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GRUPO GERENTES EXEMPLO

Criado pelo Método IAPP®

Grá co de Resultados do Resultado - Prova Uni cada
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Ranking do Resultado - Prova Uni cada
Participante

RK

Prova

Total

Provas uni cadas
Agatha Vera
Luana Viana

1

50

100

Martin Isaac
Davi Duarte

2

13.79

27.58

Elias Anderson
3
Igor Fernandes

13.79

27.58

Thiago Kevin
Cavalcanti

4

10.34

20.68

Sara Liz
Aparício

5

5.17

10.34

Stella Heloisa
Drumond

6

5.17

10.34

Noah Levi
Freitas

7

0

0
Total participantes: 7
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Grá co de Resultados da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
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Ranking da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
Participante

Ranking

Total

Elias Anderson Igor Fernandes

1

100.00

Martin Isaac Davi Duarte

2

89.10

Agatha Vera Luana Viana

3

62.19

Sara Liz Aparício

4

61.59

Noah Levi Freitas

5

59.85

Stella Heloisa Drumond

6

56.84

Thiago Kevin Cavalcanti

7

56.69
Total participantes: 7
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Grá co de Resultados do Assessment - Assessment: Apresentação
Potencial e Prontidão
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Ranking do Assessment - Assessment: Apresentação
Participante

RK

Final

Prontidão *

Prontidão **

Potencial *

Potencial **

Elias A I
Fernandes

1

100.00

4.50

80

4.50

130

Agatha V L
Viana

2

93.50

4.30

75.6

4.20

120.8

Martin I D
Duarte

3

82.20

3.70

65.8

3.70

106.9

Sara L A
Aparício

4

80.00

3.60

64

3.60

104

Thiago K
Cavalcanti

5

69.80

3.20

56.6

3.10

90

Stella H
Drumond

6

55.80

3.30

59.3

2.00

57.8

Noah L Freitas

7

53.20

2.50

44.4

2.30

67.4

Perf. RP

Total participantes: 7

* Se refere a média de resultado em uma escala de 1 a 5
** Se refere a média normalizada de resultado

Legenda
RK: Ranking; RP: Risco de perda; Perf: Performance

Performance
- Abaixo do esperado
- Dentro do esperado
- Acima do esperado
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Risco de Perda
- Baixo risco
- Atenção
- Alto risco

RELATÓRIO INDIVIDUAL
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O que está sendo analisado
Tipos de Personalidade
O instrumento de Tipos de Personalidade, que também é denominado como Temperamento ou Caráter,
atua na identi cação e categorização de um conjunto de comportamentos decorrentes de preferências e
experiências pessoais. Ou seja, enquanto as pessoas podem ser reconhecidas por características comuns
de um grupo social, assim como há evidências características in uenciadas pela cultura, há aspectos
pertinentes às deliberações internas que explicam escolhas, formas de atuação e comportamento, tanto
quanto o processo de análise, re exão e juízo de valor. Deste modo, compreender os Tipos de
Personalidade é conhecer e compreender os motivadores das respostas das pessoas à luz dos 16 Tipos de
Personalidade categorizadas.
============================
Estilos de Comunicação
O instrumento de avaliação dos Estilos de Comunicação indica as escolhas individuais quanto as formas de
comunicação interpessoal, entendendo nossas percepções quanto ao que acreditamos gerará melhores
resultados, tanto quanto reconhecer as diferentes percepções e escolhas dos interlocutores. Desse modo,
corroborar na compreensão de que as diferenças dos estilos decorrem das experiências e histórico de
resultados e, desse modo, como adquirimos conhecimento, abordamos os problemas e atuamos nas
situações e com nossos interlocutores. Nesse sentido, observa-se que as preferências pode ser alterado
em situações favoráveis das situações sob estresse.
============================
Raciocínio Lógico e Analítico
Analisa a estruturação lógica com que o respondente interpreta e estrutura sua interlocução oral e/ou
escrita que, associado o nível re exivo analítico indica a qualidade de organização e cronologia de
processos temporais e concatenação de ideias, cuja condição está ligada à habilidade de lidar com
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situações e análises mais complexas. Para tanto, são narradas situações com o ponto de vista do locutor,
requerendo que o respondente identi que a alternativa plausível e mais adequada à proposição, na
perspectiva do narrador. Assim sendo, veri car o quanto apresenta domínio na leitura das bases lógicas
do proponente, fazendo escolhas dentre respostas possíveis, estabelecendo graus de aplicabilidade,
razoabilidade, refreando crenças pessoais e particulares, como o requerido em posições de crescente
complexidade e responsabilidade.
============================
Raciocínio Analítico
Analisa a capacidade de compreender a lógica, organização e cronologia de processos temporais e
concatenação de ideias, cuja condição está ligada à habilidade de lidar com situações e análises mais
complexas. Para tanto, são apresentados trechos de uma história que se apresenta fora de ordem, e
devem ser organizadas de modo que a sequência faça sentido e apresente um começo, meio e m.
============================
Visão Sistêmica e de Negócios
De ne a capacidade de compreender os objetivos do negócio e demandas de mercado apresentados por
cenários em constante transformação e traduzi-los em decisões cotidianas que bene ciem o negócio, ou
evitem perdas. Para tanto, foi demandada a criação de critérios para posterior discussão do grupo. Na
sequência, os critérios são apresentados em pares de forma anônima (sem que conheçam a autoria) para
alguns participantes, desde que sejam aqueles que não tiveram contato anterior com tais critérios, ou seja,
os membros dos demais grupos de discussão. O objetivo é de nir a maior relevância entre ambos os
critérios apresentados, analisada à luz das proposições e discussões sobre cada situação provável do
negócio. O processo de escolha do critério mais relevante repete-se a cada participante um número de
vezes su ciente para atender a um nível de con ança exigido pelo método de 95% de assertividade.
============================
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Liderança e Gestão da Equipe
Analisa sua capacidade de recrutar seus recursos pessoais, contemplando seus atributos e experiência na
função atual enquanto atua com o grupo de trabalho. Adicionalmente, o quanto é hábil em identi car a
maturidade dos participantes com os quais está deliberando, discutindo, decidindo e utilizando-se de
diferentes estilos de liderança.
Assim sendo, os resultados decorrem da análise individual cruzada de cada participante, sobre si próprio e
sobre os demais, haja vista o conjunto de situações, em crescente tensão, ocorridas no grupo. Essa leitura
é veri cada a partir da solicitação de indicação do comportamento mais provável de si e dos demais
participantes do grupo, considerando-se sete possíveis alternativas. Desse modo, assegura-se a
assertividade da análise cruzada em cada rodada, mitigando eventuais situações em que os participantes
apresentem nível distinto de conhecimento ou trabalho prévio.
Os comportamentos indicados estão associados aos estilos de liderança que devem se ajustar à situação e
à maturidade dos participantes, tanto individualmente quanto em grupo, ao atuar com maior ou menor
protagonismo. No entanto, deve-se considerar que não há um estilo de liderança melhor em relação aos
demais, mas, sim, estilos adequados a determinada circunstância e a maturidade dos colaboradores
individualmente e enquanto grupo.
O grau de e cácia obtida pelo participante em cada rodada, e em seu conjunto, dar-se-á em razão do
cruzamento entre a maturidade do grupo, medida na inter-relação das escolhas e decisões tomadas, com
o estilo de liderança percebido pelo grupo em relação ao participante.
Acesse mais detalhes sobre o instrumento, conhecendo as características de cada um dos estilos de
liderança.
https://formare-gra cos.s3.sa-east1.amazonaws.com/Manual/Interpreta%C3%A7%C3%A3o+dos+Estilos+de+Lideran%C3%A7a++Vers%C3%A3o+ nal.pdf
============================
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In uência e Persuasão
Abrange as estratégias que resultam na capacidade de criar vínculos, in uenciar e persuadir o grupo e seus
participantes, contribuindo para os resultados coletivos, por meio da interação com os integrantes de
cada mesa, da forma de se posicionar e negociar o espaço dado. Nesse processo é avaliada a capacidade
de leitura do contexto e dos demais participantes, ajustando a argumentação e narrativa em razão da
efetividade na busca do melhor resultado para a Companhia, face aos interesses privados.
============================
Prontidão
O Assessment atua na análise de duas dimensões distintas, mas inter-relacionadas e entrelaçadas, a
Prontidão e a Potencial.
A dimensão da prontidão contempla seis (6) atributos especí cos, mutuamente exclusivos, sem perder
sua interdependência. Ou seja, a prontidão não determina o potencial, pois se detém a veri car o domínio
do participante sobre suas atribuições na função atual em perspectiva dos desa os e complexidade dos
próximos dois anos. Esta análise considera o impacto da velocidade de incorporação de complexidade do
contexto, considerando o segmento e a organização, na posição, função e responsabilidades atuais do
participante. Desse modo indicar o grau de resposta e capacidade de agregação de valor nas atribuições e
crescentes desa os incorporados, haja vista a trajetória de carreira e o tempo na função.

