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O ANALÍTICO 

                

             

 

 

“ O mundo é profundamente invasivo e eu preciso de me 

resguardar para, em privado, poder pensar, informar-me 

e recarregar as minhas baterias.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Compreende o ambiente como invasivo e procura preservar os seus recursos mais 

valiosos, como tempo, informação e energia, através da defesa exagerada da sua 

privacidade, 

 Acredita que pode ganhar a proteção contra a intrusão, ter recursos suficiente e 

assegurar a vida por meio de privacidade e autossuficiência, 

 Limita desejos e adquire conhecimento como recursos fundamentais para não 

depender de terceiros, 

 A visão extremamente racional e objetiva proporcionam uma substancial capacidade 

de definir critérios, métodos e planeamento de longo prazo, 

 A emoção é apenas algo perturbador que afeta a sua capacidade de interpretação ou 

mesmo de autocontrole. 

Talentos Pontos Fracos 

Lógicos Distantes 

Analíticos Frios 

Criteriosos Apáticos 

Calmos nas crises Calculistas 

Objectivos Isolados 

Simples Contidos nas relações 

Ponderados Reservados 

Perspicazes Arrogantes intelectualmente 

Cultos Frios emocionalmente 
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RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 4 Asa 6 

 Artísticos  Estrategas 

 Criativos  Gregários 

 Incentivadores  Leais 

 Emotivos  Cautelosos 

 Intensos  Comprometidos 

 Expressivos  Fiéis 

 Exigentes  Responsáveis 

 Detalhistas  Cooperantes 

 Idealistas  Organizados 

 

 
Com uma incidência na Asa 4: 
 
O perfil de personalidade 5, é apaixonado por áreas mais concretas do conhecimento, é 
mais criativo, envolve-se mais em projectos com que sinta uma ligação especial. Esta é 
uma energia muito importante para o perfil de personalidade 5 se mover: sem ela por 
vezes sentirá falta do impulso necessário para agir, ficando-se só pelos planos, pelas 
bases de pensamento e pela imaginação. 
 

Com uma incidência na Asa 6: 
 
O perfil de personalidade 5 é mais precavido, com dificuldade em confiar, observador 
mais sensível dos aspectos menos positivos e de estratégias que podem não funcionar, 
antecipando cenários do que pode não correr bem ainda mais exaustivos do que os já 
típicos do seu Perfil. Esforça-se por construir relacionamentos fortes e escolhe aqueles 
em quem pode confiar verdadeiramente. 
 


