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O BEM SUCEDIDO 

                

             

 

 

“ O mundo valoriza os vencedores e, por isso, tenho de 

evitar absolutamente qualquer fracasso ou que alguém o 

perceba.” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pontos Alerta: 

 Foco de atenção numa imagem de sucesso, 

 Indivíduos destemidos, determinados e extremamente focados em objetivos e 

resultados, 

 Lutam com uma forte necessidade de aprovação e reconhecimento, 

 O contacto com as suas próprias emoções fica suspenso para que nada possa 

interferir na obtenção de performance e resultados, 

 Vivem a sua vida a um ritmo claramente mais acelerado que os outros, 

 Conseguem ser pouco tolerantes com pessoas que manifestem emoções, 

 Têm uma habilidade única a negociarem, como se estivessem equipados com 

um sonar especial, compreendendo a flexibilidade e o momento da pessoa com 

quem interagem. 

Talentos Pontos Fracos 

Dedicados Impacientes 

Eficientes Dissimulados 

Orientados para objetivos Excessivamente competitivos 

Bons negociadores Auto-centrados 

Otimistas Manipuladores 

Confiantes Calculistas 

Auto-motivados Workaholics 

Orientados para sucesso Convencidos 

Decididos Superficiais 
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RECURSOS DAS ASAS 
 
 
Características Positivas 
 

Asa 2 Asa 4 

 Empáticos  Artísticos 

 Carismáticos  Criativos 

 Voluntariosos  Incentivadores 

 Envolventes  Emotivos 

 Generosos  Intensos 

 Hábeis nas relações  Expressivos 

 Entusiastas  Exigentes 

 Empenhados  Detalhistas 

 Atentos aos outros  Idealistas 

 

 
Com uma incidência na Asa 2: 
 
O perfil de personalidade 3 gosta normalmente de pertencer a um grupo de pessoas que 
ele aprecia, que lhe estão próximas e que apoia e acarinha. Ainda que isto não seja 
muito demonstrado, existe genuína preocupação com este grupo mais privado, o que 
deixa o perfil de personalidade 3 mais consciente do impacto negativo que tem nos 
outros pelo facto de andar permanentemente focado apenas nas suas metas. 
 

Com uma incidência na Asa 4: 
 
O perfil de personalidade 3 gosta de alguns rituais, de algo especial que o distinga dos 
outros, de grupos mais selectivos. Usualmente é nesta asa que encontra as ideias e 
procura conceitos criativos para desenvolver e ultrapassar da melhor maneira os 
desafios que enfrenta. Em geral, manifesta mais facilmente a sua emotividade e 
compaixão por aqueles que sofrem, sem que se deixe envolver emocionalmente.  
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PONTOS DE SEGURANÇA E DE STRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ponto de Segurança – Tipo 6 

Antecipação de cenários e metas de longo prazo 

O Tipo 3, quando está verdadeiramente empenhado e com sucesso, é capaz de antecipar melhor o 

futuro e aceitar que podem haver dificuldades. Esta é uma característica do movimento de 

progressão para o ponto 6 e normalmente é o momento em que contraria a tendência de definir 

objetivos a muito curto prazo, consciencializando-se da sua permanente necessidade de definir 

metas e aceitando colocá-las a longo prazo, para pensar bem mais à frente, antecipando para 

perceber como as coisas podem acontecer e que o insucesso é parte integrante de qualquer trajeto 

de vida e que vai aprender muito com ele. 

 

Trabalho pelo grupo 

Consegue, aqui, ser verdadeiro, sobretudo consigo próprio. Aceita que também depende dos outros, 

desenvolvendo um perfil mais gregário e percebe o que é confiar e ser-lhes fiel. Reconhece os seus 

limites, aceita tirar máscaras, adota valores que o fazem sentir-se melhor consigo próprio e fica mais 

dedicado aos outros e a «jogar limpo», de forma consistente sem estar sempre obcecado pelos 

objetivos. 
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Ponto de Stress – Tipo 9 

Desorientação 

O seu movimento regressivo é para o ponto 9 e surge quando não vê os resultados a que se propôs. 

Quando o sucesso tarda e o insucesso se repete, ninguém se apercebe do Tipo 3. Este consegue 

literalmente camuflar-se, faz parecer e transparecer que está tudo bem e que nunca esteve tão bem. 

Contudo, percebe que, na prática, não está a ter desempenho e que está a «andar de baloiço»: 

muito movimento, mas não sai do lugar. Representa papéis atrás de papéis, sentindo-se 

desorientado e sem entender ou aceder verdadeiramente às suas emoções. 

 

Manter a imagem 

É deveras importante que os outros não o vejam como uma pessoa que está agora a ser mal 

sucedida, pois isso poria em causa toda a sua imagem, que tanto se empenha em alimentar. A 

sensação é descrita como «uma branca», algo errado que teima em acontecer, que não está a dar 

resultados, que tem de resolver rapidamente e que ninguém irá solucionar por ele. Só pode contar 

consigo. Na prática, a ação teima em não surgir. 

 


