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A história por trás do perfil...

Não é de hoje que a ciência busca compreender melhor os padrões e motivos de nossos

comportamentos. Na Grécia Antiga, há dois mil anos, o estudioso Hipócrates, considerado o pai da medicina

ocidental, apresentava um modelo quadriforme que buscava retratar os principais padrões do comportamento

humano. Rompendo com o misticismo da época, elaborou um método de diagnose pautado na observação não

só dos sintomas da doença, mas também dos traços de personalidade que acompanhavam cada enfermo. Mais a

frente na história, o psiquiatra suíço Carl Jung desenvolveu um modelo baseado na maneira como nós seres

humanos nos relacionamos com o meio interno e externo e propôs uma conjectura em que tal relação se daria

p o r intuição, re exão, emoção e razão, nascendo, assim, a sua tipologia comportamental quadriforme,

constituída pelos tipos Produtor, Sensitivo, Intuitivo e Analítico.

Foi, contudo, no início do século XX que o estudo do comportamento humano tomou forma e começou a

chamar a atenção de estudiosos e pesquisadores. O Psicólogo e estudioso William Moulton Marston, em sua obra

“Emotions of normal people”, publicada em 1928, apresentou o seu método de compreensão dos padrões de

comportamento, temperamento e personalidade das pessoas. A metodologia intitulada como DISC, apresenta

quatro tendências básicas de como as pessoas orientam os seus comportamentos:
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Gráfico de composição dos perfis

Perfil Geral

Influente Dominante

Davi Gatto,

Você é do tipo comunicativo(a), sociável, dinâmico(a), possui iniciativa própria e valoriza a construção de

relacionamentos. É eloquente, con ante e tem muita facilidade para expor suas ideias e argumentos. Por isso,

você gosta de gente por perto, é bem relacionado(a) e possui facilidade para lidar com pessoas. Todas essas

qualidades, quando unidas ao seu entusiasmo e energia, garantem a você a habilidade de ser convincente e

in uenciador(a). E de fato você conta com as suas habilidades de comunicação, persuasão e com o seu

networking para alcançar os seus objetivos.

Apesar de suas habilidades para lidar com pessoas, você também é focado(a) nos seus objetivos e em seu

trabalho e, por isso, sabe separar os momentos de sociabilidade e diversão dos momentos de concentração e

dedicação. Assim, você nem sempre está acessível e embora não tenha problemas para trabalhar em equipe, não

gosta de perder o controle das situações. Portanto, considera muito importante que as pessoas sejam

competentes e dinâmicas e pode, às vezes, até preferir trabalhar com grupos menores. Sendo assim, quando o

assunto é trabalho, você se mostra um(a) pro ssional esforçado(a), diligente e concentrado(a). Pode ser mais

reservado(a), trabalha bem sozinho(a) e não gosta de ser interrompido(a) quando está focado(a) em alguma

tarefa específica, principalmente se os prazos envolvidos estiverem curtos.             

Frequentemente otimista você acaba contagiando as pessoas ao seu redor e se encarrega de manter o

ambiente mais dinâmico e positivo. Na realidade, você raramente se permite car entediado(a) e situações

rotineiras, de nitivamente, não fazem parte da sua preferência, pois a sua natureza ativa, dominante e inquieta

está sempre em busca de novos desa os e de viver o presente. Assim, você é capaz de fazer várias coisas ao

mesmo tempo e possui facilidade para lidar com mudanças, expor-se, ousar correr riscos e enfrentar situações

imprevistas. Também mais prático(a), intuitivo(a) e direto(a), você pode não ter muita paciência com coisas que

não são de seu interesse ou com pessoas mais lentas e hesitantes, preferindo mais liderar a ser liderado(a) e agir

de forma rápida e imediata, sempre que possível. Essas características reforçam a sua necessidade de ter as

coisas sob o seu controle, comandar as pessoas e de ter autonomia para fazer do seu jeito.

Você é determinado(a) a alcançar seus objetivos, mas também se mostra, frequentemente, amigável e
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simpático(a), valorizando os momentos de diversão e de reconhecimento social, pois você gosta de sentir que é

respeitado(a) e prestigiado(a) e não de passar despercebido(a). Busca, portanto, oportunidades sociais para

desenvolver relacionamentos e mostrar as suas habilidades comunicativas e a sua capacidade de envolver as

pessoas. Mas também busca, constantemente, progredir em todos os sentidos em sua vida e possui objetivos

bem de nidos pelos quais não descansa até atingi-los. Precisa enxergar oportunidades de crescimento em sua

carreira ou empresa. É e ciente, trabalha duro e, embora a sua natureza in uente possa lhe conferir mais

exibilidade, a sua natureza dominante, por outro lado, lhe conduz a exigir um alto desempenho de si mesmo e

das outras pessoas.

