ATITUDE NO TRABALHO
Relatório voltado ao Treinamento & Desenvolvimento e pode ser usado como um instrumento de
diagnós co. Avalia o comportamento, relacionamentos, trabalho em grupo. Uso individual.

RELATÓRIO DE USO PRIVADO E CONFIDENCIAL
CANDIDATO EXEMPLO
00001-00001-0000095

Realizado em: 06/12/2016
ID/S EBEE BBEB CBED

0. ÍNDICE DO RELATÓRIO
Tópicos disponíveis no presente relatório

1. MOTIVAÇÕES E AMBIENTE IDEAL
2. TENDE A EVITAR
3. TENDENCIAS COMPORTAMENTAIS

1. MOTIVAÇÕES E AMBIENTE IDEAL
Esta seção identifica as condições ideais de trabalho para CANDIDATO. Pessoas adaptáveis sentem-se confortáveis
mesmo em condições não ideais, porém algumas pessoas poderão se sentir muito pressionadas caso as condições
ideais não sejam encontradas, portanto seu melhor desempenho será em um ambiente que proporcione ou permita os
ítens listados nesta seção.

Popularidade e reconhecimento social
Liberdade de controles
Liberdade de expressar pensamentos e emoções
Reconhecimento público pelo desempenho
Fazer parte de grupos de a vidade
Expecta vas claramente deﬁnidas do desempenho
Valorizar a qualidade e a exa dão
Oportunidade de demonstrar conhecimentos técnicos
Controle sobre os aspectos que afetam a performance
Ambiente de trabalho calmo e sem pressão

Em menor grau, mas também importantes, são os seguintes pontos:
Possibilidade de dirigir as a vidades de outras pessoas
Pres gio e desaﬁo
Oportunidade para realização individual
Ausência de detalhes
Inovação e foco no futuro

2. TENDE A EVITAR
Todos temos situações ou atividades que naturalmente tendemos a evitar, seja por desagrado ou medo do que possa
estar envolvido nisso.
Esta seção relaciona as atividade e/ou situações que essa pessoa tende a evitar baseado nas respostas ao Questionário
de Perfil Pessoal. Entretando, em alguns casos, alguns destes fatores podem não se aplicar a ela.

A vidades que requeiram ações ro neiras e previsiveis
Ações que possam resultar em desaprovação do grupo
Ser cri cado
Decisões apressadas
Ações impulsivas

Em menor grau, mas também importantes, são os seguintes pontos:
Situações onde não tem controle sobre os fatos
Parecer fraco ou fragilizado
Ambientes com horários rígidos

3. TENDENCIAS COMPORTAMENTAIS
Esta seção prevê o potencial de intensidade em cada um dos comportamentos listados. O presente conjunto de
comportamentos são os mais comuns encontrados no ambiente de trabalho.

Pode verbalizar os pensamentos e as ações dos outros
Reage aos problemas por meio de avaliação e cooperação
Analisa muitas variáveis ao tomar decisões
Delega a outros a responsabilidade de ações decorrentes
Reduz a tensão no grupo por meio de interaçâo verbal
Responsabiliza-se pelo acompanhamento de a vidades
Parece con do mesmo quando está impaciente ou ansioso
Age com energia mesmo se isto ofende algumas pessoas
Resolve conﬂitos promovendo análises e debates
Considera os pontos de vista discordantes
Mantém-se neutro ao aparecimento de conﬂitos
Exige resultados imediatos
Encoraja com palavras os outros em seus esforços
Elabora uma ro na funcional e repe

va

Avalia cuidadosamente métodos e ações alterna vas
Corre riscos maiores por resultados potenciais
Inﬂuencia pessoas transmi ndo o mismo
Prefere manter métodos que já se mostraram eﬁcazes no passado
Ouve com reservas a opinião de outros
Reage a problemas com rapidez
Inﬂuencia ou inspira os outros verbalmente
Muda apenas por meio de processo ordeiro e planejado
Sempre confere a exa dão do trabalho

Pode usar o poder e a autoridade para obter resultados
Prefere usar o charme e o entusiasmo pessoais
Tem uma um modo metódico de fazer as coisas
Segue cuidadosamente procedimentos e processos
Gosta de dirigir o esforço dos outros
Facilita a interação entre pessoas
Coopera para concluir a vidades
É diciplinado mesmo trabalhando sozinho
Corre riscos com idéias não testadas
Ser recep vo
Apegado as regras
Intercede e recomenda ações
Agita, põe em movimento
Explica e aprofunda o tópico
Delega a outras pessoas
Assume e toma o controle
Ressalta suas próprias qualidades
Comanda e dirige outras pessoas
Absorve e reﬂete sobre o assunto
Estabiliza e torna permanente
Inventa e cria novas soluções e ideias
Inves ga, examina, confere
Jus ﬁca, defende, dá razões
Mantém e preserva
Usa tá cas com habilidade
Demonstra cuidados por outras pessoas
Contesta, levanta objeções
Observa com atenção
Planeja e prepara as a vidades
Elogia e demonstra aprovação
Proibe e evita riscos
Protege a estabilidade
Reconcilia, resolve diferenças

Revisa e analisa detalhes
Aposta no futuro, arrisca
Testa e experimenta
Conﬁa e acredita nas outras pessoas
Verbaliza, expressa pensamentos
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