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INTRODUÇÃO
Tem sido demonstrado por várias pesquisas que as pessoas mais bem sucedidas são
aquelas que conhecem e compreendem bem a si mesmas, assim como seus talentos e
oportunidades de desenvolvimento.  Com isso, elas conseguem desenvolver estratégias para
enfrentar os desafios propostos pelos ambientes em que vivem.

O objetivo do Índice de Capacidade de Discernimento é ajudar cada pessoa a adquirir uma
real compreensão de si mesma, principalmente de como analisar e interpretar suas
experiências.  O discernimento, a perspicácia e a profundidade de percepção ou julgamento
têm relação direta com o nível de desempenho pessoal.  Quanto mais aguçado o
discernimento, maior a consciência da pessoa a respeito de sua realidade no mundo exterior
e interior.

Neste relatório, explora-se como a pessoa interage com o mundo exterior e com a sua
dimensão interna.  O relatório inclui sete importantes áreas:

Resumo da Capacidade de Discernimento
Visão de Mundo
Visão de Si Próprio
Clareza e Consciência Situacional
Capacidade de Resolver Problemas
Índice de Reação
Equilíbrio e Foco

Procure ler todo o relatório com a mente aberta.  Todos nós temos áreas onde podemos
melhorar.  Use o conteúdo desta análise para conversar com seu mentor, coach ou líder
sobre formas de melhorar sua atuação, tanto na esfera pessoal como profissional.  Durante a
leitura, lembre que este não é um relatório a respeito de comportamentos observáveis; os
comportamentos podem facilitar ou dificultar a exibição do que é descrito neste relatório.
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RESUMO DA CAPACIDADE DE
DISCERNIMENTO
Esta seção mede o quanto John é capaz de compreender cada dimensão analisada, bem como
sua habilidade de perceber o valor de cada situação.

Individualidade

Situações Práticas

Sistemas e Ordem

Índice de Diferenciação
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Visão de Mundo Visão de Si Próprio

A coluna Individualidade indica o desenvolvimento da capacidade de
compreender nossa própria individualidade e a individualidade das outras
pessoas.  Você consegue entender bem os outros?  Sua consciência de
si próprio é bem desenvolvida?  (Coluna Sentir)

A coluna Situações Práticas mostra o desenvolvimento de nossa
capacidade de fazer comparações práticas de coisas, tarefas e pessoas,
assim como a clareza que temos dos papéis que desempenhamos na
vida.  Até que ponto você compreende bem todos os aspectos das
situações práticas?  Você entende bem os papéis que exerce em sua
vida?  (Coluna Agir)

A coluna Sistemas e Ordem mostra o desenvolvimento da capacidade de
perceber a existência de sistemas e de ordem no mundo, bem como
dentro de nós mesmos.  Você consegue ter uma boa compreensão de
como o mundo está estruturado e organizado?  Sua capacidade de
auto-organização e seu direcionamento para o futuro são adequados?
(Coluna Pensar)

A coluna Índice de Diferenciação mostra o desenvolvimento de nossa
capacidade geral de diferenciar valores, tanto no mundo externo como
dentro de nós mesmos.  (Coluna Julgar)

Essas informações serão exploradas com mais detalhes nas páginas
seguintes.

3
John Doe

Copyright © 1984-2020. Target Training International Ltd.

Consultoria em Treinamento & Desenvolvimento
+55 11 5052-0348
www.arquiteturarhcom.br



VISÃO DE MUNDO
A forma como John vê o mundo a seu redor.  Essa visão reflete sua
clareza e compreensão com relação a pessoas, tarefas e sistemas.  Pode
também ser entendida como sua forma de sentir, agir e pensar do ponto
de vista externo.  As frases abaixo baseiam-se principalmente nas 3
dimensões presentes no lado esquerdo da página de análise das
dimensões axiológicas e estão em ordem aleatória.

Seria útil para John fazer um esforço consciente para concentrar-se
mais em tarefas e atividades práticas.

John compara e escolhe as opções que darão o melhor resultado em
termos práticos.

