triviais 

• Ambos podem não levar a opinião do outro em consideração e perder informações valiosas 

\ 

 

Beneficios potenciais de você e Maria trabalhando juntos: 

• A persistência de ambos pode ajudar a resolver problemas 

• A tenacidade de ambos faz com que qualquer assunto que vocês discutam seja explorado em 
profundidade 

 

Dicas para trabalhar com Maria 

• Procure por oportunidades para acordos. 
• Permita uma discussão aberta sobre as opiniões de cada um ao invés de defender apenas o seu 

ponto de vista. 
• Encontre uma forma construtiva de avaliar suas diferenças como, por exemplo, uma lista de prós 

e contras. 
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ACOMODADO(A) >> OBSTINADO (A)                                                                                                          Area 06 

Classifique as 6 características de MAIS (1) a MENOS IMPORTANTE (6) em relação ao impacto 
que isto terá na sua relação com Maria. Reflita então sobre as oportunidades de melhoria. 

 

Ranking Caracteristica Reflexão 

 Você é ousado; Maria é conservadora  

 .  

   

 Você é aberto; Maria é desconfiada  

   

   

 
Você é muito sociável; Maria é muito 
reservada.  

 
 

 

   

 
Você é muito motivado; Maria é 
muito paciente  

   

   

 
Você é muito diplomático; Maria é 
bastante diplomática  

 
 

 

   

 Você é obstinado; Maria é obstinada 
 

 

   

 

 

 

 


