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Assim que um contratempo, ou uma crise, são superados, você leva menos tempo do que a maior parte das
pessoas para se recuperar.   Você levanta e continua, após ter tido um tempinho para se recuperar e colocar
as coisas em ordem.

N4: TEMPO DE RECUPERAÇÃO

Adicionalmente, você é mais otimista do que a maioria dos trabalhadores. Você está sempre confiante de
que terá um resultado favorável em diversas  ocasiões, uma vez que você se sente tanto no controle como
capaz de influenciar pessoalmente na decisão.

N3: INTERPRETAÇÃO

Dois terços dos trabalhadores demonstram um temperamento mais forte do que o seu, uma vez que você tende
a aceitar discordâncias e conflitos de forma racional com prontidão para entrar no modo de "resolver-
problemas".

N2: INTENSIDADE

Muitos dos seus colegas provavelmente te conhecem como alguém que espera calmamente pelos resultados,
qualquer que sejam eles, e não como uma pessoa preocupada. Você freqüentemente demonstra um
comportamento calmo, tranqüilo e controlado. De vez em quando, surgem algumas situações que te causam
certa ansiedade.

N1: PREOCUPAÇÃO

Baseado na pontuação dos 28 traços

Quando crises, emergências, interrupções e outros potenciais estressores acontecem no trabalho, você
costuma lidar com essas situações de forma calma, equilibrada e segura. De fato, você parece ser capaz de
lidar com mais estresse do que dois terços dos trabalhadores. Aquilo que é estressante para os outros é
encarado por você como um obstáculo, que afeta minimamente sua eficácia pessoal.

N: NECESSIDADE DE ESTABILIDADE
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Ao lidar com situações delicadas, seus colegas terão grande probabilidade de te ver como uma pessoa
delicada, aquele que sabe como discordar de maneira cordial, e que pode ser eficaz na condução de uma
discussão.

E6: TATO

Quando seus colegas assumem compromissos, fazem promessas ou outros acordos, algumas vezes você
tende a ser cético, assumindo que eles podem não estar sendo sinceros, ou prometendo algo que não
conseguem cumprir, portanto pode ser necessário um acompanhamento para garantir a realização do
mesmo.

E5: CONFIANÇA NOS DEMAIS

Todos os seus colegas te conhecem como alguém que "assume o controle", ficando não apenas confortável
no papel de liderança, mas desejando ser um líder. Assumir a responsabilidade por dirigir o trabalho de outros
é natural para você.

E4: TOMADA DE CONTROLE

Apesar de normalmente trabalhar duro, você geralmente prefere atividades que sejam mais sedentárias ou sem
movimento, tais como trabalho de escritório ou trabalhar num local fixo. Níveis de atividade e energia física não
é o mesmo que energia mental, portanto você pode ser altamente produtivo de forma mais sedentária.

E3: MODO DE ATIVIDADE

Você se sente bem, e até aprecia, passar a maior parte do seu dia de trabalho cercado por outras pessoas,
em reuniões, conferências, entre outros, tendo pouco - se alguma - necessidade de ter um tempo para si
mesmo. De fato, você provavelmente é aquele que une as pessoas, para qualquer propósito.

E2: CORDIALIDADE

Com respeito a forma como você se relaciona com seus colegas, você, geralmente,  irá demonstrar mais
entusiasmo e cordialidade  (sorrisos e  risadas, entre outros) para com alguns colegas do que para com outros.

E1: ENTUSIASMO

Você gosta de estar onde as coisas acontecem e não se importa de estar com pessoas à sua volta. Como
resultado, uma das formas mais efetivas de conseguir que você faça alguma coisa é a promessa de um forte
aspecto social - festas, encontros, reuniões, entre outros. A promessa de tranqüilidade excessiva ou solidão,
apesar de ser possivelmente benéfico, não é atrativa para você.

E: EXTROVERSÃO
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Na maior parte do tempo, você trabalha regularmente com os detalhes. Provavelmente, você é bom em
colecionar evidências que apóiem sua posição, uma vez que sua mente dificilmente irá se direcionar para
assuntos de áreas irrelevantes. Atenção repetitiva a detalhes e eficiência te tranqüilizam mais do que se
debater com a visão geral.

O4: ABRANGÊNCIA

Você é claramente um amigo das mudanças, com um apetite forte e diário pelo novo e pelo diferente, tanto em
opções sociais como no processo de trabalho. Você se sente mais confortável com mudanças e inovações do
que 93% da população, e em algumas ocasiões provavelmente deveria escutar os alertas (e prestar atenção
neles!). Tenha cuidado, o uso da mudança apenas como ferramenta para aliviar o tédio pode ser dispendioso.

