A

Trata-se de um indivíduo assertivo que expõe suas ideias de forma muito prática. É automotivado, direto e exigente.
Raramente, volta atrás em uma decisão tomada. Focaliza-se nas metas e utiliza-se das pessoas para alcançá-las. Tem a
tendência de não prestar muita atenção a detalhes. Necessita de diversidade e mudanças. Por isso, acha riscos e desafios
estimulantes, respondendo a eles com uma ação imediata. Quer conquistar o respeito de seus colegas e ter prestígio,
autoridade e posição. Pode se mostrar impaciente e irritado quando os acontecimentos não se desenrolam com a rapidez
desejada. É ambicioso, competitivo e seguro.

B

Trata-se de um indivíduo simpático, influente e otimista. Bom comunicador, verbaliza com clareza seu ponto de vista,
preferindo persuadir ou convencer ao invés de confrontar agressivamente. Tem a tendência de promover uma impressão
favorável e criar um ambiente de motivação a sua volta. Não gosta de se sentir rejeitado nem de trabalhar sozinho ou isolado
das pessoas. É entusiástico e amigável. Apresenta uma necessidade inata de reconhecimento social e público de seu talento,
o que o faz sentir que está satisfazendo as pessoas, seu maior objetivo.

C

Trata-se de um indivíduo gentil, paciente e calmo. Gosta de trabalhar em um ambiente estruturado, seguro, livre de
perturbações e muitas mudanças. É um bom organizador, mas precisa de um plano de trabalho que lhe sirva de base. Pode
protelar uma decisão, a menos que seja sua área de especialização. É uma pessoa fácil de se lidar, consistente e previsível.
Seu jeito afável, modesto e prestativo faz com que desperte a confiança nos outros e, muitas vezes, pode ser procurado
por seus colegas para que ouça seus problemas ou dificuldades, já que trata-se de um bom ouvinte, seja na vida familiar ou
profissional.

D

Trata-se de um indivíduo perfeccionista e preciso, que dá muito valor aos detalhes. Prefere não assumir riscos e precisa de
tempo para avaliar meticulosamente todos os requisitos de um problema para poder propor uma solução. Tende a fugir
de conflitos e mudanças. Prefere um ambiente de trabalho estruturado e com procedimentos claros. Prefere trabalhar
sozinho, para ter certeza de que tudo será feito corretamente. Seu ponto forte está na sua habilidade de dedicar-se a
tarefas especializadas que requerem raciocínio lógico e precisão. Prefere saber onde pisa e gosta do reconhecimento de sua
competência.
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