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Introdução

Obrigado por ter preenchido o questionário Styles. Neste relatório, ser-lhe-á disponibilizado
um comentário resumido sobre as suas motivações, preferências, necessidades e os seus
talentos em várias áreas profissionais relevantes.

Ao ler este relatório, queira recordar que o mesmo se baseia nas suas respostas à avaliação
Styles. Descreve-se, neste relatório, a imagem que tem de si e não a forma como os outros o
veem. Contudo, as pesquisas têm demonstrado que as autoavaliações podem ser um
indicador poderoso para predizer o comportamento no contexto profissional.

São disponibilizadas informações sobre as 12 secções do Styles. Estas, por sua vez, estão
agrupadas em quatro grupos principais– pensamento, influência, adaptabilidade e
concretização. Cada secção engloba três aspetos. Há, no total, 36 aspetos.

Os seus resultados combinam as suas respostas de pontuação e classificação. Os resultados
baseiam-se numa comparação com um grupo internacional de mais de 31.000 profissionais e
diretores. A sua pontuação para cada secção é graficamente representada numa escala de 1 a
10. A pontuação da secção indica se os seus resultados são extremos: as pontuações de 5 e 6
são as mais comuns entre o grupo de comparação, enquanto as pontuações de 1 e 10 são
pontuações extremas, obtidas por apenas 1% do grupo. Encontra, por baixo de cada secção,
descrições que representam as três pontuações de aspetos que incluem a pontuação da
secção. As descrições verbais com grandes variações são indicativas de uma grande variedade
de pontuações relativamente aos aspetos, e, como tal, merecem reflexão e discussão.

Sobre este relatório

É provavel que a informação contida neste relatório forneça uma visão geral válida das suas
motivações, das suas preferências, das suas necessidades e dos seus talentos no trabalho
(relativamente aos outros) por 12 a 24 meses, dependendo das suas circunstâncias.

Este relatório foi produzido utilizando os sistemas de software da Saville Assessment e foi
elaborado tendo em conta os resultados de um questionário preenchido por si, o entrevistado.
Reflete, portanto, as suas respostas.

Este relatório foi produzido eletronicamente. A Saville Assessment não garante que o mesmo
não tenha sido alterado ou editado. Não assumimos a responsabilidade por nenhum tipo de
consequências resultantes do uso deste relatório.

A aplicação desta avaliação é limitada aos funcionários da Saville Assessment e aos
respetivos agentes e clientes autorizados.
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Perfil psicométrico
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Avaliador(a) - tem muito pouco interesse em
analisar informações; não é propenso a ter gosto em
comunicar por escrito; tem gosto em trabalhar com
dados numéricos tanto quanto a maioria das pessoas

Investigador(a) - tem pouco interesse em
aprender coisas novas; não gosta de ter de aprender
rapidamente; está muito pouco focado em melhorar as
coisas constantemente

Imaginativo(a) - gera poucas ideias; muito
raramente focado em desenvolver conceitos;
demonstra um interesse limitado em desenvolver
estratégias
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Sociável - muito expansivo; demora algum tempo a
criar laços; é frequentemente o centro das atenções

Marcante - muito persuasivo; muito confortável a
fazer apresentações a outros; aberto a expressar
desacordo

Assertivo(a) - preparado para assumir a
responsabilidade por decisões importantes; menos
orientado para assumir um papel de liderança; tem
pouco interesse em encontrar formas de motivar as
pessoas
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Resiliente - muito autoconfiante; sente-se
raramente nervoso durante eventos importantes;
sente-se desconfortável quando lida com pessoas
contrariadas

Flexível - moderadamente propenso a adotar uma
visão otimista; menos positivo em relação às mudanças
do que muitas pessoas; moderadamente recetivo a
receber feedbacks dos outros

Compreensivo(a) - menos empático do que a
maioria das pessoas; menos orientado para o trabalho
em equipa do que os outros; menos atencioso do que
os outros
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Consciencioso(a) - tão cuidadoso no cumprimento
de prazos quanto a maioria das pessoas; está pouco
focado em garantir que os pormenores estão corretos;
está muito menos inclinado para seguir regras

Estruturado(a) - menos organizado do que muitas
pessoas; não gosta de ter de fazer planos; trabalha a
um ritmo moderadamente rápido

Determinado(a) - muito bom a fazer as coisas
acontecer; identifica eficazmente oportunidades de
negócio; muito orientado para alcançar resultados
excecionais
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Adequação prevista à cultura e ao ambiente

Com base em investigação exaustiva da Saville Assessment que relaciona os estilos dos
indivíduos com a cultura no trabalho, enfatiza-se os aspetos da cultura, da função e do
ambiente que podem potenciar ou inibir o seu sucesso profissional:

Potenciadores de desempenho
quando há a oportunidade de ser o centro das atenções e as pessoas estão cientes
das respetivas conquistas e do respetivo estatuto

quando a capacidade de persuasão é altamente valorizada e a influência é feita pela
persuasão e negociação, e não pelo exercício da autoridade

quando as pessoas são incentivadas a assumir responsabilidades por decisões
importantes e a capacidade para decidir é uma caraterística valorizada

quando a autoconfiança é considerada um ativo e as pessoas são incentivadas a tomar
consciência do próprio valor e a assumir as suas responsabilidades

quando os níveis de energia são altos, há uma forte orientação para a ação e as
pessoas são recompensadas por tomarem a iniciativa e por fazerem as coisas
acontecer

quando a capacidade para explicar com clareza e confiança é muito valorizada e há
frequentemente oportunidades para fazer apresentações formais

quando o pensamento comercial e o empreendedorismo são valorizados e o mais
importante é identificar oportunidades de negócio e superar a concorrência

quando há várias oportunidades para estabelecer novos contactos e desenvolver as
relações, e o bom networking é visto como uma chave para o sucesso

Inibidores de desempenho

quando uma pessoa está numa baixa posição e os resultados não são reconhecidos

quando a influência é exercida por ordens e pelo controlo e não pela persuasão e
negociação

quando a responsabilidade por tomar decisões importantes é de outras pessoas e há
poucas oportunidades de se influenciar o resultado

quando a autoconfiança é identificada com a arrogância e é denegrida, e as pessoas
são incentivadas a não assumir o controlo do próprio trabalho

quando os níveis de energia são baixos e as pessoas mostram pouca iniciativa

quando se atribui relativamente pouca importância à capacidade de explicar bem e há
poucas oportunidades de fazer apresentações a outros

quando não há uma cultura comercial, competitiva e orientada para o lucro

quando há poucas oportunidades de networking
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