O3: MUDANÇA

Seus interesses se distribuem por uma grande variedade de áreas, de tal forma que você naturalmente lê e
conversa com outras pessoas sobre quase tudo. Sendo assim, você costuma acolher as oportunidades de
trabalhar em problemas complexos que perpassem por muitas especialidades.

O2: COMPLEXIDADE

Sua imaginação é muito ativa, portanto é difícil para você se concentrar no aqui-e-agora. Isso implica numa
forte preferência por delinear, por inventar, por definir uma estratégia, e  criar, ao invés de fazer, implementar
ou planejar detalhes tácticos.

O1: IMAGINAÇÃO

Geralmente se sente confortável em trabalhar nos níveis teóricos ou abstratos, você aceita a incerteza e o
desconhecido de braços abertos. Apesar de não, necessariamente, abraçar as mudanças pela mudança, você
certamente está aberto a considerar novas idéias e sugestões.

O: ORIGINALIDADE
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Sendo uma pessoa que aprecia ser o centro as atenções, você expressa as suas opiniões com
espontaneidade - ninguém precisa tentar "ler a sua mente". Seus colegas provavelmente te conhecem como
um "falador".

A4: COMEDIMENTO

Quando são atribuídos créditos e elogios, você tem maior probabilidade de se sentir confortável em receber
aqueles que lhe são devidos. Você se orgulha, de forma adequada,  das suas conquistas e habilidades, e é
capaz de demonstrar humildade quando necessário.

A3: HUMILDADE

Você tem um necessidade relativamente forte de vencer, e geralmente pode tomar decisões impopulares
necessárias para tanto. Você naturalmente se envolve em situações competitivas e de conflito, se sente a
vontade no papel de persuadir ou convencer os outros, e não costuma desistir de uma discussão. Pode ser,
ou ter sido, uma espécie de  rebelde ou um inconformado.

A2: ACORDO

Você costuma pensar que suas prioridade, sua agenda, e seu ponto de vista são provavelmente os
corretos. Você tende a levar as necessidades dos outros mais a sério quando elas coincidirem com as suas
próprias necessidades.

A1: NECESSIDADES DOS OUTROS

Seus colegas provavelmente te conhecem  como um "desafiador" - competitivo, assertivo, orgulhoso, e "pra
frente". Você não costuma voltar atrás numa posição que assumiu, e normalmente hesita numa discussão.

A: ACOMODAÇÃO
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Finalmente, você é mais metódico do que a vasta maioria dos trabalhadores, preferindo se  organizar e manter
o plano e/ou métodos, ao invés de se entregar á espontaneidade em responder às necessidades, interesses ou
prioridades do momento.

C5: PLANEJAMENTO

Com respeito a como você foca na tarefa atual, você aparenta se concentrar naturalmente com distrações
mínimas (isto é, bom controle dos impulsos), e normalmente acha natural, e preferível, se manter numa tarefa
até que ela seja terminada.

C4: CONCENTRAÇÃO

Sua motivação para ser o "número um" no campo que escolheu te distingue como uma pessoa que tem
objetivos claros e que possivelmente emprega os esforços necessários para chegar lá.

C3: AMBIÇÃO

Provavelmente, seus colegas te conhecem como um "arrumadinho" que gosta de manter tudo em seu devido
lugar, e que provavelmente se organiza antes de começar uma tarefa.

C2: ORGANIZAÇÃO

Além disso, você tende a ser uma espécie de perfeccionista que espera resultados perfeitos na maioria das
situações.

C1: PERFECCIONISMO

Sua abordagem geral de trabalho pode ser caracterizada como concentrado nos objetivos, organizado,
disciplinado e ambicioso. Seus colegas provavelmente te conhecem como um processador em série,
preferindo se concentrar na prioridade mais importante. Em geral, você se sente no controle de como as coisas
vão acontecer (conhecido como "Ponto Interno de Controle").

C: CONSOLIDAÇÃO
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Liderança

"Você freqüentemente se sente e transmite um senso de auto-confiança. Como regra geral, você se sente
capaz de lidar com as situações segundo o seu julgamento, sem se sentir dependente de políticas, autoridade
ou tradição."

