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Pessoa que tende a ser paciente, controlada e se movimenta com moderação na maioria dos casos. Geralmente aborda situações com cuidado e concentração.
Mesmo sob pressão, mostrará uma imagem despreocupada. É naturalmente persistente e sua capacidade investigativa aponta para uma boa adaptação a
situações e atividades de rotina em longo prazo. Atua baseada mais no pensamento prático e racional do que em conceitos emocionais, com dificuldade em
revelar informações sobre suas ideias e sentimentos. Uma posição mais assertiva e dominadora pode se sobressair em situações antagônicas ou difíceis,
assim como em situações de menor pressão pode ser mais relaxada e menos objetiva. Tende a agir passivamente em situações que não sejam somente de
ordem prática, reagindo a comentários e sugestões das outras pessoas ao invés de fornecer informações e assumir atitudes. Quando a situação fica mais difícil o
seu enfoque se altera, passando a fornecer dados e perdendo a disposição para se comunicar em termos pessoais. Mostra uma conduta formal e profissional,
reflete em situações difíceis e não se envolve emocionalmente com as pessoas, a fim de resolver problemas de forma racional e objetiva. Mantém autocontrole e
ouve o que os outros pensam e sentem, absorve e digere informações ao mesmo tempo que constrói relações estáveis. Possui uma visão clara dos seus
objetivos, mas pode esperar sua vez quando for preciso, evitando riscos inúteis e atitudes impulsivas pela maneira participativa e paciente de atuar. Trabalha bem
em equipe e exercita tolerância e consistência na forma de lidar com os outros. Desenvolve com consistência procedimentos práticos e executa tarefas até sua
conclusão. Tem habilidade para levantar fatos e números e monitorar a si e a outros para atingir metas em tempo hábil e de forma factual. 
Pessoa que toma decisões a partir de uma base sólida e lógica. Faz perguntas técnicas e detalhadas na busca por resultados. Não gosta de improvisações e
procura sempre o perfeccionismo e a qualidade. É disciplinada em desenvolver sistemas organizacionais, procedimentos, regras e normas e tem facilidade com
sistemas complexos num ambiente de trabalho estruturado. Foca nos resultados e lida com os problemas e conflitos que possam ameaçá-los. Usa de
autoridade quando preciso e luta para cumprir prazos e com isso evitar problemas. Mostra objetividade para atingir resultados dentro de uma área técnica,
especializada ou administrativa. É persistente e mostra habilidade para levar os trabalhos à sua conclusão com segurança Reflexiva por natureza, aprecia o
trabalho em áreas que exijam atenção a detalhes e manutenção de padrões e qualidade, onde conceitos, equipamentos, ideias, solução de problemas e
conhecimento são requerimentos básicos. 

Gráfico I Profissional –  É o perfil apresentado no contexto social, principalmente voltado para o trabalho. São comportamentos baseados em fatores racionais da
percepção da pessoa em relaçãoao meio em que atua. Pode ser uma imagem de como a pessoa realmente é ou gostaria ser reconhecida, na prática, é o que
mais fica evidente no dia a dia. Pode ser interpretado como uma adaptação ao trabalho atual, por isso este é o perfil mais situacional e que mais facilmente é
afetado pelo ambiente externo. 

Gráfico II Reativo –  É o perfil apresentado em situações de pressão, quando a pessoa se sente ameaçada ou confrontada. São comportamentos baseados em
fatores emocionais, desencadeados por uma situação ou percepção. A pessoa se coloca nesse padrão de comportamento como formainstintiva de tentar
eliminar a causa da condição de pressão. O gatilho que dispara este comportamento é de origem individual e subjetiva, depende de cada pessoa. A mesma
situação vivida por duas pessoas pode fazer uma apresentar seu perfil reativo e a outa não. Como tem origens emocionais este é o gráfico menos suscetível às
variações situacionais. 

Gráfico III Onipresente –  É o perfil apresentado na grande maioria das interações sociais, uma vez que, no contexto geral, as pessoas se apresentam oscilando
entre o perfil profissional e o reativo. Este é o comportamento mais provável de ser percebido nas diversas situações e interações sociais. É o perfil mais
consistente e assertivo quando se tem como objetivo prever comportamentos. 

Gráfico IV Variação Reativa –  É a intensidade de variação de comportamentos entre o perfil profissional e o perfil reativo. Permite avaliar quão significativas são
estas mudanças.
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