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INTRODUÇÃO
A avaliação PDA é um instrumento confiável, validado cientificamente,
desenvolvido pontualmente para entender e descrever o comportamento das pessoas.

que

foi

Supondo que você mesmo tenha preenchido seu o formulário, seguindo e respeitando
as instruções, no relatório você encontrará uma descrição precisa de como você
normalmente responde a diferentes situações, desafios, e compromissos que são
apresentados no dia a dia.
Portanto, esta avaliação descreve como você irá se comportar e por que.. Temos que
levar em conta também que em momentos de oportunidade podemos adaptar e até
modificar nosso comportamento, potencializando ou inibindo as nossas tendências
naturais.
Neste relatório, você encontrará informações valiosas, por exemplo, quais são os
comportamentos mais próprios e característicos de seu estilo comportamental, e que
surgem espontaneamente, e quais são seus principais motivadores.
Nós convidamos você a dedicar um tempo lendo detalhadamente seu relatório PDA,
esforçando-se para identificar as características em seu estilo comportamental que têm
tido um impacto positivo, bem como as características que em momentos diferentes
podem ter afetado negativamente o seu caminho para o sucesso.
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INDICADOR DE CONSISTÊNCIA

As Informações contidas no relatório são "coerentes
para interpretar e de base sólida para tomar decisões.

e

consistentes",

portanto

válidas

GRÁFICO PDA
Eixo do Risco
Cauteloso

Arriscado

É uma pessoa direta, assertiva e competitiva. Tomará a iniciativa e
pressionará para que as metas sejam alcançadas. É motivada por desafios
complexos
e
estará
disposta
a
assumir
riscos.
Não
terá
maiores
inconvenientes no momento de confrontar os outros com o objetivo de
alcançar as metas.

Eixo da Extroversão
Introvertido

É uma pessoa que interage com outros sem
geralmente extrovertida. Em geral se aproxima
grau de interesse apropriado.
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Eixo da Paciência
Inquieto/Impaciente

Calmo/Paciente

É uma pessoa muito dinâmica e impaciente, altamente motivada pela
diversidade, mudança e variedade de tarefas e responsabilidades. Não
gosta da rotina e pode chegar a se aborrecer, se seu dia-a-dia não incluir
uma variedade de atividades. Em algumas oportunidades e por causa de
sua extrema motivação, pode chegar a ser vista pelos outros como agitada,
irritável e muito ansiosa.

Eixo das Normas
Independente

Sujeito às normas

É uma pessoa que se sujeita sem inconvenientes às normas. Mostra
abertura razoável e está aberto às ideias dos outros. Pode estar aberto a
receber a direção e a determinação das normas. Preocupa-se que as coisas
sejam bem feitas. É tolerante, cortês e cooperativa.

Eixo do autocontrole
Emocional

Racional

É uma pessoa "situacional", no que se refere ao eixo do Autocontrole. Não
manifesta uma tendência claramente emocional nem racional. Isso implica
que, de acordo com cada situação, poderá eventualmente mostrar-se um
pouco racional, fria e calculista, como também mais sensível, além de
envolver seu emocional.

NOTA: É importante compreender que nem todas as características descritas neste relatório
serão manifestadas simultaneamente e na mesma intensidade. É mais provável que você veja
só algumas dessas características. Quanto mais "alto" pontuar cada eixo, mais intensa será a
conduta e mais característica será no Perfil Profissional da Pessoa.
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PALAVRAS DESCRITIVAS
Baseado nas respostas, este relatório identificou as palavras que
pessoal. Segue abaixo uma lista dessas palavras que claramente
descrever o estilo natural de comportamento dessa pessoa.

Dinâmico
Realista
Preciso
Ansioso
Amistoso
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Cordial
Tenso
Cuidadoso
Investigativo
Indeciso

descrevem o
poderiam ser

comportamento
utilizadas para

Comunicativo
Versátil
Ágil
Pergunta "o que" "quem"
"como"
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DESCRIÇÃO DO PERFIL NATURAL
Esta
seção
lhe
permitirá
ter
uma
ampla
visão
e
compreensão
do
estilo
natural
de
comportamento desta pessoa. Esta descrição identifica a forma natural e espontânea em que
responderá às demandas do trabalho. Utilize esta descrição para ter uma compreensão mais
profunda de como esta pessoa responde perante a necessidade de resolver problemas e
confrontar desafios, influenciar pessoas, responder ao ritmo do ambiente e como responde às
regras e procedimentos impostos por outros, bem como sua capacidade de "autocontrolar" seus
impulsos e emoções.

