
Overview: 
• Em geral são leais, responsáveis, 
atenciosos, calorosos e amigáveis . 
• Têm facilidade para se comunicar e são 
capazes de energizar outras pessoas. 
• Costumam ser altamente intuitivos, 
principalmente quando se trata das 
emoções, necessidades e motivações de 
outras pessoas. 
• São ótimos em mobilizar grandes grupos 
em prol de um objetivo. 
• Tendem optar por carreiras onde têm a 
chance de melhorar o mundo e buscam 
constantemente maneiras de melhorar a 
sua equipe e a sua volta. 
• Como líderes tendem se destacar por sua 
capacidade de inspirar e compartilhar uma 
visão ampla com as outras pessoas.  
• Tendem a se envolver e concentrar suas 
ideias em causas e valores que consideram 
mais "elevados".  
• Em geral têm uma visão de futuro clara e 
valorizam novas possibilidades em vez de 
focarem no passado ou no presente. 
 
Motivações: 
• Encontram motivação na harmonia e 
trabalham incansavelmente para alcançá-
la. 
 
Aspectos de atenção: 
• A falta de harmonia pode estressá-los 
com facilidade. 

ÍDOLO 
ARTICULADOR

Encontrado em cerca de 2% da população.

• São trabalhadores, confiáveis e normalmente causam 
boas impressões em seus líderes, ainda que se 
subestimem as vezes. 
• Em geral têm facilidade para aprender rapidamente e 
competência para assumir múltiplas responsabilidades 
sem perder o bom humor.  
• Seu bom caráter e vontade de ajudar podem fazer com 
que alguns se aproveitem, fazendo pedidos demais e 
sobrecarregando-os com trabalho extra.  
• Costumam ser avessos o conflitos e fazem o possível 
para evitar críticas desnecessárias. Assim aceitarão ficar 
sobrecarregados para manter uma impressão positiva e 
evitar atritos. 

COMO SUBORDINADOS

COMO COLEGAS DE TIME

• Costumam ter um enorme desejo de cooperar e 
valorizam o trabalho em conjunto de forma a desenvolver 
situações vantajosas para todos.  
• Se esforçam para que todos da equipe se sintam 
confortáveis em expressar suas opiniões e dar sugestões.  
• Em geral se relacionam com facilidade, são 
extremamente sociais, tolerantes e têm a mente aberta. 
• Normalmente são sensíveis às necessidades dos outros, 
o que pode fazer com que direcionem seus problemas e 
responsabilidades para eles.

COMO LÍDERES

• Costumam ser ótimos líderes já que têm grande 
capacidade de comunicação, são perspicazes, inspiradores 
e sensíveis às necessidades dos outros. 
• Compreendem com facilidade motivações individuais e 
usam seu carisma natural para impulsionar suas equipes e 
projetos.  
• Em geral seu objetivo principal é fazer com que os 
resultados sejam alcançados juntos e todos os membros 
da equipe se sintam satisfeitos com seus papéis. 
• Para evitar confrontos diretos, podem ser manipuladores, 
sempre tendo em vista o bem da equipe como um todo. 

CAES 
Comunicativo / Reservado 

Concreto / Abstrato 
Lógico / Emocional 

Sistemático / Intuitivo 