ATRIBUTOS DE PRONTIDÃO
Conhecimento Acumulado: refere-se ao domínio de técnicas adquiridas em cursos formais e
aprendizagem tácita via experiência em atividades e funções desenvolvidas ao longo da carreira e contato
com conteúdo voltado ao desenvolvimento pro ssional;
Nível de Entrega: refere-se à agregação de valor oferecida pelo pro ssional à organização, quando
comparado aos demais pro ssionais ocupantes de posições equivalentes;
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Determinação: refere-se à manifestação da vontade, rmeza e capacidade de persistir apesar das
adversidades, superando-as sem se deixar abater-se ou ceder ao conformismo;
Disposição: refere-se ao entusiasmo e ânimo que o pro ssional demonstra diante da possibilidade de
atender e envolver-se em novas demandas, principalmente diferentes das que desempenha atualmente e
que sejam de maior complexidade, representando um desa o;
Familiaridade com Níveis Superiores: refere-se ao nível de entrega do pro ssional, em relação aos
posicionados entre os 20% melhores na comparação com pares, e o quanto se à vontade ao frequentar
espaços atinentes ao próximo nível hierárquico, de posição ou função superiores à sua;
Protagonismo: refere-se à atitude proativa, colocando-se à frente na busca de soluções e antecipando-se
às demandas e necessidades da organização, ao contrário da postura de outros pro ssionais que, diante
do mesmo contexto desa ador, adotam uma posição defensiva ou de observadores.
============================
Potencial
O Assessment atua na análise de duas dimensões distintas, mas inter-relacionadas e entrelaçadas, a
Prontidão e a Potencial.
A dimensão do potencial, a exemplo do de prontidão, contempla seis (6) atributos especí cos,
mutuamente exclusivos, sem perder a interdependência entre si e com os de prontidão. Ou seja,
enquanto a prontidão não indica o potencial, a velocidade de obtenção e avanço no domínio de novas
atribuições, de maior complexidade e desa o, estabelece o pilar no qual o potencial será avaliado. Nesse
sentido, o assessment na dimensão do potencial, investiga a capacidade do pro ssional em mobilizar o
melhor de seus recursos pessoais, internos (atributos) em situações de crescente tensão. Logo, veri ca e
indica os indicadores preditivos no que tange a capacidade de incorporação de complexidade nas duas
funções seguintes em um período de 2 a 5 anos. Por conseguinte, o quanto será capaz de dar conta dos
aspectos atinentes à sua função atual e futuras, dado o contexto a que estarão sujeitos, organização e
participante, nos próximos anos, em razão dos movimentos do mercado, devido a disrupções
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econômicas, sociais, políticas e tecnológicas, in uenciando o as circunstâncias e contexto de atuação da
organização, de seu modelo de negócios e da respectiva estratégia.

ATRIBUTOS DE POTENCIAL
Estratégias de Enfrentamento: refere-se à capacidade de analisar as situações sob diferentes
perspectivas, levando em consideração as múltiplas dimensões envolvidas, avaliando os desdobramentos
e consequências a partir dos diferentes caminhos plausíveis a partir das circunstâncias dadas;
Agente de Mudança: refere-se à condição de se adaptar a demandas novas e desa os de maior
complexidade, que exijam lidar com contextos complexos e desconhecidos, sendo capaz de valer-se de
sua intuição para antever caminhos viáveis, identi cando rapidamente propostas que atendam ao
contexto se dispondo a liderar as mudanças necessárias;
Nível de Agregação de Valor: refere-se à capacidade de realizar entregas diferenciadas em relação ao
esperado para a posição, aproximando-se da entrega dos níveis, funções ou cargos seguintes ao ocupado
atualmente;
Busca por Referências Pro ssionais: refere-se ao reconhecimento de outros pro ssionais de alto
potencial, buscando aproximar-se e adquirir orientação, adotando-os como referência para seu
desempenho;
Construção de Vínculos: refere-se à habilidade na inter-relação com equipes, pares, superiores e demais
importantes stakeholders, conquistando con ança e se legitimando como potencial para um nível
superior de desa os;
Trânsito nos Diferentes Níveis: refere-se a capacidade de ao frequentar novos espaços estabelecer
agenda própria com ocupantes de posições dois ou três níveis acima da sua, mantendo equilíbrio
emocional sem sucumbir às pressões e tensões atinentes aos espaços de maior complexidade.
============================
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PARTICIPANTES
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Resultados do Assíncrono - Assíncrono: Apresentaçãoo
Tipos de Personalidade

