
Overview: 
• Procuram viver de acordo com seus 
valores, assumindo compromissos morais 
com aquilo que acreditam e buscando 
harmonia e significado em seu trabalho. 
• Costumam ser curiosos, inovadores e ter 
uma visão de mundo bastante otimista.  
• São intuitivos, criativos e tendem a 
escolher carreiras onde podem exercer sua 
criatividade. 
• Introvertidos, gostam de espaço e 
silêncio para trabalhar em suas ideias e 
preferem lidar com pessoas que 
compartilhem seus valores.  
• Em geral pensam de forma abstrata e 
encontram conexões em padrões ocultos. 
• 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. 
 
Motivações: 
• Encontram motivação em ajudar pessoas 
a alcançarem seu pleno potencial através 
do crescimento e desenvolvimento interior.  
 
Aspectos de atenção: 
• Sua rica imaginação pode fazer com que 
se tornem indiferentes a questões práticas. 
• Quando sobrecarregados tendem a 
concentra-se apenas em algumas pessoas 
ou causas, deixando o resto de lado. 
• Podem não convencer outras pessoas do 
mérito de suas ideias, criando a imagem de 
que não se importam ou não têm nada a 
contribuir.  

VISIONÁRIO 
ARTICULADOR

Encontrado em menos de 4% da população.

• Costumam ser profissionais extremamente dedicados e 
atenciosos quando encontram trabalhos significativos. 
• Em geral não gostam de ser controlados e podem 
preferir dedicar-se a um projeto sozinhos ou com uma 
equipe próxima.  
• Por serem apegados a seus ideais e viverem em busca  
de oportunidades, tendem a preferir trabalhos mais 
humanos e criativos ao invés daqueles mais técnicos, 
onde os fatos e a lógica prevalecem. 
• Em relação às críticas, preferem ouvir o que fizeram 
certo e se concentrar no que fazer, e não o contrário. 

COMO SUBORDINADOS

COMO COLEGAS DE TIME

• Em geral, se sentem mais confortáveis entre aqueles 
colegas de trabalho com os quais têm mais liberdade para 
partilhar as suas ideias.  
• Costumam ser bastante eficazes na comunicação. 
• Se esforçarão para ser agradáveis, amistosos e solidários 
com seus colegas de trabalho (principalmente aqueles 
que retribuem da mesma forma), ainda que possam 
manter uma certa distância emocional. 
• Gostam de sentir que suas conversas são significativas, 
preferem temas ligados a filosofia e podem não ter muita 
paciência para discussões hipotéticas arbitrárias ou 
técnicas e densas demais.  
• Em geral não gostam de conflitos, evitam fazer escolhas 
tendenciosas e fazem o possível para manter a harmonia 
e o espírito de cooperação.

COMO LÍDERES

• Costumam ser líderes flexíveis, de mente aberta e com 
atitudes igualitárias e respeitosas em relação a seus 
subordinados.  
• Estabelecem metas aceitáveis e estão dispostos a ajudar 
as pessoas a atingi-las. 
• Não gostam de ser criticados ou de criticar, mesmo em 
casos em que isso é necessário ou até bem-vindo.  
• Em situações de stress, podem se tornar emocionais, o 
que tende a afetar seu julgamento de maneira a proteger 
o time. 
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