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O BEM SUCEDIDO 

                

             

 

 

“ O mundo valoriza os vencedores e, por isso, tenho de 

evitar absolutamente qualquer fracasso ou que alguém o 

perceba.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Foco de atenção numa imagem de sucesso, 

 Indivíduos destemidos, determinados e extremamente focados em objetivos e 

resultados, 

 Lutam com uma forte necessidade de aprovação e reconhecimento, 

 O contacto com as suas próprias emoções fica suspenso para que nada possa 

interferir na obtenção de performance e resultados, 

 Vivem a sua vida a um ritmo claramente mais acelerado que os outros, 

 Conseguem ser pouco tolerantes com pessoas que manifestem emoções, 

 Têm uma habilidade única a negociarem, como se estivessem equipados com 

um sonar especial, compreendendo a flexibilidade e o momento da pessoa com 

quem interagem. 

Talentos Pontos Fracos 

Dedicados Impacientes 

Eficientes Dissimulados 

Orientados para objetivos Excessivamente competitivos 

Bons negociadores Auto-centrados 

Otimistas Manipuladores 

Confiantes Calculistas 

Auto-motivados Workaholics 

Orientados para sucesso Convencidos 

Decididos Superficiais 
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RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 2 Asa 4 

 Empáticos  Artísticos 

 Carismáticos  Criativos 

 Voluntariosos  Incentivadores 

 Envolventes  Emotivos 

 Generosos  Intensos 

 Hábeis nas relações  Expressivos 

 Entusiastas  Exigentes 

 Empenhados  Detalhistas 

 Atentos aos outros  Idealistas 

 

 
Com uma incidência na Asa 2: 
 
O perfil de personalidade 3 gosta normalmente de pertencer a um grupo de pessoas que 
ele aprecia, que lhe estão próximas e que apoia e acarinha. Ainda que isto não seja 
muito demonstrado, existe genuína preocupação com este grupo mais privado, o que 
deixa o perfil de personalidade 3 mais consciente do impacto negativo que tem nos 
outros pelo facto de andar permanentemente focado apenas nas suas metas. 
 

Com uma incidência na Asa 4: 
 
O perfil de personalidade 3 gosta de alguns rituais, de algo especial que o distinga dos 
outros, de grupos mais selectivos. Usualmente é nesta asa que encontra as ideias e 
procura conceitos criativos para desenvolver e ultrapassar da melhor maneira os 
desafios que enfrenta. Em geral, manifesta mais facilmente a sua emotividade e 
compaixão por aqueles que sofrem, sem que se deixe envolver emocionalmente.  

 


