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O ROMÂNTICO 

                

             

 

 

“ Sinto que me falta algo que não consigo explicar. 

Aperfeiçoo-me e procuro fazer tudo de uma forma única, 

especial e até talvez romântica.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 A sua criatividade vem da profunda conexão com as suas emoções e sentimentos de 

forma a expressarem a sua singularidade, 

 Sensação de que não está completo e que os outros obtêm esse preenchimento com 

maior facilidade, 

 Amor, respeito e consideração conquistam-se com a característica fundamental de se 

ser único e especial, 

 Consegue surpreender pelas suas exuberantes conquistas e capacidades, pelas 

suas profundas oscilações e até mesmo pelas suas estratégias emocionais de auto-

rebaixamento. Criam também relações únicas, extremamente românticas e especiais, 

 Criativos, expressivos e empenhados em criar ambientes competitivos mas com alto 

nível de envolvimento das pessoas e das equipas. 

Talentos Pontos Fracos 

Artísticos Instáveis 

Criativos Queixosos 

Incentivadores Pouco objectivos 

Emotivos Moralistas 

Intensos Dramáticos 

Expressivos Receosos de perder relações 

Exigentes Pouco flexíveis aos outros 

Detalhistas Comparam-se demasiado 

Idealistas Aprofundam excessivamente 
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RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 3 Asa 5 

 Dedicados  Lógicos 

 Eficientes  Analíticos 

 Orientados para objectivos  Criteriosos 

 Bons negociadores  Calmos nas crises 

 Optimistas  Objectivos 

 Confiantes  Simples 

 Auto-motivados  Ponderados 

 Orientados para o sucesso  Perspicazes 

 Decididos  Cultos 

 

 
Com uma incidência na Asa 3: 
 
O perfil de personalidade 4, vai ter mais facilidade em definir objectivos e em perceber o 
que quer atingir. A sensação de emocionalidade e de introspecção, por vezes com uma 
oscilação sentimental, acaba por criar nesta asa um bom aliado para a definição de 
metas a curto prazo, para entrar mais em acção e encontrar mais orientação para as 
metas que quer atingir.  
 

Com uma incidência na Asa 5: 
 
O perfil de personalidade 4 é tendencialmente mais fechado, mais introspectivo, mais 
preocupado e com mais necessidade de obter conhecimento para se sentir bem consigo 
e com os outros. É normalmente muito conhecedor em áreas por que sentiu uma paixão 
especial. Ainda que emotivo, quando dissociado, aparenta ser extremamente lógico, 
analítico e frio.  