John prefere lidar com as coisas diretamente.

John gosta de criar e manter relações próximas com os outros.

John consegue criar e manter relações próximas com os outros.

John pode usar sua habilidade de compreender as pessoas para
influenciá-las a concordar com os pontos de vista dele.

John encara os problemas sob o ponto de vista dos sistemas ou
regras que se aplicam à situação.

Seria útil para John melhorar sua comunicação com as figuras de
autoridade.

John prefere resolver os problemas de acordo com um sistema lógico,
ou aplicando as regras que melhor se adequem à situação.

John desempenha melhor em um ambiente onde as pessoas são
importantes, e as responsabilidades e decisões são compartilhadas.

FATORES EXTERNOS (Parte 1) FATORES INTERNOS (Parte 2)
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VISÃO DE SI PRÓPRIO
A forma como John vê a si próprio.  É uma medida da clareza e
compreensão que tem acerca de si mesmo, de seus papéis na vida e de
seu rumo futuro.  As dimensões internas são um reflexo dele do ponto de
vista pessoal e também profissional.  As frases abaixo baseiam-se
principalmente nas 3 dimensões contidas no lado direito da página de
análise das dimensões axiológicas e estão em ordem aleatória.

John poderia compreender mais claramente os papéis que exerce na
vida perguntando a si mesmo: “Quais são meus principais papéis?”

Seria útil para John compreender melhor seus papéis.

John tem compreensão sobre os papéis que exerce na vida e suas
atividades.

John entende com clareza quem ele é, e tem uma forte consciência
interna de seu autovalor.

John tem uma forte consciência de quem ele é.

John usa sua autoestima para ganhar forças.

John não sabe que rumo sua vida está tomando.

John não dá grande importância a planejar seu futuro.

John poderia ser mais otimista e realista com relação a suas
expectativas futuras.

FATORES EXTERNOS (Parte 1) FATORES INTERNOS (Parte 2)

Resultado
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CLAREZA E CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
A Clareza na leitura de cenários e a Consciência Situacional são medidas tanto
interna como externamente.  A Clareza na leitura de cenários mede o quanto uma
pessoa consegue perceber o que é importante em cada situação, bem como sua
capacidade de examinar, compreender e avaliar equilibradamente as dimensões
do mundo exterior e interior.  O resultado referente à Consciência Situacional
mede o quanto John é consciente da realidade do mundo exterior e de seu
próprio mundo interior.

Clareza na Leitura de Cenários Externos: Desenvolvimento de
um senso de equilíbrio para avaliar situações pessoais, práticas e
teóricas no mundo exterior.

Baixa
Clareza Clareza Moderada

Clareza
Alta

John poderia se esforçar mais para manter a objetividade ao lidar
com todos os tipos de situações e problemas.

John, no geral, tem uma visão objetiva das questões, mas deveria
tentar avaliá-las equilibradamente em termos de pessoas, tarefas e
sistemas.

Consciência Situacional Externa: Expectativas a respeito do
mundo a sua volta.

Pouco
Desenvolvida Desenvolvida

Bem
Desenvolvida

John tem uma consciência moderada da realidade do mundo.

John tem uma compreensão moderada da realidade do mundo em
termos de pessoas, tarefas e sistemas.

John aborda as situações com uma objetividade moderada.

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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CLAREZA E CONSCIÊNCIA SITUACIONAL
Continuação

Clareza na Leitura de Cenários Internos: Desenvolvimento de um 
senso de equilíbrio para avaliar situações pessoais, práticas e
teóricas dentro de si mesmo.

Baixa
Clareza Clareza Moderada

Clareza
Alta

Ele pode carecer de uma visão equilibrada de seu mundo interior, e
seria útil compreender melhor seu rumo futuro.

Ao enfrentar questões internas, seria útil para John desenvolver uma
visão mais equilibrada de si mesmo em termos de quem é, dos papéis
que exerce na vida e de sua direção futura.

