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O ENTUSIASTA 

                

             

 

 

“ O mundo está cheio de óptimas oportunidades e 

opções. Eu espero ansiosa e alegremente um futuro 

maravilhoso em que não sofrerei qualquer privação ou 

limitação.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Otimistas contagiantes, criativos e entusiasmados por novas ideias, experiências, 

projetos e pessoas, 

 Um ar aparentemente leve e uma visão descontraída e espontânea perante a 

vida, têm por trás um ritmo frenético, 

 Inigualável capacidade de conectar pensamentos desconexos que leva a 

gerarem novas e empolgantes ideias, 

 Foco de atenção no lado positivo da vida, empenhando-se em não tomar 

contacto com qualquer tipo de dor ou sofrimento, 

 A forma de liderança é entusiástica e envolvente, 

 A sua impulsividade e energia são muitas vezes más conselheiras. 

Talentos Pontos Fracos 

Bem humorados Anti-rotina 

Criativos Dispersos 

Optimistas Sem foco 

Espontâneos Impulsivos 

Inventivos Rebeldes 

Entusiastas Descomprometidos 

Curiosos Narcisistas 

Produtivos Argumentadores compulsivos 

Capacidade de Síntese Evitam situações dolorosas 
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RECURSOS DAS ASAS 
 

 
Características Positivas 
 

Asa 6 Asa 8 

 Estrategas  Assertivos 

 Gregários  Objectivos 

 Leais  Realizadores 

 Cautelosos  Autoconfiantes 

 Comprometidos  Frontais 

 Fiéis  Directos 

 Responsáveis  Persistentes 

 Cooperantes  Dinâmicos 

 Organizados  Eficazes 

 

 
Com uma incidência na Asa 6: 
 
O perfil de personalidade 7, mantém todo o seu entusiasmo e tem vontade de embarcar 
em cenários prazerosos, ainda assim procurando compreender que algumas coisas 
podem não correr tão bem, demonstrando alguma calma na antecipação desses 
problemas, discernindo qual a melhor e mais fidedigna informação para lhe garantir 
decisões mais correctas e mais seguras. 
 

Com uma incidência na Asa 8: 
 
O perfil de personalidade 7, potencia a ideia e a vontade de fazer, de pôr em acção, 
tornando-se mais argumentador e com tendência a ser mais explosivo e impositivo das 
suas ideias. Decide de forma mais instintiva e (ainda) mais rápida. Pode tomar decisões 
de liderança muito assertivas. Utiliza formas mais positivas para confrontar os outros. É 
mais consciente do presente e sente mais facilidade em colocar as ideias em prática. 
 