Resultado - ESFJ
(E)EXTROVERSÃO
Pro ssionais com indicação de extroversão apresentam maior facilidade em se darem a conhecer,
procurando estabelecer relações que acelerem a construção de vínculos e que eventualmente
transcendam o espaço de trabalho. Cabe, no entanto, observar a importância de certa precaução visando
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assegurar a legitimidade e reciprocidade dessa disposição à abertura, haja vista que a prudência é um
recurso esperado de líderes em posições executivas.
(SJ) SENSAÇÃO E JULGAMENTO
A combinação da sensação (S) com o senso de julgamento (J) identi ca um per l de abordagem conhecido
como 'gerencial', pois o pro ssional alcança sua realização e demonstra características de alto
comprometimento, compromisso e senso de dever. Tais características, associadas ao seu vínculo com a
Organização, asseguram um pro ssional dedicado às tarefas, questões de gestão e administração do
cotidiano com vistas à consecução dos objetivos.
ESFJ
CARACTERÍSTICAS
Os pro ssionais que relatam estas preferências irradiam sua atenção e simpatia para com todos. São
diplomatas e procuram atingir resultados através das pessoas, pois valorizam sobremaneira os vínculos
construídos. Mostram-se compreensivos, cheios de tato e capazes de entrar em sintonia com outros
pro ssionais, mesmo com aqueles que apresentam posições distintas ou concorrentes. Como são
criaturas sociais, sinais e gestos sociais tendem a signi car muito para eles. Procuram auxiliar os indivíduos
para amenizar as situações embaraçosas e minimizar as tensões sociais dentro do grupo. Tendem a
acreditar que o bem-estar trazido às pessoas que se sentem apoiadas por outras irá bene ciar não apenas
aquele indivíduo especí co, mas também o grupo como um todo. São perseverantes, conscienciosos e
ordeiros, até em assuntos de pouca importância, e esperam que os demais também se comportem assim.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Resultados do Assíncrono - Assíncrono: Apresentaçãoo
Grá cos do Estilo de Comunicação
Condição Favorável

Condição Sob Estresse

Resultado
Condição Favorável
Pragmático
O Estilo de Comunicação Pragmático é orientado para o aqui e agora. Pessoas com esse estilo são voltados
à ação. Têm dinamismo e proatividade. Com um comportamento diretivo e funcional, aventuram-se à
procura de resultados imediatos e de impacto, buscando a posição de líderes no time.
Condição Sob Estresse
Racional
Os pro ssionais com o Estilo de Comunicação Racional privilegiam – e, de certa forma, requerem também
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dos demais – uma visão integrada que combine perspectivas de passado, presente e futuro. Devido à
preferência pelo raciocínio lógico, tendem a ser factuais, precisos e perfeccionistas. Assim sendo, são
percebidos como sistemáticos, organizados, discretos e formais. Tendem a privilegiar atributos como
organização e planejamento cuidadosos em suas tomadas de decisão, procurando analisar questões de
forma sistemática e cronológica, visando correr riscos calculados. Ponderam alternativas e são cautelosos,
prudentes, objetivos, racionais, estáveis, centrados, tendo pouca habilidade em lidar com aspectos
emocionais.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados da Prova Uni cada - Prova Uni cada
Raciocínio Lógico e Analítico

Resultado
Acertos: 6
Resultado ponderado: 6
Você obteve um resultado abaixo da média na Avaliação de Raciocínio Lógico e Analítico comparado aos
demais participantes deste processo. Esta atividade está diretamente relacionada à habilidade de leitura
de contexto, manifestada através do reconhecimento e interpretação das variáveis envolvidas em uma
situação e capacidade de avaliar as potenciais consequências de decisões antes de serem tomadas.
Este resultado indica que sua leitura e compreensão das situações tende a ser orientada à uma atuação
concreta, o que pode levar a uma limitação do seu grau de abstração diante de maiores níveis de
complexidade. Isto pode estar relacionado às atividades com as quais você atualmente tem se
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familiarizado ou, ainda, à uma restrição de análise e interação com temas especí cos, refreando a
expansão de sua visão para uma atuação que leve em consideração as relações sistêmicas.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
Pensamento Analítico e Nível de Abstração

Resultado
Foi possível perceber que a sua capacidade de organizar a história e apresentar uma visão integrada do
contexto geral das situações não se sobressaiu em relação ao grupo. Sendo assim, o seu resultado para
raciocínio lógico e capacidade de análise estão abaixo da média em comparação aos demais participantes,
cando entre os de menor efetividade. Para aperfeiçoar essas habilidades, procure ler alguns textos como
editoriais e artigos acadêmicos, pois essa ação tende a auxiliar no aprimoramento e aceleração do domínio
lógico e do encadeamento dos argumentos.
Após a discussão com seu grupo, sua história não apresentou incremento ou uma solução melhor. É
importante manter a disposição para discutir e se abrir a novas ideias, principalmente aquelas distintas
das suas. Dessa forma, você conseguirá alavancar o seu desempenho e o de seu time.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
Visão Sistêmica e de Negócios

Resultado
Seu conjunto de critérios relacionados às questões estratégicas organizacionais foram considerados
dentro da média superior, revelando uma visão diferenciada do negócio e das estratégias em pauta. A
título de sugestão, continue discutindo a visão do negócio na perspectiva sistêmica dos executivos em
posições acima da sua dentro da organização. É importante reforçar que esse é um exercício que demanda
prática contínua, análises e atualização dos temas recorrentes no âmbito do cenário atual da organização.
Busque estabelecer uma agenda com esses executivos com o objetivo de demonstrar sua análise e visão a
respeito do negócio.
Finda a discussão com o seu grupo nesta rodada da Dinâmica, nota-se que seu resultado na seleção dos
critérios foi no geral comprometida. É importante ter disposição para in uenciar seus interlocutores para
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melhores resultados. Essa atitude é altamente reconhecida pelo nível estratégico como inconformidade
com baixo resultado, sobretudo quando vem acompanhada de protagonismo, ponderação e
assertividade.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
Liderança e Gestão da Equipe: Estilos de Liderança
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Liderança e Gestão da Equipe: E cácia

Resultado
Seus grá cos são reveladores da sua e cácia na escolha de seus estilos de liderança nos diferentes grupos
dos quais participou. Eles indicam, portanto, uma capacidade muito acima da média em perceber os
diferentes estilos de interlocutores.
Sua percepção dos demais participantes e autopercepção, associadas à maturidade do time e à sua
inteligência emocional para lidar com situações adversas, são fatores que se destacaram na atuação com
grupos, indicando alta e cácia em seu desempenho para o atingimento dos objetivos do time. Você
também demonstrou adequadamente os seus diversos estilos de liderança, que se ajustavam às
diferentes situações, e o grupo percebeu essa atuação diferenciada. Como sugestão, busque envolver-se
em projetos de maior amplitude, mesmo que isso signi que trabalhar sob maior tensão, pois essa atitude
ampliará sua capacidade de leitura de cenários de maior complexidade.
Acesse o material do instrumento. Por ele, você poderá adquirir maior domínio das características dos
estilos de liderança.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados da Dinâmica - Dinâmica: Apresentação
In uência e Persuasão