Para adquirir uma visão mais equilibrada de seu mundo interior, ele
poderia esforçar-se por compreender melhor seus objetivos futuros.

Consciência Situacional Interna: Expectativas com relação a mim
mesmo.

Pouco
Desenvolvida Desenvolvida

Bem
Desenvolvida

John pode ter uma abordagem subjetiva de si próprio, de seu papel e
objetivos.

John poderia desenvolver mais sua consciência e compreensão de
seus pontos fortes e fracos.

John pode necessitar desenvolver mais clareza e compreensão
quanto a sua própria realidade interna.

De que forma incrementar essas áreas poderia ajudar sua vida pessoal e
profissional?

Quais áreas você acha que seria mais proveitoso desenvolver?

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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RESUMO DA CAPACIDADE DE RESOLVER
PROBLEMAS

Situações Individuais

Situações Práticas

Situações Conceituais e Normativas

Índice de Problemas e Decisões

Índice de Reação
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Visão de Mundo Visão de Si Próprio

A coluna Situações Individuais indica quão desenvolvida é a
capacidade de reconhecer o que é importante em situações
que dizem respeito à individualidade de outras pessoas e
situações que envolvem a própria individualidade.

A coluna Situações Práticas refere-se ao desenvolvimento da
capacidade de reconhecer o que é importante em situações
que envolvem comparações, processos, projetos e em
situações que envolvem os papéis desempenhados na vida.

A coluna Situações Conceituais e Normativas indica quão
desenvolvida é a capacidade de reconhecer o que é
importante dentro de sistemas onde haja ordem, autoridade,
regras e em situações que exigem autodisciplina.

A coluna Problemas e Decisões refere-se ao
desenvolvimento da capacidade de discernir o que é
importante em situações do mundo exterior e do interior da
pessoa.

A coluna Índice de Reação indica quão desenvolvida é a
capacidade da pessoa de administrar suas reações quando
confrontada com situações do mundo exterior e do interior de
si mesma.

8
John Doe

Copyright © 1984-2020. Target Training International Ltd.

Consultoria em Treinamento & Desenvolvimento
+55 11 5052-0348
www.arquiteturarhcom.br



CAPACIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS
A seção Capacidade de Resolver Problemas demonstra qual é a habilidade de
John para resolver problemas e concentrar-se em momentos difíceis, bem como
sua habilidade de tomar decisões equilibradas.  Os níveis de desenvolvimento
são indicados pelos índices Bem Desenvolvida, Desenvolvida ou Pouco
Desenvolvida, bem como por um resultado numérico.

Capacidade de Resolver Problemas Envolvendo Pessoas - A
capacidade de perceber o que é importante em situações externas
complexas, que envolvem a individualidade de outras pessoas,
além da habilidade de resolver problemas pessoais dos outros.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100
86*

Capacidade de Resolver Problemas Práticos - A habilidade de
perceber o que é importante em situações externas complexas,
com o objetivo de resolver problemas práticos do mundo exterior.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78
82*

Capacidade de Resolver Problemas Conceituais - A habilidade
de perceber o que é importante em situações externas complexas,
com o objetivo de resolver problemas conceituais, sistêmicos e
normativos do mundo exterior.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78
81*

Capacidade de Resolver Problemas e de Tomar Decisões no
Mundo Exterior - A habilidade de perceber todas as informações
relevantes e necessárias para tomar decisões importantes, em
situações complexas relacionadas à tarefa que tem que ser feita.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

84
79*

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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CAPACIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS
Continuação

Capacidade de Resolver Problemas no Mundo Interior - A
habilidade de perceber o que é importante em situações complexas
relativas à própria individualidade, com o objetivo de resolver os
próprios problemas pessoais.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

84
77*

Habilidade de Resolver Problemas Relacionados aos Papéis
Exercidos - A habilidade de perceber o que é importante em
situações complexas relativas aos papéis exercidos pelo indivíduo,
com o objetivo de resolver problemas pessoais de ordem prática,
associados aos diferentes papéis que um indivídulo pode exercer.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