Tiago é um indivíduo cordial, intenso e impaciente. É ansioso por agradar. Quer
conseguir que as coisas sejam iniciadas, que continuem e sejam obtidos os resultados o
mais rápido possível. Pode tentar encaixar muitas atividades e tarefas no tempo que
tem disponível. Tiago pode "lidar com" muitos projetos e atividades em qualquer
momento.
Tiago, poucas vezes, está satisfeito com o estado atual das coisas; sempre está à
procura de formas para mudar, de aprimorar os sistemas, métodos e resultados atuais.
Para efetuar a mudança, Tiago conceberá planos e usará sua energia, enfoque na meta,
facilidade verbal e carisma para influenciar e persuadir as pessoas a concordarem com
seus planos.
Tiago não gosta da rotina, prefere ter muita variedade em seu trabalho. Pode se
entediar, especialmente em um emprego que não tenha muita variedade ou onde há
muito trabalho rotineiro para lidar. Tiago se adapta rapidamente às tarefas e situações
de mudanças. Pode se adaptar às necessidades dos outros, se forem claras.
Tiago é versátil, ágil e frequentemente mostra potencial para o pensamento
imaginativo e criativo. É muito intelectual e gosta de investigar os fatos. Precisa de
comprovações
de
apoio.
Tiago
pode
analisar
assuntos
e
problemas,
pensar
reflexivamente e chegar a conclusões legítimas depois de um estudo cuidadoso de
dados e informações. Às vezes, pode ser hábil com os detalhes; em outras, sua natureza
acelerada pode levá-la a omiti-los. É crítico, especialmente consigo mesmo.
Seguirá as instruções. Pode parecer inflexível quando segue um procedimento. Ainda
que tenda à indecisão, Tiago não é fraco. É um apresentador lógico dos fatos.
Geralmente, Tiago prefere voltar a verificar as decisões.
Tem um forte interesse pelas pessoas. Tiago pode ser efetivo nas situações
interpessoais. Muitos responderão positivamente a seu estilo enérgico, extrovertido,
entusiasta e espontâneo. Ainda quando é amistoso, Tiago pode mostrar um lado menos
amigável, especialmente quando está frustrado. Mesmo que seja
normalmente
extrovertido, Tiago também pode trabalhar bem por si só para pensar e planejar as
tarefas.
Tiago gosta de enfrentar e lidar com desafios difíceis no trabalho. É um indivíduo
competitivo que quer "ganhar" em qualquer situação que envolva competição.
©2004 PDA International
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Pelo seu forte senso de urgência, poderá se estressar pelos atrasos de trabalho e com o
fato de ter de lidar com muitos projetos no longo prazo. Devido à sua busca por
variedade, a falta de ação, a rotina no trabalho e a indecisão também poderão ser
fatores de estresse. Diante desse estresse, poderá responder reagindo de maneira
muito impaciente e de mau humor, tomando decisões impulsivas e se dando por
vencido por causa da frustração.
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ESTILO GERENCIAL
Esta seção lhe permitirá ter uma ampla visão e compreensão sobre estilo o gerencial desta
pessoa. Descreve a forma em que ela se desenvolve naturalmente perante a necessidade ou
responsabilidade de ter de gerenciar outros. Nos seguintes capítulos: Liderança, Tomada de
Decisões e Comunicação, você encontrará a descrição do estilo gerencial desta pessoa.

Liderança
· Tiago dirige com um estilo acelerado, enérgico e espontâneo tem habilidades
para orientar e motivar os outros, especialmente em sua área de conhecimento.
· Geralmente é amistoso, mas pode ser autoritário quando se sente frustrado.
· É muito versátil, às vezes apoia seus subordinados de maneira entusiasmada e,
em outros momentos, pode ser muito crítico com eles.
· Não tem problemas para disciplinar, mas pode ceder diante de pessoas mais
agressivas para evitar o confronto ou a rejeição.
· Pode ser um bom delegador, mas supervisionará de perto para garantir que o
trabalho seja feito.
· Pressiona para que sejam obtidos resultados rápidos, podendo gerar tensão no
ambiente.
· Lidera com muita orientação para a mudança. Às vezes pode confundir seus
colaboradores por se tornar inconsistente com constantes mudanças de direção.
· É impaciente com os que não estão rendendo como ele espera.

Tomada de Decisões
· Muitas vezes,
espontâneo.

Tiago

toma

decisões

que

muda

rapidamente,

além

de

· É perfeccionista que investigará cada possibilidade ou aspecto de um problema.
· Nas situações menos familiares, pode duvidar ou demorar para tomar
decisão. Isso será estressante para ele.

ser

uma

· Frequentemente está tenso, mas sempre procura a melhor solução.