Resultado
Seu resultado, comparado ao dos demais participantes, indicou certa limitação na construção de vínculos.
Esse desempenho denota um per l que melhor se relaciona com um ambiente mais "familiarizado" e
conhecido, aos quais você teve tempo para se adaptar.
O resultado indica um efeito negativo na percepção dos grupos, dado que houve colegas que indicaram
que gostariam de trabalhar com você em algumas ocasiões, enquanto outros apontaram restrições.
Busque o quanto antes identi car as causas que parecem comprometer a percepção de seus colegas e
limitam seu reconhecimento como membro efetivo do time, com habilidade de liderança de equipes
multidisciplinares.
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O trabalho de articulação é importante na construção de espaço que lhe permita apresentar suas ideias,
aprovar projetos e conquistar trânsito e apoio junto a pares e superiores para implementação das ações.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados do Assessment - Assessment: Apresentação
Prontidão

Resultado
Conhecimento acumulado
Pro ssional com bom domínio dos requerimentos para a posição adquiridos em cursos formais, e
tacitamente via experiência em atividades e funções tidas como referência na expectativa dos superiores.
Nível de entrega
Pro ssional com nível de entrega oferecido à organização dentro da expectativa dos superiores como uma
referência para os demais pro ssionais ocupantes de posições equivalentes.
Determinação
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Pro ssional com manifestação da vontade, lidando normalmente com as di culdades sem sucumbir,
atuando na busca de meios para a superação dos desa os e sendo reconhecido como uma referência das
expectativas dos superiores para ocupantes da função.
Disposição
Pro ssional indica entusiasmo e ânimo para novas demandas, entendendo a crescente complexidade e
mantendo-se atuante diante de naturais pressões dos desa os atuais da função. Sua atuação é
reconhecida como atendendo à expectativa dos superiores quanto à atitude e coerência de suas
respostas às circunstâncias.
Familiaridade com Níveis Superiores
Pro ssional apresenta nível de familiaridade esperado com os superiores, articulando-se dentro das
expectativas dos superiores para um pro ssional na mesma função e sentindo-se seguro em acompanhar
os superiores em espaços dos próximos níveis, posições ou funções.
Protagonismo
Pro ssional tem atitude de liderança que prevalece em suas atuações, procurando antecipar-se às
demandas e necessidades da organização. Mantém-se à disposição dos superiores, representando uma
referência quanto às expectativas dos superiores para a posição.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados do Assessment - Assessment: Apresentação
Potencial

Resultado
Aptidão Cognitiva
Pro ssional busca analisar as situações sob diferentes concepções e perspectivas, reconhecendo as
múltiplas dimensões, seus desdobramentos e consequências tendo em conta as circunstâncias e o
contexto.
Agente de Mudança
Pro ssional adapta-se com agilidade às novas demandas e desa os, apresentando su ciente intuição,
proposta e liderança de mudanças.
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Nível de Agregação de Valor
Pro ssional entrega com perspectiva dentre os pares de maior destaque e similar ou esperada para níveis,
funções ou cargos equivalentes, antecipando-se aos desdobramentos de decisões ainda não tomadas em
um futuro em transformação.
Busca por Referências Pro ssionais
Pro ssional reconhece outros pro ssionais de destacado desempenho e atuação, busca ocasionalmente
orientação para seu desempenho atual e futuro.
Construção de Vínculos
Pro ssional é hábil na inter-relação com equipes, pares, superiores e demais stakeholders, conquistando
con ança e se legitimando como tendo desempenho su ciente para os desa os e complexidades da
função atual nos próximos anos.
Trânsito nos Diferentes Níveis
Pro ssional é capaz de estabelecer agenda própria, ao frequentar novos espaços, com seus superiores
imediatos e respectivos pares, mantendo o equilíbrio emocional.
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Grá co de Resultados do Assessment - Assessment: Apresentação
Predição
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Nome: Thiago Kevin Cavalcanti
Cargo: Gerente
E-Mail: daniel.vicentim@gmail.com

Devolutiva para a organização
Tipos de Personalidade - Assíncrono: Apresentaçãoo
ESFJ
Os pro ssionais com o tipo psicológico ESFJ devem ser louvados por apresentarem um senso de valor
sobre questões altamente reconhecidas e desejadas nos gestores e lideranças: a atenção às pessoas,
compreensão de que o resultado é impactado pelo engajamento e disposições dos times. Esse aspecto
tem recebido uma atenção especial nas formações e desenvolvimentos pro ssionais, bem como nas
avaliações de desempenho e mapeamento de potenciais líderes. Ademais, sua atitude de doação e sentido
de dever são condizentes com um conjunto de soft e social skills oportunos para momentos críticos e de
desa os de crescente complexidade. No entanto, é importante observação e acompanhamento do
superior em relação ao seguinte: sua atenção às alterações do cenário e à necessidade de abertura e
reconsideração de crenças, opiniões e certezas, que poderiam ser oportunas para um período distinto das
novas realidades e expectativas da organização.
ENFOQUE
Sentido de Dever, Responsabilidade, Conservadorismo, Doação, Vínculos com as Instituições, Sentido de
Hierarquia
CARACTERÍSTICAS
Sociabilidade, Laços Sociais

Estilo de Comunicação - Assíncrono: Apresentaçãoo
Condição Favorável
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Pragmático
A assertividade, objetividade e velocidade de ação, bem como a tendência à competitividade observadas
entre os pro ssionais com Estilo Pragmático podem gerar a sensação de decisões aceleradas e trazer certo
desconforto àqueles que desejariam maior tempo para interagir e discutir antes de uma decisão. É
fundamental dar atenção ao ritual de estabelecimento de vínculo com os interlocutores e àqueles com
Estilo de Comunicação que prezam pela proximidade e pelos preâmbulos sociais. Isso evita que se passe
uma postura arrogante e colabora para legitimar suas posições e projetos, além de gerar a con ança
daqueles que procuram estabelecer relações de causa e efeito em perspectiva do futuro. Deve-se valorizar
a energia e dinamismo daqueles que vão direto ao ponto/pauta, tanto quanto os que propõem
planejamento e um clima de engajamento e comprometimento.
Condição Sob Estresse
Racional
Nem todos seguem uma lógica similar à daqueles com o Estilo de Comunicação Racional, lógica essa que
por vários interlocutores é associada com frieza, assertividade e desconsideração com o fator afetivo das
relações. Devem trabalhar sua tendência ao excessivo enfoque único na qualidade e na entrega, a m de
que também priorizem o engajamento, envolvimento e construção de vínculos com os times em geral e
cada participante em particular. Apesar de comumente sua abordagem ser organizada, especí ca e
elucidativa, podem vir a se estender em análises e explicações que passem aos interlocutores a impressão
de tentativa de controle e falta de poder de síntese. É preciso trabalhar a habilidade de ter atenção às
reações dos demais e envolvê-los nas proposições.