Independência

"Sua natureza calma e extravertida sugere que na maior parte do tempo você se descreveria como uma
pessoa feliz que exibe aquilo que as pessoas chamam de energia "positiva". Geralmente, você é otimista nas
explicações de como as coisas aconteceram em sua vida. Quando coisas boas acontecem você tende a
enxergá-las como reflexo direto de seu esforço e habilidade, e quando coisas ruins acontecem, você tende a
acreditar que elas foram causadas por algo fora de seu controle, tais como sorte, pessoas poderosas ou uma
circunstância adversa temporária. Você freqüentemente demonstra "controle interno", isso significa que
independente do resultado que você obtém, este é atribuído ao seu esforço e/ou habilidade, ao invés de ser
atribuído à sorte ou à intervenção de alguém. Uma forma útil para você lidar com os aborrecimentos diários é
através da redefinição da situação, ou seja, ver o copo "meio cheio" ao invés de "meio vazio". Você é
tipicamente otimista nas explicações de como as coisas acontecem em sua vida – quando boas coisas
acontecem você tende a vê-las como reflexo direto de seus esforços e capacidade, e quando coisas ruins
acontecem você tende a vê-las como que causadas por algo fora de seu controle, como sorte, outras pessoas
poderosas ou circunstâncias adversas temporárias."

Inteligência Emocinal

"Provavelmente gosta de ser conhecido como alguém que atingiu o sucesso tradicional Você costuma ter
sucesso e atingir seu melhor desempenho, incluindo alcançar o sucesso tradicional (altos salários, promoções,
etc), quando está em situações de grande autonomia pessoal - onde você pode usar seu  julgamento próprio e
ter grande liberdade em como atingir seus objetivos. É provável que, mantendo as demais condições iguais,
você prefira receber de acordo com seu desempenho, ao invés de ter um salário fixo. Sua natureza calma,
curiosa e disciplinada torna provável que você seja bem sucedido trabalhando em um país estrangeiro.
Quando designado para uma série de trabalhos no exterior você tem maior chance, do que muitos outros, de
completar sua missão devido, em grande parte, à sua curiosidade pelo desconhecido. Possivelmente, você
tem um instinto de empresarial, o que significa que você está disposto a assumir riscos a fim de cumprir seus
objetivos. É bem provável que sua carreira seja caracterizada pela perseverança, uma vez que você tende a
ser persistente, determinado, incansável e ativo."

Carreira

"Esta sessão está dividida nos temas: carreira,iInteligência emocional, independencia, liderança, 
características pessoais, relacionamentos, segurança e saúde, valores e hábitos de trabalho.

A maioria destes comentários interpretativos são baseados na misturas dos traços (ou seja, dois ou 
mais traços que interagem para produzir o comportamento). No entanto, alguns são baseados em 
traços únicos, mas são colocados nesta secção (e não na primeira parte, com as outras interpretações 
de traço único), pois se referem a um tema específico apresentado aqui."

© 2020 PARADIGM PERSONALITY LABS. Todos os direitos reservados. página 6



     

    

Norma Grupo Brazilian

Workplace Big Five Profile™ 4.0

"Tende a tomar decisões rapidamente, especialmente identificando a dimensão mais importante e tomando
uma decisão baseada nesse aspecto. Você costuma demonstrar uma excelente "habilidade mental de
executivo", incluindo planejamento, organização, tomada de decisão e resolução de problemas. Você
apresenta o perfil clássico de um líder: calmo, EXTRAVERTIDO, visionário, apropriadamente duro e ambicioso
com disciplina. Se você não está ou nunca esteve numa posição de liderança, você estará em breve.
Demonstra uma inclinação natural para estratégia e para liderar mudanças."

Outros Temas de Liderança

"Enquanto líder, você tende a se manter  organizado facilmente, disciplinado, ambicioso, foca naturalmente
nas prioridades e objetivos imediatos e de longo prazo; apropriadamente cauteloso na tomada de decisão; tem
altos padrões para si mesmo e para os outros; pode demonstrar um pequeno desequilíbrio em favor da vida
profissional/carreira em detrimento da vida pessoal."

Características de Liderança em Consolidação

"Em situações duras e mais competitivas, você dificilmente irá recuar diante de um desafio, cabeça-dura;
independente; calejado (se também for N-); gosta de estar em evidência ( especialmente se também for N- e
C+); aprecia uma boa luta. Pode ser visto como arrogante, desconfiado e superior; pode afastar membros da
equipe; joga para ganhar; conflitos freqüentes. Esteja disposto a reconsiderar qualquer decisão tomada no
calor do momento; faça  exercícios aeróbicos antes das reuniões em que você precisa adotar  uma abordagem
mais branda. Tenha um colega com permissão para te dar feedback quando seu ego superar as níveis
aceitos."

Características de Liderança em Acomodação

"Você tem uma imaginação adequada para antecipar as necessidades futuras e focar nas estratégias. Você
deve se sentir confortável lidando com teoria, complexidade e incerteza associadas aos problemas com os
quais os líderes precisam lidar. Você abraça as mudanças quando estas são necessárias."