Você mescla momentos de diálogo e participação com momentos de independência e individualidade.

Não se priva de uma boa conversa, mas é muito ligado(a) às suas crenças e prefere seguir o seu ponto de vista.

Prefere conviver em harmonia, mas não se intimida em situações de con ito. Permite-se momentos de

descontração, mas é direto(a), preocupado(a) com os prazos envolvidos e prefere tomar atitudes rápidas. Fala o

que pensa, questiona se achar necessário e é capaz de passar por situações de pressão que seriam estressantes

para muitas pessoas.

Por tudo isso, você pode ser considerado(a) uma pessoa forte, estimulante e, muitas vezes, entusiasmada.

Características que, quando associadas a sua extroversão e comunicabilidade podem fazer com que você tenha a

habilidade de ensinar e passar os seus conhecimentos de forma expressiva e empolgante. Não restam dúvidas,

então, de que você pode receber o título de motivador(a) nato(a), capaz de in uenciar, inspirar e estimular a sua

equipe a alcançar os objetivos desejados.  
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Mapa de Autodesempenho

Principais Pontos Fortes

Ousadia - Pontuação - 93

Postura ousada com coragem para correr riscos e aceitar novos desafios;

Facilidade para agir com empreendedorismo e buscar inovações;

Tendência a valorizar o pioneirismo naquilo que faz.

Entusiasmo e motivação - Pontuação - 86

Habilidade para motivar pessoas com dinamismo, entusiasmo e descontração;

Tendência a agir de forma estimulante e com empolgação.

Sociabilidade - Pontuação - 79

Facilidade para socializar, fazer novas amizades e desenvolver relacionamentos;

Habilidade para construir redes de networking que facilitam o alcance de seus objetivos.

Dinamismo - Pontuação - 78

Capacidade para apresentar atitudes mais ágeis e espontâneas;

Facilidade para conviver em ambientes movimentados e lidar com situações que exijam um maior

dinamismo;

Capacidade para atuar em vários projetos e funções simultaneamente, buscando agir com mais agilidade.

Como acho que estou
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Concentração e precisão - Pontuação - 78

Habilidade para se concentrar em tarefas específicas com capacidade para analisar dados por mais tempo;

Tendência a buscar a precisão naquilo que faz, buscando sempre desempenhar as suas ações com

qualidade;

Predisposição para se especializar em sua área de interesse.

Senso de urgência - Pontuação - 77

Senso de urgência aguçado com maior atenção aos prazos envolvidos;

Tendência a tomar decisões rápidas que aceleram o processo de gestão e liderança.

Carisma - Pontuação - 76

Habilidade para atrair, contagiar e envolver pessoas pela maneira agradável, simpática e destacada de agir;

Capacidade para agir e se comunicar naturalmente de forma cativante, despertando o interesse e

admiração das pessoas.

6 de 7



Índices Gerais

Dimensões
isoladas

Pontos
fortes

Pontos
limitantes

Dominante 66.96% 16.67%

Influente 70.71% 50.00%

Estável 55.00% 33.33%

Analítico 67.00% 66.67%

Média
Geral

64.92% 41.67%

Índice Percentual

Índice de Positividade Seletiva - I.P.S 81.67%

Índice de Influência do Ambiente - I.I.A Alto

Tempo Consumido na Pesquisa - T.C.P
1 minuto(s) 18 segundo(s)

(Muito baixo)

Índice Autopercepção Feedback

Aproveitamento dos Pontos Fortes - A.P.F 93.28% (Muito alto) ()

Índice de Pontos de Melhoria - I.P.M 41.67% (Alto) % ()

Índice de Discrepância da Autopercepção -
I.D.A

Autopercepção Fase 1 Autopercepção Fase 2

24.12%
(Normal)

Influente Dominante Dominante Influente

Ambiente favorável para um melhor desempenho

Os ambientes dinâmicos, funcionais e com pessoas interagindo são os mais favoráveis para o seu per l. A
organização pode até não estar cem por cento, mas tudo deve estar funcionando da maneira mais rápida possível,
inclusive a equipe que deve estar composta por pessoas competentes e dinâmicas.

Como você gosta de manter as coisas sob o seu controle e se concentrar em suas tarefas, você pode preferir
também trabalhar com grupos menores e necessitar de momentos de maior concentração sem interrupções e
barulhos. Portanto, você é do tipo que trabalha bem sozinho(a) ou em grupo, mas é importante que o ambiente lhe
proporcione desafios e lhe permita se expressar e satisfizer a sua necessidade de autonomia, liderança e comando. 

Tomada de Decisão

Na maioria das vezes é emocional com velocidade normal, mas pode de vez em quando ser rápida e levar em
consideração algum aspecto racional.
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