Resultado Uni cado - Prova Uni cada
Para desenvolver o domínio dos atributos de Raciocínio Lógico e Analítico, cujo desempenho na Avaliação
indica uma posição abaixo da média dos demais participantes, seria recomendado aos superiores que
procurem apoiar o/a pro ssional no sentido de ampliar o olhar para além dos temas com os quais tem
familiaridade e facilidade, buscando conhecer e dominar assuntos correlatos e complementares que
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contrastem com suas opiniões e crenças arraigadas. Isso poderá colaborar para a compreensão de
aspectos tático-estratégicos que são discutidos em esferas superiores da organização.
A leitura de diferentes cenários auxilia a abandonar visões de mundo restritas e permite melhorar a leitura
do contexto, necessário em ambientes corporativos que tendem a se transformar cada vez mais
rapidamente, haja vista o contexto VUCA – volátil, incerto, complexo e ambíguo, se tornando
imprescindível conscientizar os times sobre a adoção de uma postura de atenção. Uma possibilidade
sugerida ao superior seria incluir o/a participante em situações oportunas para ter contato com
pro ssionais que desenvolvam um nível de debate mais aprimorado e complexo. Ainda que novos
ambientes possam parecer desconfortáveis, lidar com variáveis e circunstâncias desconhecidas amplia a
condição de fazer análises e desenvolver percepções mais apuradas, envolvendo diversos fatores e
diversas possibilidades de desdobramentos. Além disso, é viável ao superior criar uma rotina de
disponibilização e discussão de textos e abordagens que requeiram uma maior visão crítica, distinta das
opiniões e crenças atuais, exercitando a compreensão do que impacta os negócios da organização e
requerendo maior abertura e atenção ao que está nas entrelinhas.

Pensamento Analítico e Nível de Abstração - Dinâmica: Apresentação
Thiago obteve um resultado inferior ao dos outros participantes no que se refere à sua habilidade de
leitura de contexto e percepção de variáveis na narrativa. Tal resultado sugere uma di culdade de re exão
analítica e capacidade lógica, comprometendo seu desempenho na atividade. Considerando que esses
aspectos são cada vez mais exigidos no exercício de lideranças tático-estratégicas, é essencial que o
superior estimule Thiago a investir em sua inteligência prática para compreender o processo de in uência
e persuasão de seus interlocutores e, assim, melhor direcionar tanto as análises e diagnósticos quanto as
avaliações e decisões. Só desse modo será capaz de contribuir para os demais resultados associados à
liderança e tomada de decisão.

Visão Sistêmica e de Negócios - Dinâmica: Apresentação
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Thiago apresentou propostas bem elaboradas e aderentes às discussões. Dessa forma, seu desempenho
nos indicadores de visão sistêmica e orientação a resultados obteve reconhecimento do grupo, indicando
um posicionamento imediatamente superior à média dos demais colegas. É oportuno que Thiago
continue a exercitar essa competência. Seu superior poderá apoiar por meio de estímulos à leitura de
contexto e à contínua atualização sobre o mercado e o impacto em sua rotina diária. Subjaz essa
recomendação o fato de que há oportunidades de ampliar o papel de Thiago nas discussões operacionaistáticas, explorando novas possibilidade para assumir atividades e responsabilidades de maior
complexidade.

Liderança e Gestão da Equipe - Dinâmica: Apresentação
Cabe ressaltar que, a partir do olhar de seus colegas, Thiago soube ler a maturidade do grupo, adotando
uma abordagem atinente ao que a circunstância pedia e, assim, obtendo um dos melhores resultados.
Logo, cabe aos superiores estimular e exercitar atribuições que busquem o contínuo desenvolvimento e
aproveitamento dessas habilidades de Thiago, pois a sua leitura de ambiente e escolha e caz dos estilos
de interlocução asseguram-lhe legitimidade e melhor engajamento dos times. Quanto melhor a leitura da
maturidade dos grupos e de cada participante e quanto maior a aderência entre sua intenção de
interlocução e os estilos reconhecidos pelos membros dos grupos, maior é o autoconhecimento e melhor
será a qualidade das interlocuções, garantindo no time alguém de maior e cácia, in uência e persuasão.
Por isso, em um exercício de ampliação gradativa dos desa os para Thiago, a área poderá se bene ciar
pela ampliação dos efeitos para todo o time, assegurando que o potencial seja mantido em pleno
exercício.

In uência e Persuasão - Dinâmica: Apresentação
Observou-se que aptidão de Thiago foi avaliada pelos demais participantes dos grupos como carente de
investimento na relação com stakeholders e na liderança de pessoas. Com isso, houve comprometimento
de seus resultados, o que re etiu em uma posição muito inferior àquela dos demais colegas. Quando foi
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solicitado ao grupo escolher quem o representaria em frentes de projeto com executivos, Thiago esteve
dentre aqueles com maior di culdade na construção de vínculos. Isso pode ter se dado por alguma
di culdade na interação com pro ssionais com quem sua familiaridade é pequena ou inexistente. Será
necessário que os superiores veri quem o quanto Thiago poderá se manter em posições de liderança e se
esse conjunto de indicadores espelha ou não sua avaliação na área atual. Em caso positivo, é importante
atuar prontamente em cada um dos pontos com lacuna de domínio se houver uma efetiva avaliação
quanto à sua prontidão nas atribuições atuais e ao seu potencial para avançar a funções superiores. Em
caso negativo, será preciso investir na familiarização com pro ssionais menos familiares. De todo modo,
deverá investir no autodesenvolvimento Thiago e, na medida do possível, trabalhar um plano de
desenvolvimento em conjunto com seus superiores.

Prontidão - Assessment: Apresentação
Familiaridade com Níveis Superiores
Pode-se observar que Thiago apresenta um nível de trânsito e familiaridade com os superiores, atendendo
as expectativas para um contexto que requer cada vez mais articulação. Desse modo, há oportunidades
para que amplie esse domínio em outras áreas da empresa e em instituições do segmento, do mesmo
modo com os pares no mercado. Recomenda-se aos superiores estimular e incentivar Thiago para que
exercite cada vez mais esse comportamento, a m de colaborar no estímulo dos demais colegas a ampliar
a atuação na diretoria.
Protagonismo
Pode-se observar que Thiago demonstra, na maioria das vezes, uma atitude propositiva perante os
desa os, cando entre os pro ssionais de bom resultado. Seu locus de controle interno atende ao
esperado para tempos de disrupção tecnológica, de processos e de mercado. Muitas vezes se coloca como
sujeito nas situações e circunstâncias, sejam estas favoráveis ou não, havendo o reconhecimento como
líder potencial para situações de crise. Logo, recomenda-se que passe a haver estímulo para adotar a
postura de tomar a dianteira de maneira mais recorrente, mantendo-se à frente de iniciativas e projetos
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mais críticos, pois apresenta recursos su cientes para buscar ações na superação de desa os e obstáculos.
Para tanto, precisará receber maior encorajamento para novos e maiores desa os, tanto quanto a se
expor com maior frequência às situações de maior tensão.
Nível de entrega
Thiago apresentou nível de entrega considerado esperado para pro ssionais que responderão aos
crescentes desa os em sua função nos próximos dois anos. Recomenda-se manter seu desenvolvimento e
preparação para o futuro de maior complexidade na respectiva função ou em outra de equivalente
complexidade.
Conhecimento acumulado
Thiago apresentou um resultado no tocante ao conhecimento das atividades que lhe assegura sua
condição de absorver e incorporar a complexidade da função nos próximos dois anos. Isso indica que seu
desempenho continuará atendendo às expectativas e necessidades da organização. Recomenda-se que
continue a receber, gradativamente, desa os crescentes e de maior complexidade.
Determinação
A manifestação de vontade apresentada por Thiago indica sua habilidade em responder aos desa os e
obstáculos em suas atribuições, atendendo ao observado entre pares no mercado. Recomenda-se que
gradativamente passe a ter estímulos para manter esse comportamento, assegurando sua resposta em
um contexto de crescente desa o.

