
Overview: 
• Costumam ser racionais, calmos, 
espontâneos e ter forte senso de humor, 
ainda que reservados, silenciosos e 
observadores.  
• São organizados, práticos e valorizam 
informações lógicas e fatos reais. 
• Costumam  lidar com suas tarefas com 
entusiasmo, desde que elas sejam 
claramente definidas. 
• Encontram significado em profissões 
onde podem criar e fazer coisas, 
descobrindo a melhor forma de fazê-las 
funcionar e aprendendo ao longo do 
processo. 
• Costumam ser tolerantes, flexíveis e 
rápidos na hora de encontrar soluções para 
os problemas. 
• 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: 
• Valorizam a independência e a justiça 
acima de tudo. 
 
Aspectos de atenção: 
• Podem não ser comprometidos, já que 
assumem novos desafios e encontram 
oportunidades de recomeço o tempo todo. 
• Seu forte senso de humor pode ser 
arriscado, já que são capazes de difundir 
tensões com piadas bem colocadas. 

HABILIDOSO 
EXPLORADOR

Encontrado em cerca de 5% da população

• Costumam precisar de um pouco de espaço para 
trabalhar. 
• Normalmente são descontraídos, leais e costumam 
trabalhar com alegria. 
• Regras rígidas, diretrizes e formalidades podem fazer 
com que se sintam pressionados e entediados.  
• Gostam e costumam demostrar grande entusiasmo 
quando têm uma lista de tarefas práticas para corrigir ou 
tratar. 
• Podem se tornar um pouco teimosos se seus hábitos e 
métodos forem criticados ou se forem forçados a mudá-
los. 

COMO SUBORDINADOS

COMO COLEGAS DE TIME

• Costumam ser silenciosos e reservados e podem  
precisar de espaço para trabalhar. Ainda assim gostam de 
observar o trabalho dos outros para ver se algo 
interessante está acontecendo.  
• Podem combinar racionalismo e uma certa 
espontaneidade, sendo frequentemente mais apreciados 
pelos seus colegas do que eles próprios imaginam. 
• Em geral têm um enorme senso de humor, as vezes até 
um pouco ousado. 
• Além de serem extremamente resistentes a conflitos no  
trabalho, são ótimos para desarmá-los de um jeito único e 
piadas bem colocadas. 
• Não costumam ser emocionais ou empáticos, e sua 
forma quase brusca de comunicação pode levar a alguns 
mal-entendidos . 

COMO LÍDERES

• Tendem a tratar sua equipe como gostariam de ser 
tratados: com poucas conversas e limites claros.  
• Não costumam ser muito tolerantes com chateações ou 
expressões emocionais e os mais sensíveis podem 
considerá-los frios e distantes. 
• Elogios efusivos não fazem parte da sua personalidade e, 
em geral, não há muito feedback da parte deles mesmo 
enquanto líderes. 
• Costumam ser ótimos ouvintes e capazes de criar 
soluções práticas, justas e imparciais quando os problemas 
surgem.

ROLI 
Comunicativo / Reservado 

C(o)ncreto / Abstrato 
Lógico / Emocional 

Sistemático / Intuitivo 


