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O CONFRONTADOR 

                

             

 

 

“ 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: 

 Energéticos, auto-confiantes, independentes, determinados e com fortes convicções 

sobre as suas verdades, 

 A visão do mundo é compreendida como algo separado entre fortes e fracos, em que 

os fortes nem sempre fazem o que é certo, 

 Com elevado sentido de justiça, sentem a necessidade de se tornar fortes muito cedo 

e de intervir para defenderem os mais fracos, 

 Líderes naturais pela sua energia mobilizadora, têm enorme preocupação em chegar 

onde outros ainda não ousaram tentar, 

 Manifestam procura por controlo e de que a sua verdade (a única possível!) seja 

imposta, o que comunica muita inflexibilidade. 

Talentos Pontos Fracos 

Assertivos Autoritários 

Objectivos Insensíveis 

Realizadores Apegados ao controlo 

Autoconfiantes Agressivos 

Frontais Exagerados 

Directos Não planeiam 

Persistentes Impacientes 

Dinâmicos Negam fragilidades 

Eficazes Intimidadores 
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RECURSOS DAS ASAS 

 
 
Características Positivas 
 

Asa 7 Asa 9 

 Bem humorados  Afáveis 

 Criativos  Compreensivos 

 Optimistas  Calmos 

 Espontâneos  Carismáticos 

 Inventivos  Flexíveis 

 Entusiastas  Mediadores 

 Curiosos  Pacientes 

 Produtivos  Cordiais 

 Capacidade de síntese  Diplomatas 

 

 
Com uma incidência na Asa 7: 
 
O perfil de personalidade 8, tem muitas ideias, muitas certezas e causa muito mais 
impacto. Fica menos tolerável a abandonar situações de poder e de controlo por ter a 
convicção de que as suas ideias são as certas e temendo que os outros não as 
cumpram como idealizou. Por norma, tem um ritmo mais aceleradoe com muitos 
projectos simultâneos.  
 
 

Com uma incidência na Asa 9: 
 
O perfil de personalidade 8, é mais suave, com mais capacidade de ver outros pontos 
de vista e maior aptidão para refrear a sua energia exagerada. Por norma, aceita mais 
facilmente percepções diferentes da sua e muitas vezes intervala grandes momentos de 
extrema acção com descanso e abandono do poder e do controlo. 
 