Potencial - Assessment: Apresentação
Trânsito nos Diferentes Níveis
Para uma efetiva contribuição e agregação de valor à organização, à luz dos desa os e atendendo a
estratégia organizacional, faz-se cada vez mais necessário ser capaz de frequentar e transitar entre os
níveis hierarquicamente superiores da própria área. Nesse sentido, a habilidade, autocon ança e
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segurança de Thiago asseguraram-lhe um desempenho adequado ao nosso registro de pro ssionais de
diferentes organizações e segmentos de mercado. Assim sendo, demonstra atuar com potencial a ser
explorado, apresentando aptidão para gradativamente receber desa os de seus superiores em
atribuições que transcendam sua área e subordinação direta. É recomendado que interaja
progressivamente em atividades e projetos de outras áreas que lhe permitam ampliar e exercitar seu
diferencial em prol dos objetivos organizacionais. Thiago poderá atuar, oportunamente, na liderança de
pares em projetos que requeiram alguma exposição nos níveis executivos.
Busca por Referências Pro ssionais
As referências adotadas por Thiago em perspectiva de sua atuação, objetivos e perspectivas são aderentes
às expectativas e, em boa medida, adequadas ao observado em pro ssionais em posições equivalentes no
mercado. Recomenda-se que os superiores avaliem sua disposição para interagir com pro ssionais de
referência na área e na organização, de forma a assegurar que possa estabelecer uma maior interatividade
com pro ssionais destacados em sua atuação e entrega em pelo menos uma posição acima. Essas ações
poderão exercer in uência para que passe a instigar ao máximo a sua disposição para desa os de maior
complexidade e ampliar sua agregação de valor e expectativas mútuas de engajamento e
comprometimento.
Agente de Mudança
Neste atributo, a agilidade para a mudança de Thiago, sob crescente tensão, indicou uma capacidade
esperada de manter-se plenamente funcional, recrutando e utilizando bem suas habilidades de inovação,
criatividade e liderança. Ou seja, apresentou sugestões, ideias e alternativas, bem como as respectivas
atividades e planos de ação para sua viabilização e consecução em um nível adequado aos desa os da
função atual nos próximos dois anos. Recomenda-se que os superiores acompanhem seu
desenvolvimento e resposta em projetos que requerem iniciativa, protagonismo e liderança em escala de
desa os superior àquela em que está atuando. Considerando-se as funções atuais, esse resultado indica
que incorporará as novas demandas da função nos próximos dois anos.
Aptidão Cognitiva
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Pode-se observar que Thiago apresentou um bom nível de aptidão cognitiva, indicando agilidade de
leitura de contexto. Com isso, é capaz de antecipar-se às circunstâncias, reconhecendo possíveis cenários e
as implicações e consequências das decisões em relação às plausíveis alternativas contempladas em sua
visão no curto e, em alguma medida, de médio prazo, devendo trabalhar na ampliação do nível de
domínio deste atributo. Recomenda-se que os superiores assegurem seu envolvimento em atividades de
maior desa o e complexidade, de maneira a exercitar seu diferencial e explorar em favor da organização
seu processo de análise, avaliação e tomada de decisões em nível esperado para os desa os atuais.
Construção de Vínculos
A construção de vínculos passa a ser um dos principais atributos no tocante a estabelecer relações de
con ança e legitimidade entre pares, superiores e times. As manifestações e atuações de Thiago indicam
um nível adequado de domínio desse atributo, comparado ao que temos observado nas organizações e
no histórico de aplicação do IAPP em mais de 6000 pro ssionais de mercado. Portanto, recomenda-se
discutir com Thiago sua disposição para exercitar-se em situações, frentes de projetos e deliberações de
crescente complexidade e maior desa o, lhe envolvendo em ações de 'change management',
restruturação e engajamento dos times em situações críticas ou de crise, de modo a gradativamente
familiarizar-se com situações em que poderá vir a exercer um papel de liderança no médio prazo.
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Devolutiva para o participante
Tipos de Personalidade - Assíncrono: Apresentaçãoo
E - EXTROVERSÃO
Como você apresenta maior facilidade em dar-se a conhecer, procurando estabelecer relações que
acelerem a construção de vínculos, procure analisar a contrapartida de seus interlocutores. Faça isso
principalmente com aqueles com os quais ainda não tem maior proximidade (sobretudo em termos de
transparência e troca genuína de ideias, preocupações e discordâncias). Procure evitar que seu
desprendimento seja confundido com ingenuidade, algo que não comunga com a identidade executiva.
SJ
A combinação da sensação (S) com o senso de julgamento (J) indica uma postura conhecida como
‘gerencial’ diante das situações, pois o pro ssional alcança sua realização e demonstra características de
alto comprometimento, compromisso e senso de dever. Seu vínculo com a Organização e senso de dever
asseguram um pro ssional dedicado às questões de gestão e administração do cotidiano, das tarefas e
dos respectivos controles necessários para a consecução dos objetivos.
ESFJ
Você apresenta um senso de valor sobre questões altamente reconhecidas e desejadas nos gestores e
lideranças. Ou seja, a atenção às pessoas e a compreensão de que o resultado é impactado pelo
engajamento e disposição dos times têm recebido uma atenção especial nas formações e
desenvolvimentos pro ssionais, nas avaliações de desempenho e no mapeamento de potenciais líderes.
Associado à sua atitude de doação e sentido de dever, você apresenta um conjunto de soft e social skills
oportuno para momentos críticos e de desa os de crescente complexidade. No entanto, é importante
manter sua atenção às alterações do cenário e à necessidade de reconsiderar crenças e ações não mais
condizentes com as novas realidades e expectativas da organização.
SUA FRASE: Quero desenvolver a virtude da paciência, e quero desenvolvê-la AGORA.

