
Overview: 
• Costumam ser enérgicos, pragmáticos e 
flexíveis. 
• Vivem o momento, têm um estilo de vida 
acelerado e preferem estar cercados por 
pessoas. 
• Em geral gostam de inovar e de correr 
riscos, sempre buscando resultados 
rápidos. 
• Tendem a agir primeiro e pensar depois, 
consertando e adaptando seus processos à 
medida que avançam. 
• Podem mergulhar de cabeça em novas e 
promissoras oportunidade, às vezes sem 
pensar nas consequências. 
• Para eles, as regras foram feitas para 
serem quebradas e não hesitarão em falar 
ou se rebelar quando for necessário. 
• 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: 
• São motivados por novas experiências, 
novas ideias e novas tecnologias. 
 
Aspectos de atenção: 
• Podem se sentir sufocados em ambientes 
corporativos. 
 

INOVADOR 
EXPLORADOR

Percentual desconhecido até agora.

• O papel de subordinado pode ser altamente desafiador 
para eles. 
• Embora perfeitamente capazes de segui-las não 
costumam gostar de ter regras e regulamentos impostas a 
eles.  
• Em geral encaram riscos como grandes possibilidades 
de recompensa, tendendo a deixar de lado as tarefas mais 
triviais para se dedicarem a tarefas mais emocionantes.  
• Um dos maiores motivos para avançarem em sua 
carreira é simplesmente a força da sua personalidade. 
• São naturalmente inovadores, gostam de improvisar e 
têm o raciocínio rápido e podem ficar entediados e 
frustrados se não tiverem a liberdade necessária para usas 
essas qualidades. 

COMO SUBORDINADOS

COMO COLEGAS DE TIME

• Em geral são encantadores e populares, se relacionam 
com facilidade e naturalidade e se dão bem com 
praticamente qualquer pessoa. 
• Podem se divertir enquanto trabalham.  
• Se veem alguém como incompetentes ou preguiçosos, 
eles são capazes de lidar com isso sem meias palavras.  
• Costumam ser atentos às mudanças nos hábitos e de 
humor de seus colegas, mas a sensibilidade emocional 
normalmente não é o seu forte. 

COMO LÍDERES

• Posições de liderança, em geral, são onde encontram a 
liberdade e flexibilidade de que precisam para atingir seus 
objetivos. 
• Seguir regras e tradições normalmente não é uma 
possibilidade para eles, preferindo sempre experimentar 
novas ideias a replicar a maneira como as coisas sempre 
foram feitas. 
• Costumam ser práticos e focar no que realmente 
funciona. 
• Mantêm os olhos na linha de chegada, mas realizam suas 
conquistas dando um passo de cada vez, preferindo 
estabelecer objetivos pequenos, claros, mensuráveis  e 
atingíveis. 
• Elogiam trabalhos bem feitos. 
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