Comunicação
· Se comunica principal e de uma maneira clara e direta.
· É fluente ao se expressar, muito conversador, mas pode falar mais do que escuta.
· Na comunicação é entusiasta, espontâneo e impaciente.
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ESTILO VENDAS
Esta seção lhe permitirá ter uma ampla visão e compreensão sobre o estilo de vendas desta
pessoa. Nos seguintes capítulos: Abertura, Fechamento e Atendimento ao Cliente, temos uma
descrição do estilo que desenvolve nas diferentes etapas do processo de vendas e poderemos
identificar
suas
habilidades
com
referência
às
apresentações,
em
como
enfrenta
as
dificuldades, bem como o acompanhamento e manutenção de clientes.

Abertura
· Utiliza sua energia e carisma para vender às pessoas suas ideias e planos.
· É um comunicador eloquente, mas um tanto ansioso. Quer avançar muito rápido
nas apresentações.
· Precisa estar certo de seus conhecimentos sobre o produto nas apresentações.
· O estilo de apresentador detalhista e especializado pode ser o adequado para um
auditório com perfil técnico, mas não se encaixa com interlocutores mais
decisivos e menos técnicos. Mesmo assim, tem a capacidade de se adaptar a
auditórios, pessoas e situações sociais diferentes.

Fechamento
· Prefere mais levantar pedidos do que fechar negócios.
· Se apoiará em procedimentos e técnicas que fechamento.
· Pode ser melhor fechando negócios quando se foca nos aspetos mais técnicas e
não nos benefícios.

Atendimento ao Cliente
· Terá uma tendência a se entediar com a rotina de visitas regulares a clientes.
· Evitará os clientes agressivos ou insatisfeitos.
· Fará as visitas
cronograma.

©2004 PDA International
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COMO LIDERAR EFETIVAMENTE
Nesta seção você encontrará a descrição de aspectos importantes a serem levados em
consideração para que tenha um "treinamento eficaz". Os pontos descritos abaixo se baseiam no
estilo natural de comportamento e é fundamental que sejam considerados por todas as
pessoas que esperam liderá-lo para alcançar o máximo de eficácia e todo o seu potencial.

· Tiago trabalha melhor quando sente que faz parte de um grupo e é aceito por ele.
· Se esforçará para desenvolver e manter uma relação aberta e amistosa com seu
superior e se sentirá motivado ao saber que pode contar com ele
tanto
profissional como pessoalmente.
· Precisará que seu supervisor dê um feedback frequente sobre como está
realizando sua tarefa. A constante aprovação do supervisor é importante para o
êxito no trabalho.
· Trabalhará melhor em sua área de especialização e necessitará que seu superior
lhe delegue responsabilidades definidas e objetivos desafiadores e alcançáveis
ao mesmo tempo.
· Tiago motiva-se ao ser reconhecido publicamente
profissional e por seu grande conhecimento.

por

seu

bom

desempenho

· Para uma comunicação eficaz, Tiago precisará que falem com ele de maneira
específica e detalhada. Os temas devem ser incluídos de maneira pontual, tanto
quando se trata de uma comunicação escrita como verbal.
· É importante dar espaço para que Tiago possa expor suas opiniões e dúvidas com
confiança.
· Na hora de delegar tarefas
explicações sejam detalhadas.

a

Tiago,

é

fundamental

que

as

informações

e

· Tiago precisa realizar tarefas variadas, caso contrário, poderá sentir tédio e reduzir
seu rendimento profissional. Lembre-se de levar em conta que esta pessoa se
motiva ao relacionar-se e trabalhar com outras pessoas, e se destacará entre elas
para ganhar o reconhecimento de seus pares.
· Para evitar ter que aplicar alguma medida de disciplina, é importante que no
início esta pessoa seja informada sobre as regras da empresa e, uma vez
identificadas, tenderá a respeitá-las o tempo todo.
É importante levar sempre em conta que o potencial desta pessoa reside em sua
capacidade de liderar, de formar funcionários e de informar e transmitir seus
conhecimentos de sua área de especialização aos outros.
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PONTOS FORTES QUE PODEM SE CONVERTER EM LIMITAÇÕES
Nesta seção você encontrará algumas tendências próprias do estilo de comportamento que
eventualmente poderão se converter em limitações. São aspectos claramente positivos do
estilo de comportamento dessa pessoa, mas que se não forem moderados ou atenderem de
forma oportuna, poderão ser um obstáculo.

