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Vitória
Este é seu relatório do talento

Talento: Observador

Além dos Conhecimentos e Habilidades, que são apenas as credenciais, para jogar o jogo num determinado campo
profissional, o Comportamento é que determina o sucesso no mundo desafiante de hoje. Muitas vezes, as pessoas
são contratadas pelos seus conhecimentos técnicos, mas deixam de crescer ou saem da empresa por problemas
comportamentais. Não se adaptam ao cargo ou não conseguem se desenvolver para ele. Aqui você começa a
aumentar o seu autoconhecimento e obtém dicas para fazer melhores escolhas para sua vida e carreira.

Reconheça seu Talento

Você tem a capacidade de buscar no passado a compreensão para o que está se passando no presente. Dessa
forma, consegue ver a estrutura do presente e como ela foi se formando desde suas intenções iniciais. Mesmo que
essas intenções sejam quase irreconhecíveis no presente, você as identifica e isso lhe dá mais segurança ao lidar com
a situação, sentindo-se orientada para tomar decisões muito melhores. Você se torna melhor parceira porque
entende as pessoas e também se torna mais sábia em relação ao futuro porque viu sua semente ser plantada. Você
precisa de tempo para se orientar e para fazer as perguntas certas que lhe darão esta visão linear da situação dentro
do tempo e do espaço. Em compensação, quando constrói esta visão, pode ajudar muito mais os outros a
entenderem onde estão e para onde querem ir. Da mesma maneira, isso funciona com relação a administração,
aconselhamento, negociações, consultoria e outros serviços voltados a pessoas ou bens.
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●Vitória ●Observador

Caracteristicas predominantes

Suas características predominantes são:
Paciência, Sociabilidade e Conexão . Observe o
gráfico ao lado.

Dica para o seu currículo
Baseie-se nas suas características predominantes
e na descrição do seu talento abaixo para
preencher a área “Perfil resumido” de seu
currículo.
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'

Dica para entrevistas de emprego
Esteja preparado para dar exemplos de situações profissionais em que você utilizou as suas características mais fortes,
descritas abaixo. Para fazer isso com excelência, descreva para o recrutador o contexto, de que forma você atuou e qual
foi o resultado.
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Você aprensenta paciência em alto grau. Sabe ouvir as pessoas e é receptiva às suas ideias e ações,
pautando-se por um comportamento diplomático, sereno e amável. Você é cuidadosa e não age
com impetuosidade, fazendo questão de buscar segurança em quase todas as situações.

Paciência

A ponderação e autocontrole são as marcas registradas no seu perfil. Exibindo uma alta
consideração com pessoas e fatos, você dificilmente agirá impulsivamente ou de forma
imprudente, tomando muito cuidado antes de falar ou agir. É provável que aja desta forma mesmo
se a situação não exigir tanta cautela.

Consideração

Você possui um perfil com um alto senso de conexão e tende a agir em conformidade com os
objetivos e em estreita cooperação com a equipe a qual pertence. Você se mostra uma pessoa
disciplinada e orienta-se pelos processos existentes para realizar suas tarefas, com o objetivo de

complementar os trabalhos do grupo.

Conexão

Você tem a perseverança como uma de suas características mais marcantes. Manter as coisas nos
trilhos, para você é muito importante e não abandonará facilmente seu curso de ação, mesmo que
ele não esteja dando certo.

Persistência

Você é orientada para as pessoas e para as tarefas, dependendo das circunstâncias. Ora você
poderá adotar uma postura mais pessoal e interativa, considerando as pessoas e as relações
sociais, ora poderá assumir uma atitude mais pragmática e objetiva, privilegiando os resultados.

Sociabilidade

Nem tanto ao mar nem tanto à terra. Você adota os cuidados necessários na execução ou análise
de um trabalho, mas buscará, em certas situações, não exagerar nos detalhes, por não poder
protelar mais a entrega do mesmo. Ainda assim, não perderá a oportunidade de manter uma visão
crítica sobre o trabalho sempre que possível.

Exatidão
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'

Pontos em que você deve prestar atenção
Pode ser que o cargo almejado num processo de seleção peça comportamentos diferentes do seu talento. Isso, é claro,
depende da empresa, mas busque entender como o profissional deve agir. É você que deve decidir se faz sentido
desenvolver alguns desses aspectos. Veja bem: não é o caso de se tornar quem você não é, mas de prestar atenção a
certos pontos que sejam importantes. Reflita a respeito
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Em situações menos arriscadas, você poderá agir mais rapidamente. Em outras ocasiões, poderá
buscar mais segurança e certeza, verificando mais os detalhes da situação e agindo de acordo com
isso. É provável que você que adote uma ou outra postura, a depender do problema.

Autoconfiança

Em relação à preocupação com as pessoas, você tende a ser diplomática nos seus relacionamentos
e toma decisões com razoável cautela. Na busca para atingir resultados, ou tomar decisões, você
tende a considerar os aspectos subjetivos, pessoais ou sociais, preocupando-se mais com as

repercussões nas pessoas do que com os resultados pragmáticos que possa atingir.

Determinação

Você não costuma ser o tipo de pessoa que observa mudanças em detalhes num ambiente. Seu
comportamento se aproxima mais de uma pessoa que vislumbra as situações gerais e não suas
nuances sutis.

Perceptividade

Você tende a ser uma pessoa cujas ações são mais conectadas ao grupo a que pertence e que
adota mais cautela ao agir, seguindo regras. Você prefere seguir do que liderar um processo.

Independência

Você não se deixa entusiasmar facilmente, preferindo examinar todos os ângulos de uma nova
situação e adotar medidas que garantam sua segurança. Geralmente, você adota uma postura
conservadora, até que consiga entender todas as circunstâncias e trabalhar com elas. Moderação é
sua palavra de ordem.

Entusiasmo

Na maioria das vezes você tende a deixar a iniciativa de decisão e ação a outras pessoas. Prefere
agir em seu próprio ritmo, depois de avaliar bem as circunstâncias e adotar ou sugerir medidas de
cautela que possam ajudar a decisão de pessoas mais ousadas, numa postura de muito maior
colaboração do que de impetuosidade.

Automotivação



VITÓRIA trabalha de forma cuidadosa e constante. É uma pessoa bastante paciente, que costuma ter um bom
rendimento em funções de apoio, em tarefas de longo prazo e repetitivas, sem mostrar-se frustrada ou desmotivada.
Mostra-se leal e confiável em relação a seus colegas de trabalho e costuma levar em consideração o ponto de vista dos
outros.

O estilo de VITÓRIA pede, quase sempre, mais tempo para agir do que aquele disponível na maioria das situações de
trabalho. Exigências de maior dinamismo e agilidade nas respostas entram em conflito com o estilo paciente de VITÓRIA ,
que não convive bem com mudanças bruscas e interrupções, freqüentemente necessárias nos processos de trabalho.
Essas eventuais adaptações representam sempre um desafio para VITÓRIA , assim como tomar decisões rápidas em um
ambiente de imprevisibilidade.
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Principais características
Analisa os pontos que se destacam associados ao estilo da pessoa. Em contraposição às suas forças, aparecem as
características que não se destacam.
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