
Overview: 
• São extrovertidos, amigáveis e generosos.  
• Em geral sentem-se à vontade sobre um 
palco ou fazendo uma apresentação. 
• Gostam da companhia de outras pessoas 
e de tornar esses momentos alegres e 
emocionantes. 
• No trabalho, costumam ser práticos e 
realistas. 
• Tendem a se divertir enquanto atingem 
seus objetivos. 
• São enérgicos, flexíveis e capazes de 
incentivar outras pessoas. 
• Seu carisma e originalidade também os 
tornam ótimos em vendas, hospitalidade e 
carreiras voltadas para as pessoas.  
• Em geral são líderes ágeis e capazes de  
levar a organização a uma direção nova e 
excitante.  
• Preferem agir antes de planejar e analisar, 
mantendo o foco no que ainda esta por vir 
e deixando de lado padrões do passado.  
• Não se importam em correr riscos 
quando sentem que há chances de serem 
recompensados.  
 
Motivações: 
• Encontram motivação quando estão  
rodeados de pessoas e fazem-as rir. 
 
Aspectos de atenção: 
• Podem se tornar facilmente entediados e 
perder o foco, especialmente se estiverem 
trabalhando sozinhos. 
 
 
 

DIVERTIDO
EXPLORADOR

Encontrado em cerca de 4% da população

• Costumam lidar bem com mudanças e novas ideias, mas 
nem tanto com regras e tarefas repetitivas.  
• São altamente capazes e dispostos a explorar novos 
conceitos, captando rapidamente novos métodos e 
colocando-os em prática com facilidade. 
• Seu estilo criativo pode fazer com que precisem de certa 
liberdade para aplica-lo. 
• Costumam dar feedbacks honestos, mas podem ser 
sensíveis às críticas, tornando-se defensivas e sentindo-se 
perturbadas, a menos que por trás delas haja uma 
intenção honesta de ajudar e não ferir.  
• Normalmente valorizam mais a liberdade e a 
independência do que a segurança e a proteção. 

COMO SUBORDINADOS

COMO COLEGAS DE TIME

• São espontâneos, bem-humorados e entusiamados e 
normalmente têm facilidade para fazer amizade com os 
colegas de trabalho. 
• Valorizam uma atmosfera divertida e costumam usar sua 
alta capacidade de observação e relacionamento para unir 
a equipe e melhorar o ânimo sempre que é necessário. 
• São capazes e se divertem organizando eventos e 
atividades dentro e fora do ambiente de trabalho.  

COMO LÍDERES

• Sua capacidade de se relacionar com os outros torna-os 
líderes habilidosos e inspiradores. 
• Tendem a fazer o possível para trazer energia e criar um 
ambiente descontraído para a equipe, se envolvendo 
diretamente no trabalho dos seus subordinados com 
frequência e naturalidade .  
• Têm a percepção aguçada quando se trata do humor de 
outras pessoas e são capazes de identificar e prevenir 
conflitos, de forma a manter um ambiente de trabalho 
relaxado e agradável para todos.  
• Em geral preferem se sentir parte importante da equipe 
colocando a mão na massa e deixando a autoridade e o 
status social em segundo plano. 
• Gostam de ser o centro das atenções e, mais ainda, de 
sentir que são necessários e apreciados. 
• São ótimos ouvintes e seu subordinados são sempre 
bem-vindos para falar o que pensam, especialmente se 
algo os estiver perturbando.  

COEI 
Comunicativo / Reservado 

C(o)ncreto / Abstrato 
Lógico / Emocional 

Sistemático / Intuitivo 