Criado pelo Método IAPP®

Estilo de Comunicação - Assíncrono: Apresentaçãoo
Condição Favorável
Pragmático
Nas interações com seus interlocutores, o Estilo de Comunicação Pragmático é reconhecido por sua
assertividade e sua tendência à competitividade. Quando em situações críticas, você não se abate e
enfrenta as circunstâncias, ainda que não saiba o que será exigido de você. Tendo um per l objetivo e
diretivo, é capaz de trabalhar sob pressão baseando-se em fatos. Ao comunicar sobre resultados, evite ir
direto ao ponto, pois é importante dar atenção ao ritual de estabelecimento de vínculo com seu
interlocutor, o que poderá garantir apoiadores em um momento futuro diante das inúmeras alternativas
para uma mesma situação. Você é hábil, identi cando e agindo diante da urgência, de nindo prazos e
estabelecendo um plano de ação. Contudo, atente-se para não negligenciar os desfechos em longo prazo
devido ao pouco controle que se pode ter do futuro. Essa atitude pode ser lida como imediatismo e
impulsividade. Na interação com colegas, tenha atenção àqueles com Estilo de Comunicação que prezam
pela proximidade e pelos preâmbulos sociais que precedem as reuniões. Estabeleça contato visual, busque
equilibrar sua intensidade e gerencie sua impaciência com eventuais interlocutores prolixos, enfatizando
que seu propósito é não perder o tempo de nido para consecução dos objetivos. Desse modo, evitará a
leitura de que sua postura é arrogante por parecer dar pouca importância a sentimentos e a conversas
iniciais. Àqueles que demandam maior tempo de análise, apresente seu ponto, contextualize a urgência e
ofereça a oportunidade de posicionarem-se e avaliarem os prós e contras de ações imediatas. Permitir o
debate e controlar seu ímpeto de obter os resultados colaborará para você legitimar suas posições e
projetos e ganhar a con ança daqueles que procuram estabelecer relações de causa e efeito em
perspectiva do futuro. Valorize a energia e dinamismo daqueles que vão direto ao ponto (ou à pauta)
como você, tanto quanto os que propõem planejamento e um clima de engajamento e
comprometimento.
Condição Sob Estresse
Racional
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Ao interagir com seus interlocutores, procure concatenar os fatos a partir de sua cronologia e das relações
entre presente, passado e futuro. Ofereça prazos plausíveis e evite argumentos pessoais ou intempestivos.
Reforce sua preocupação com a qualidade e de na o nível de entrega requerida e esperada, a m de
deixar clara a sua postura costumeiramente precavida. Procure não se estender em análises e explicações
que passem a seus interlocutores a impressão de que você é uma pessoa prolixa e controladora. Do
contrário, seus ouvintes poderão perder a paciência com a demora na compreensão de sua estrutura de
pensamento.

Resultado Uni cado - Prova Uni cada
Com o objetivo de desenvolver o domínio de Raciocínio Lógico e Analítico, sugerimos que busque praticar
a leitura de temas correlatos e complementares às suas atuais atribuições, para assim ser possível ampliar
seu conhecimento com a respeito de opiniões e crenças contrastantes e colaborar na compreensão sobre
como se dão as decisões tático-estratégicas por diferentes pro ssionais em posições superiores da
organização. Crie uma rotina diária de leitura, buscando artigos de revistas e jornais que apresentem uma
visão crítica complementar e distinta de suas opiniões e crenças.
Cruzar as informações com as quais você tiver contato com os desa os que você observa no seu
cotidiano, exercitando a compreensão do que impacta os negócios da organização, requererá maior
abertura e atenção ao que está nas entrelinhas do que é dito e apresentado, aprimorando a abrangência
de sua visão e compreensão do ambiente ampliado. O mercado tem mudado em velocidade e intensidade
cada vez maiores, alterando nossa rotina, impactando a forma com que vínhamos atuando nas situações
e, portanto, se torna imprescindível e importante manter-se atento e em constante atualização.
Outra sugestão é discutir com o seu gestor diferentes cenários que poderia ser inserido para ter contato
com um nível de debate mais aprimorado e complexo. Lidar com variáveis e circunstâncias desconhecidas
contribuirá para o aprimoramento das análises e percepções.

Pensamento Analítico e Nível de Abstração - Dinâmica: Apresentação
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Thiago, sua habilidade de leitura de contexto e percepção de variáveis na narrativa foi identi cada como
inferior quando comparada à dos outros participantes do processo. Isso demonstra uma di culdade de
re exão analítica e capacidade lógica, comprometendo seu desempenho na atividade. Considerando a
exigência crescente desses aspectos no exercício de lideranças tático-estratégicas, é fundamental o
investimento na inteligência prática para compreender o processo de in uência e persuasão de seus
interlocutores e para melhor direcionar a análise e diagnóstico, assim como a avaliação e decisão. Só então
você será capaz de contribuir para os demais resultados associados à liderança e tomada de decisão nos
times de que participar.

Visão Sistêmica e de Negócios - Dinâmica: Apresentação
Thiago, é interessante observar que suas considerações e propostas foram tidas como bem elaboradas e
pertinentes às discussões. Assim sendo, seu desempenho nos indicadores de visão sistêmica e orientação
a resultados obteve reconhecimento, assegurando-lhe um posicionamento imediatamente superior à
média dos demais participantes. É oportuno que você continue a exercitar essa habilidade, indicada como
parte importante do per l de lideranças. Aprimore constantemente sua leitura de contexto, buscando
atualizar-se sobre o mercado e o impacto em suas atividades. Há oportunidades de ampliar seu papel nas
discussões operacionais-táticas e explorar possíveis novas atividades e responsabilidades.

Liderança e Gestão da Equipe - Dinâmica: Apresentação
No que concerne à sua interlocução com os grupos, você obteve uma alta e cácia e um dos melhores
resultados, indicando sua capacidade de ler a maturidade pro ssional do grupo e adotar uma estratégia
de abordagem atinente ao que a circunstância demanda. Por conseguinte, busque explorar com sua
equipe, pares e superiores o contínuo alinhamento entre a maneira como você se percebe atuando e o
modo como você é lido pelos demais, a m de aprimorar seus resultados de forma constante. Há uma
relação diretamente proporcional entre (ii) a sua habilidade de interpretar a maturidade dos grupos e de
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cada integrante e (ii) a harmonia entre sua intenção de atuação e aquela percebida pelos seus colegas;
assim, há ganhos de qualidade em suas interlocuções e de efetividade em sua in uência e persuasão.

