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Resumo do Perfil de Cada colaborador 

 

JOSÉ DA SILVA – Estilo Construtor  

 A pessoa com um estilo Construtor apresenta forças opostas no seu comportamento. 

Sua vontade em ter resultados tangíveis é potencializada pelo seu enorme senso de 

perfeição, e sua agressividade é abrandada por meio da sensibilidade. Embora pense e 

aja de forma rápida, dificilmente, suas decisões serão impulsivas, pois ele se restringe 

pela necessidade de entender todas as possíveis soluções antes de tomar uma decisão.  

 

MARIA DOS SANTOS – Detalhista Intelectual 

A pessoa de Estilo Detalhista Intelectual é pensadora, precisa, sistemática e, 

preferencialmente, segue procedimentos em todas as áreas da vida. Este Estilo exerce 

muita cautela em tudo que faz, é dedicado e eficaz aos trabalhos que requerem atenção 

a detalhes de precisão. A pessoa Cautelosa se sente mais à vontade num ambiente de 

trabalho claramente definido, com detalhes, porque busca prever as expectativas, as 

condições, os prazos, os procedimentos e as avaliações envolvidos em uma tarefa para 

que não se depare com o elemento surpresa Geralmente, assume o risco quando tem fatos que pode 

utilizar para chegar a uma conclusão, embora ele goste de ouvir as opiniões dos seus líderes 

 

RICARDO BRAGA – Comunicador Popular 

 A pessoa de Estilo Comunicador Popular tende a ter facilidade em relacionamento 

interpessoal, tem muitos contatos, faz amizades facilmente e é extrovertido. 

Dificilmente, tem um comportamento agressivo ou mais hostil intencionalmente. O 

Comunicador Popular sempre busca ambientes em que possa fazer e manter network. 

Com sua habilidade verbal, ele promove não somente suas ideias, mas, se julgar 

interessante, cria uma atmosfera de entusiasmo para a realização dos projetos de 

outros.  

 

JOÃO SILVA SANTOS – Focado em Resultados 

 A pessoa com Foco em Resultados tem autoconfiança e pode transparecer arrogância 

em alguns momentos, dependendo da interpretação de cada um. Ela procura sempre 

formas para testar e desenvolver sua habilidade em obter resultados. Quem é com Foco 

em Resultados gosta de atividades complexas, situações de competição, tarefas 
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exclusivas e ocupar posições importantes. Assume responsabilidades com um ar de autossuficiência e 

demonstra autossatisfação quando termina.  
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Motivadores 

JOSÉ DA SILVA– dominância; realizações únicas. 

MARIA DOS SANTOS – estabilidade; realizações previsíveis. 

RICARDO BRAGA – aprovação social, popularidade  

JOÃO SILVA SANTOS  – dominância e independência.  

 

Aumentaria a eficácia com mais: 

JOSÉ DA SILVA– cordialidade; comunicação diplomática; cooperação de equipe eficaz; reconhecimento 

de sanções existentes 

MARIA DOS SANTOS – flexibilidade de função, independência e interdependência; crença no seu 

valor próprio 

RICARDO BRAGA – : controle do tempo; objetividade; senso de urgência; controle emocional; 

cumprimento de promessas, tarefas 

JOÃO SILVA SANTOS  – sensibilidade genuína; disposição para ajudar os demais a obter 

sucesso em seu próprio desenvolvimento pessoal  
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Estilo de gestão mais eficaz: 

JOSÉ DA SILVA– Dirigindo com base em regras 

MARIA DOS SANTOS – Reforçando as regras 

RICARDO BRAGA – Motivando 

JOÃO SILVA SANTOS  – Dirigindo e motivando 

 

Nível de conforto entre si: 

 

 

 

 

JOSÉ DA SILVA MARIA DOS SANTOS RICARDO BRAGA JOÃO SILVA SANTOS

JOSÉ DA SILVA

Valores iguais, mas 

velocidade e focos 

diferentes

Diferença de Valores

Valores iguais, mas 

velocidade e focos 

diferentes

MARIA DOS SANTOS

Valores iguais, mas 

velocidade e focos 

diferentes

Valores e 

velocidades opostos

Valores e velocidades 

opostos

RICARDO BRAGA Diferença de Valores
Valores e velocidades 

opostos Valores Parecidos

JOÃO SILVA SANTOS

Valores iguais, mas 

velocidade e focos 

diferentes

Valores e velocidades 

opostos Valores Parecidos

Perfil DC CS I alto DI


