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O PRESTATIVO 

                

             

 

 

“ Aquelas pessoas dependem da minha ajuda. Eu estou 

disponível, sou necessário e antecipo-me.” 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Foco de atenção nas necessidades das outras pessoas, procurando satisfazer essas 

mesmas necessidades. 

 Menos hábeis na identificação da resposta às suas próprias necessidades. 

 Desenvolveram uma extrema habilidade de se ajustarem às necessidades daqueles 

que consideram especiais 

 O orgulho mascára a necessidade de aprovação e ligação por parte desses eleitos 

 Convicção profunda e pouco consciente de que o mundo existe numa lógica de ajuda 

contínua 

 Muita facilidade de relacionamento interpessoal. 

 Na liderança são líderes carismáticos e têm tendência a desenvolver equipas muito 

próximas, que protegem e se apoiam. Sente uma sincera dificuldade em pedir ajuda 

e a disponibilidade é uma necessidade vital da personalidade. 

Talentos Pontos Fracos 

Empáticos Teimosos 

Carismáticos Intempestivos 

Voluntariosos Indiretos 

Envolventes Irados quando não reconhecidos 

Generosos Manipuladores 

Hábeis nas relações Inconsequentes 

Entusiastas Orgulhosos 

Empenhados Carentes de atenção 

Atentos aos outros Intrusivos 
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RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 1 Asa 3 

 Comprometidos  Dedicados 

 Determinados  Eficientes 

 Disciplinados  Orientados para objectivos 

 Focados na qualidade  Bons negociadores 

 Organizados  Optimistas 

 Responsáveis  Confiantes 

 Íntegros  Auto-motivados 

 Buscam a excelência  Orientados para o sucesso 

 Focados nos processos  Decididos 

 

 
Com uma incidência na Asa 1: 
 
O perfil de personalidade 2, torna-se mais prestativo, apoia ainda mais os outros, 
embora com determinadas regras de actuação e com uma organização tal que pode até 
parecer um Perfeccionista.  
 
 

Com uma incidência na Asa 3: 
 
O perfil de personalidade 2 fica muito mais competitivo e orientado para metas, foca-se 
em atingir resultados, gosta de estar com pessoas que atinjam esses resultados e 
admira esses protagonistas, muitas vezes aceitando ser “ a pessoa por detrás do palco”, 
que, não sendo a estrela, é quem garante o sucesso dos que brilham.”  
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PONTOS DE SEGURANÇA E DE STRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ponto de Segurança – Tipo 4 
 
Voltar-se para dentro 

O crescimento do Tipo 2 é conseguir de facto sair da sua energia exterior de 

emoção para uma energia mais interiorizada. Ou seja, não ficar só focado nas 

necessidades dos outros, mas igualmente nas suas. Este é o movimento de 

progressão para o ponto 4 e caracteriza-se por uma tomada de consciência 

saudável de que tem falhas, tem características que pode melhorar e afinal também 

possui necessidades próprias – e que não são sinónimos de egoísmo, mas sim de 

ânsia de liberdade. 

Emoção e criatividade 

Quando o Tipo 2 entra em contacto com esta sensação de liberdade e de partilha 

com os outros, consegue integrar o ponto 4 e vai buscar criatividade, 

espontaneidade e romantismo, desfazendo a frieza da sensação de não ter 

necessidades para si próprio, de não precisar do que quer que seja dos outros, 

criando uma abertura emocional saudável, em que não precisa de fazer tudo a todos 

e sentindo que, mesmo empenhando-se em si próprio e não se dedicando só aos 

outros, eles o amam e aceitam. 
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Ponto de Stress – Tipo 8 
 
A perda de conexão 

Com a necessidade de ser útil, indispensável e insubstituível para aqueles que 

escolhe como especiais, quando sente afastamento ou rejeição, o Tipo 2 em 

regressão vai comportar-se como um Tipo 8. Daí, ter reações intempestivas, que 

também podem ser de amuar (para que percebam que está a castigar alguém) ou 

especialmente de explodir com extrema agressividade, sendo muito direto e frontal. 

São momentos de descontrolo, em que quer impor a sua vontade e a sua autoridade 

de forma ruidosa. 

 

Reação descontrolada 

Pode parecer que essa pessoa decidiu finalmente pensar em si, contudo, o que 

observamos é sim raiva exteriorizada pelo facto de essa pessoa não se estar a 

sentir amada e aceite. Esta reação vem como uma espécie de reclamação ou 

recompensa não cumprida pela sua dedicação e que se observa não ser justa. 

 


