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Adequação prevista à cultura e ao ambiente

Com base na pesquisa exaustiva da Saville Assessment que relaciona os estilos dos
indivíduos com a cultura no trabalho, este relatório enfatiza os aspetos da cultura, da
função e do ambiente que maior probabilidade têm de potenciar ou inibir o sucesso
profissional de João Santos:

Potenciadores de desempenho

quando a capacidade de perceber rapidamente o cerne das questões e de identificar
facilmente soluções para os problemas é muito valorizada

quando é valorizado e estimulado o debate aceso para desafiar ideias e para discutir
e verbalizar abertamente divergências

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

quando há uma forte concentração nos resultados, uma determinação para ser bem-
sucedido e as pessoas são recompensadas por resultados excelentes

quando se incentiva a criatividade e a inovação, e as ideias e soluções arrojadas são
bem-vindas

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

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

Inibidores de desempenho

quando se dá pouco valor à capacidade de dar contribuições e à apresentação de
potenciais melhorias

quando as opiniões contrárias são mal vistas e as pessoas não são incentivadas a
desafiar ideias nem a verbalizar divergências

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

quando a necessidade de alcançar excelentes resultados não é grande e as pessoas
raramente persistem perante dificuldades

quando prevalecem atitudes convencionais, preferem-se abordagens tradicionais e
as pessoas não são incentivadas a gerar novas ideias

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

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 a influência é exercida por ordens e pelo controlo e não pela persuasão e
negociação
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Sobre este relatório

O presente relatório baseia-se na avaliação Work Strengths, que explora os pontos fortes
individuais, em áreas profissionais críticas.

Os resultados baseiam-se numa comparação com um grupo internacional de mais de
14.000 profissionais e diretores.

Por se tratar de um questionário de autoavaliação, os resultados neste relatório refletem a
imagem que os indivíduos têm de si mesmos. A extensa pesquisa que temos efetuado tem
vindo a corroborar que estamos perante um bom indicador de comportamento dos
indivíduos em contexto profissional. No entanto, não devemos deixar de ter em
consideração a natureza subjetiva da autoperceção de um indivíduo na interpretação dos
dados.

Este relatório contém informação sensível e confidencial, o que significa que deve ser
guardado num local seguro.

Os resultados deste relatório garantem um bom reflexo da autoperceção do indivíduo
durante um período de 12 a 24 meses, dependendo das circunstâncias.

Este relatório foi produzido utilizando os sistemas de software da Saville Assessment. Foi
elaborado tendo em consideração os resultados da avaliação efetuada pelo avaliado e
reflete as respostas do mesmo.

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

A aplicação desta avaliação é limitada aos funcionários da Saville Assessment e aos
respetivos agentes e clientes autorizados.
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