74
75*

Habilidade de Resolver Problemas Relacionados ao Futuro
Pessoal - A habilidade de perceber o que é importante em
situações complexas que exigem autodisciplina e a capacidade de
resolver problemas pessoais hipotéticos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

58
75*

Capacidade de Resolver Problemas e de Tomar Decisões
Internamente - A habilidade de perceber o que é importante em
situações complexas da realidade interior, com o objetivo de
resolver problemas e de tomar decisões pessoais.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

58
66*

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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ÍNDICE DE REAÇÃO
O Índice de Reação é determinado pelo estudo do Controle Externo e do Controle
Interno de John.  A combinação dessas informações indica a capacidade da
pessoa de reagir adequadamente em situações difíceis.  Os níveis de
desenvolvimento são indicados pelos índices Bem Desenvolvida, Desenvolvida
ou Necessita Ser Desenvolvida

Controle Externo: A habilidade de mostrar-se racional e controlado
ao enfrentar problemas ou crises.
Pouco
Desenvolvida Desenvolvida

Bem
Desenvolvida

Ele mostra alguma disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas que envolvem situações
práticas.

Ele tem uma capacidade desenvolvida de organizar e controlar suas
reações ao enfrentar problemas externos.

Ele mostra alguma disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas que envolvem outras pessoas.

Ele mostra alguma disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas que envolvem sistemas e
teorias.

Controle Interno: A habilidade de manter um comando consciente
do eu interior em circunstâncias difíceis, e de reagir racionalmente.
Pouco
Desenvolvida Desenvolvida

Bem
Desenvolvida

Ele demonstra falta de disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas envolvendo os papéis que
desempenha na vida.

Sua capacidade de organizar e controlar suas reações ao enfrentar
problemas internos precisa ser mais desenvolvida.

Ele demonstra falta de disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas que envolvem sua própria
individualidade.

Ele demonstra falta de disciplina e organização ao reagir a conflitos,
principalmente ao lidar com problemas envolvendo autodisciplina.

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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EQUILÍBRIO E FOCO
A seção de Equilíbrio e Foco indica a capacidade de John de resolver problemas
e concentrar-se durante momentos difíceis, bem como sua habilidade de tomar
decisões equilibradas.  Os níveis de desenvolvimento são indicados pelo
resultado numérico relativo à Tomada de Decisão Equilibrada e ao Controle
Externo e Interno, bem como pelos índices Bem Desenvolvida, Desenvolvida ou
Necessita Ser Desenvolvida para o Índice de Atitudes.

Tomada de Decisão Equilibrada - A habilidade da pessoa de
tomar decisões sensatas e oportunas regularmente em sua vida
pessoal e profissional.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

68
70*

Índice de Foco Externo - A habilidade de concentrar-se e manter
um senso de equilíbrio em situações exteriores.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

86
75*

Índice de Foco Interno - A habilidade de concentrar-se e manter
um senso de autodomínio em situações interiores.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24
67*

Índice de Atitudes: O Índice de Atitudes mostra a atitude positiva
ou negativa da pessoa em relação ao mundo; é o resultado das
avaliações que ela fez das frases contidas no questionário.
Pouco
Desenvolvida Desenvolvida

Bem
Desenvolvida

69*
 - Externo  - Interno  - Externo e Interno Combinados

Descritores Gerais do Índice de Atitudes

Duvidoso – inseguro, incerto

Tímido – nervoso

Tolerante – compreensiva, condescendente

Cauteloso – cuidadoso, prevenido, alerta

Incerto – indefinido, especulativo

Prudente – sensato, prático, discreto

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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EQUILÍBRIO E FOCO Continuação

Suspeitoso – desconfiado

Hesitante – tímido, inconstante

Relutante – indisposto, resistente

* 68% da população se encontram dentro da área sombreada.
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ANÁLISE DAS DIMENSÕES AXIOLÓGICAS
Para consultoria, treinamento e "coaching"

FATORES EXTERNOS (Parte 1) FATORES INTERNOS (Parte 2)
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