· Ao centralizar-se nos resultados,
que as pessoas têm em se relacionar.

pode

passar-lhe

despercebida

a

necessidade

· No seu desejo de fazer as coisas acontecerem, pode mover-se rápido demais, na
concepção de pessoas mais metódicas.
· Ao concentrar-se nos resultados,
pacientemente os seus motivos.

pode

comunicar

conclusões

sem

explicar

· No seu desejo de avançar rapidamente, pode nem sempre escutar as pessoas
com atenção.
· A busca pela diversidade de atividades e por mudanças pode levá-lo a uma
sobrecarga e a ignorar os detalhes importantes, além de descuidar-se em fazer
"follow-up".
· Na busca de resultados imediatos, pode pressionar demais as pessoas.
· Na busca de resultados rápidos, pode perturbar-se e irritar-se se as coisas não se
moverem a um ritmo suficientemente ágil.
· O estilo criativo e intuitivo pode conduzir à utilização deficiente de abordagens
analíticas e de pesquisa ao buscar a solução de problemas.
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ASPECTOS PARA MOTIVAR EFETIVAMENTE TIAGO
Nesta seção você encontrará a descrição de aspectos importantes a serem considerados para
alcançar e manter um alto grau de motivação nesta pessoa. Os pontos descritos, a seguir,
baseiam-se em seu estilo de comportamento e é fundamental que sejam levados em
consideração por todas as pessoas que designam tarefas,
responsabilidades ou simplesmente
trabalham junto a esta pessoa como parte de uma equipe.

· Oferecer liberdade para falar abertamente
· Reconhecer
sua
preferência
por
tarefas
em
acompanhamento sejam demandas críticas do trabalho

que

a

supervisão

· Oferecer várias tarefas para fazer em um clima de trabalho muito dinâmico
· Reconhece-lo em sua necessidade de mostrar iniciativa e
comportamento para motiva-lo.
· Liberá-lo de
paciência

tarefas

rotineiras

e

responsabilidades

que

lhe

antecipar

exijam

e

o

este

método

e

· Apresentar expectativas claras sobre o que constitui um bom desempenho
· Oferecer feedback oportuno e apropriado, reconhecendo que esta pessoa tem
tendência à autocrítica
· Oferecer a oportunidade de realizar uma variedade de tarefas dentro de prazos
bem definidos
· Dar um lugar com alto grau de controle no ambiente de trabalho
· Enfatizar sua flexibilidade e a necessidade de mudar as coisas
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SITUAÇÃO ATUAL
Esta seção lhe permitirá ter uma clara perspectiva das mudanças que estão acontecendo no
estilo de comportamento desta pessoa. Descreve que aspectos de seu estilo natural estão
sendo modificados no seu esforço para adaptar-se às exigências de seu trabalho atual.

Com base no compromisso com os resultados e devido à sua forte necessidade de ser
aperfeiçoar e fazer tudo como exige a norma, Tiago pode ser tão obediente e detalhista
que, em certos momentos, poderá ser visto como “sossegado ou apático” por pessoas
mais criteriosas e independentes do que ele.

Tomada de Decisões
Esta análise indica que a tendência proativa e arriscada de Tiago a tomar decisões é
compensada por certa tendência para evitar as decisões apressadas. Essas forças
antagônicas (Avanço/não avanço) geram um estado de certa indecisão. Apesar desse
fato, Tiago percebe que para ter êxito em sua situação atual, deve ser mais cuidadoso e
mais exato, motivo pelo qual está atualmente mudando seu estilo de Tomada de
Decisões e sendo um pouco mais cauteloso. Esmera-se para tomar as decisões
corretas, coletando informações, consultando e contando com mais e melhores
informações para ser especifico no momento de decidir.

Equilíbrio de Energia
Esta análise sugere que Tiago tem a percepção de que tem mais energia disponível do
que o requer no momento. Sente que poderia estar agregando mais valor à sua gestão
do que a situação atual lhe permite. Esse fato poderia levá-lo à falta de motivação.

Modificação do Perfil
Esta análise sugere que Tiago pode se adaptar, porque é um pouco flexível. Não terá
problemas para se adaptar, mesmo que em certas ocasiões mostre um pouco de
resistência para mudar seu estilo e se adaptar ao exigido pelo seu cargo.
Este
relatório
refere-se
unicamente
qualquer cargo específico dependerá
experiência apropriadas.
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GRÁFICO PERFIL COMPORTAMENTAL
NATURAL
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Palavras
Palavras Adaptado:
8 10 11 13 14 17 18 23 30 31 34 36 41 45 51 56 61 74 82 84 86

Palavras Natural:
8 9 10 11 13 14 15 17 18 20 22 23 25 30 31 33 41 45 51 56 61 62 71 74 75 81 84 86

DESCRIÇÃO
Sou uma pessoa focada que sente-se muito desconfortável quando está na "zona de
conforto". Busco incessantemente novos aprendizados e evolução. Busco ser justo e
ético com tudo e todos. Amo minha família e sempre viso o equilíbrio entre todas as
esferas da vida porém, com certa dificuldade de balancear corretamente todas essas
áreas.
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GRÁFICO RADAR PDA
NATURAL

ADAPTADO

Tiago M.
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GRÁFICO CIRCULAR PDA
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GRÁFICO COMPORTAMENTAL DE RADAR
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