Características de Liderança em Originalidade

"Indivíduos moderadamente EXTRAVERTIDOs tendem a ser líderes naturais, por adotar uma gerência mais
próxima (management by wandering around-MBWA), apreciar estar no meio dos acontecimentos, lidar bem
com programação intensa de encontros e apreciar reuniões, cumprimentos e networking. Esteja alerta para a
tendência de deixar engavetados os trabalhos do escritório necessários. Você também pode cansar seus
colegas caso eles sejam muito mais introvertidos do que você. Estabeleça uma "hora de silêncio" na qual você
está livre de interrupções; evite interromper os outros. A forma natural para você negociar seu caminho pela
hierarquia organizacional inclui prestar atenção às suas aparições pessoais, socializar de maneira seletiva (por
exemplo, excluindo pessoas que não irão ajudar na sua situação), ser valorizado por seus superiores, utilizar
seus parentes e avanços profissionais (como treinamento avançado, atividade em organizações profissionais,
licenciamento, entre outros). De forma geral você é amigável, acessível, gregário, assertivo, entusiástico , bom
comunicador face-a-face e assume o comando com naturalidade."

Características de Liderança em Extroverção

"Como líder você é calmo, tranqüilo e centrado quando necessário, se recuperando rapidamente durante as
crises. Essa atitude inspira a confiança dos seus subordinados que o vêem como resistente e vencedor."

Características de Liderança em Necessidade de Estabilidade
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"Você normalmente demonstra uma grande necessidade e prefer6encia por estrutura em todas as áreas -
precisão, perfeição, exatidão e se esforça para evitar a ambiguidade. Você tende a persistir nas tarefas por
mais tempo do que os demais a fim de completá-las, mesmo quando há dificuldades.  Você é naturalmente
produtivo, preferindo trabalhar de forma solitária, focado na tarefa que tem em mãos. Costuma ser proativo na
sua abordagem, preferindo lidar com as questões quando elas aparecem ao invés de esperar pelo momento
"oportuno". Na maior parte das situações você será considerado de alta empregabilidade - EXTRAVERTIDO,
disciplinado e ambicioso. Entre seus colegas, você provavelmente é conhecido um "iniciador" , sugerindo
regularmente novas abordagens, novos produtos, novas estratégias. . . em geral um gerador de idéias. Como
regra geral, você deve achar natural trabalhar sob pressão (de prazos, orçamento/recursos limitados, entre
outros). Sua natureza é uma combinação de calma, disciplina e ambição. Isso torna natural para você
perseverar  em tarefas e projetos que outros abandonariam facilmente. Você tem grandes chances de aderir
consistentemente aos passos de um plano ou método, e portanto raramente procrastina, a não ser que isso
seja parte do plano. Possivelmente, você é um tipo de pessoa que aloca considerável esforço para alcançar
objetivos desafiadores que não são facilmente atingidos; ao longo do caminho, você costuma responder
adequadamente à competição. Quando tenta solucionar um problema, você procura desenvolver algum tipo de
experimento a fim de determinar se sua análise de causas e soluções está correta."

Hábitos de Trabalho

"É possível que você seja percebido pelos outros como "dominante", ou seja, controlador,  forte, assertivo,
autoritário, poderoso e no comando."

Relacionamentos

"Provavelmente é brincalhão e um pouco exibicionista. Pessoas com seu perfil calmo, racional, disciplinado e
focado são normalmente chamadas de "pessoas diurnas", com uma tendência a levantar, na média, algumas
horas mais cedo do que muitos outros. Contudo, isso não é uma regra absoluta. Certas circunstâncias podem
influenciar você a levantar mais tarde. Correr riscos sociais deve ser algo muito natural para você, tais como
conhecer novas pessoas, se colocar em situações sociais em que nunca esteve antes, tomar a iniciativa de
conhecer uma pessoa nova, e outras coisas desse tipo. Na maioria das situações você é assertivo, de forma a
deixar poucas dúvidas, entre as pessoas que o cercam, do que você esta sentindo ou pensando. Sua natureza
calma e curiosa tende a levá-lo a tomar decisões riscos, levando-o a ter uma reputação de arrojado.
Geralmente, quanto maior a sua pontuação em O, maior o seu vocabulário e o número de anos de educação
que você teve (ou deseja ter). Você busca naturalmente entender a variedade dos tipos de conhecimento e
aprecia tentar sintetizar diversos tipos de informação a fim de satisfazer sua curiosidade intelectual. Você deve
ter boas habilidades espaciais, achando relativamente fácil visualizar coisas em sua mente."

Características Pessoais
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