In uência e Persuasão - Dinâmica: Apresentação
Considerando que esta atividade comtemplava a relação com stakeholders e a liderança de pessoas, sua
pessoa foi avaliada pelos seus colegas como necessitando de maior investimento. Observe que, quando o
grupo deliberou sobre quem o representaria, você esteve dentre aqueles indicados com maior di culdade
na construção de vínculos. Dessa forma, seu desempenho foi comprometido, com uma posição muito
inferior às dos demais colegas. Busque discutir os indicadores da Dinâmica com seus colegas, superiores e
pares destes, pois assim você poderá veri car em que medida esse conjunto de indicadores espelha ou
não sua avaliação na atual área e em outras experiências. Ao se con rmar, é necessário atuar forte e
rapidamente em cada um dos pontos com lacuna de domínio, caso você deseje efetivamente avançar para
funções de gestão. Entretanto, se o resultado no processo não representa sua legitimidade no time e na
área atual, você precisará investir no uso de ferramentas digitais e na aceleração de sua familiarização com
pro ssionais sem contato rotineiro. De um modo ou outro, você deverá investir no seu
autodesenvolvimento, e seu gestor poderá contribuir para uma re exão conjunta.

Prontidão - Assessment: Apresentação
Familiaridade com Níveis Superiores
Pode-se observar que você apresenta um nível de trânsito e familiaridade com os superiores, atendendo
as expectativas para um contexto que requer cada vez mais articulação. Desse modo, há oportunidades
para que amplie esse domínio em outras áreas da empresa e em instituições do segmento, do mesmo
modo com os pares no mercado. Continue ampliando sua atuação e articulação, estimulando e
incentivando que os demais colegas exercitem cada vez mais esse comportamento, a m de ampliarem a
atuação na diretoria.
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Protagonismo
Pode-se observar que você demonstra, na maioria das vezes, uma atitude propositiva diante dos desa os,
cando entre os pro ssionais de bom resultado. Seu locus de controle interno atende ao esperado para
tempos de disrupção tecnológica, de processos e de mercado. Dessa forma, muitas vezes você se coloca
como sujeito nas situações e circunstâncias, sejam estas favoráveis ou não, reconhecendo-lhe como líder
potencial para situações de crise. Logo, passe a adotar a postura de tomar a dianteira e assumir a
responsabilidade de liderar de maneira mais recorrente, mantendo-se à frente de iniciativas e projetos
mais críticos, pois você apresenta recursos su cientes para buscar ações na superação de desa os e
obstáculos. Para tanto, discuta com seus superiores sua disposição voluntária para assumir mais
responsabilidades, passando a ser a referência para seus colegas e pares nas situações de maior tensão.
Nível de entrega
Você apresentou um nível de entrega considerado esperado para pro ssionais que responderão aos
crescentes desa os em sua função nos próximos dois anos. Procure manter-se em constante
desenvolvimento e preparação para o futuro de maior complexidade na respectiva função ou em outra de
equivalente complexidade.
Conhecimento acumulado
Você apresentou um resultado no que tange ao conhecimento das atribuições que lhe assegura a
condição de absorver e incorporar a complexidade da função nos próximos dois anos. Isso indica que seu
desempenho poderá continuar atendendo às expectativas e necessidades da organização ao procurar
ampliar sua atuação assumindo responsabilidades crescentes em complexidade. Procure disseminar seu
conhecimento tácito entre os demais colegas de time.
Determinação
Sua manifestação de vontade indica sua habilidade em responder aos desa os e obstáculos em suas
atribuições, atendendo o observado entre pares no mercado. Busque gradativamente assegurar tal
resposta e manter esse comportamento, assegurando sua performance em um contexto de crescente
desa o.
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Potencial - Assessment: Apresentação
Trânsito nos Diferentes Níveis
Para uma efetiva contribuição e agregação de valor à organização, à luz dos desa os e atendendo à
estratégia organizacional, faz-se cada vez mais necessário ser capaz de frequentar e transitar entre os
níveis hierarquicamente superiores da própria área. Nesse sentido, sua habilidade, autocon ança e
segurança asseguraram-lhe um desempenho adequado ao nosso registro de pro ssionais de diferentes
organizações e segmentos de mercado. Assim sendo, você demonstra potencial a ser explorado,
apresentando aptidão para submeter-se gradativamente a atribuições que transcendam sua área e
subordinação direta, devendo buscar seus superiores para discutir tal proposição. Trabalhe com os
superiores sua interação progressiva em atividades com outras áreas que lhe permitam ampliar e exercitar
seu diferencial em prol dos objetivos organizacionais. Você está em condições de atuar, oportunamente,
na liderança de pares em projetos que requeiram alguma exposição nos níveis executivos.
Busca por Referências Pro ssionais
As referências adotadas por você em perspectiva de sua atuação, objetivos e perspectivas são aderentes
às expectativas e, em boa medida, adequadas ao observado em pro ssionais em posições equivalentes no
mercado. Aproxime-se de seus superiores a m de estabelecer contato com pro ssionais de referência na
organização, em pelo menos uma posição acima. Essas ações poderão exercer in uência para que você
passe instigar ao máximo sua disposição para desa os de ainda maior complexidade. Também lhe
permitirão ampliar sua agregação de valor e expectativas necessárias ao engajamento e
comprometimento requeridos na função atual.
Agente de Mudança
Neste atributo, sua agilidade para a mudança, mesmo sob crescente tensão, indicou uma capacidade
esperada de manter-se plenamente funcional, recrutando e utilizando bem suas habilidades de inovação,
criatividade e liderança. Ou seja, você apresentou sugestões, ideias e alternativas, bem como as
respectivas atividades e planos de ação para sua viabilização e consecução em um nível adequado aos
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desa os da função atual nos próximos dois anos. Procure seus superiores de forma a acompanharem seu
desenvolvimento e resposta em projetos que requerem iniciativa, protagonismo e liderança em escala de
desa os superior àquela em que você está atuando. Considerando-se as funções atuais, esse resultado
indica que você incorporará as novas demandas da função nos próximos dois anos.
Aptidão Cognitiva
Pode-se observar que você apresentou um bom nível de aptidão cognitiva, com agilidade de leitura de
contexto. Isso lhe assegura antecipar-se às circunstâncias, reconhecendo possíveis cenários e as
implicações e consequências das decisões em relação às plausíveis alternativas contempladas em sua
visão no curto e, em alguma medida, de médio prazo. Cabe, porém, trabalhar para a ampliação do
domínio. Discuta com seus superiores o seu envolvimento em atividades de maior desa o e
complexidade, de maneira a exercitar seu diferencial e explorar em favor da organização seu processo de
análise, avaliação e tomada de decisões em nível esperado para os desa os atuais.
Construção de Vínculos
A construção de vínculos passa a ser um dos principais atributos no tocante a estabelecer relações de
con ança e legitimidade entre pares, superiores e times. Suas manifestações e atuações indicam um nível
adequado de domínio desse atributo, comparado ao que temos observado nas organizações e no
histórico de aplicação do IAPP em mais de 6000 pro ssionais de mercado. Portanto, discuta com seus
superiores oportunidades para exercitar-se em situações, frentes de projetos e deliberações de crescente
complexidade e maior desa o, envolvendo-se em ações de 'change management', restruturação e
engajamento dos times em situações críticas ou de crise, de modo a gradativamente familiarizar-se com
situações em que você poderá vir a exercer um papel de liderança no médio prazo.
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