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Tendência Comportamental  

 
NATUREZA DO SELF  

 

Aptidão Geral e Habilidades Marcantes 
 
Edenilson é uma pessoa de comunicação acentuada, sofisticada. Vende o intangível, persuade naturalmente as pessoas, e toma 
decisões por sua conta, com autoconfiança, firmeza e iniciativa. 
 
Tem impulso ativo ainda mais enfatizado pelo seu senso de urgência e de comando. De espírito aventureiro, é veloz e muito 
atuante. 
 
O seu espírito empreendedor está enfatizado com sua liberdade, criatividade e capacidade de assumir riscos. 
 
Tende a uma análise generalista e tem uma visão estratégica acentuada, com seu foco no quadro geral, delegando detalhes. 
 
A comunicação de Edenilson já observada é fluente, tende a falar rápido e com ênfase, entonação e expressividade rica é capaz de 
falar de improviso. 
 
Fala com convicção, é muito estimulante, contagiando as pessoas a sua volta. 
 
Tem um estilo muito persuasivo, implacável ao vender idéias ou produtos. 
 
É de natureza enérgica e ágil, relegando os detalhes e a exatidão em seu trabalho a um segundo plano, sem preocupações quanto 
às minúcias. Tende para atuar com liberdade. 
 
Faz as coisas de forma versátil, podendo realizar muitas tarefas paralelas simultaneamente com boa coordenação. 
 
Não necessitará de grandes estruturas para realizar seu trabalho e valorizará um ambiente com variações de ritmo e com pouca 
rotina. 
 
Estilo Profissional 
 
*Gente como Edenilson está sempre entre os funcionários, e é uma referência do grupo. 
 
*Sua Tendência de Comportamento – TC, oferece muita sinergia e habilidade no trato das questões sociais, no teambuilding e na 
delegação de responsabilidades reais. Com freqüência exercendo a liderança, visão de conjunto (estratégica) e uma sincera 
preocupação com a empresa e com a longevidade dos processos criados, com a motivação das pessoas. 
 
Vocação Profissional 
 
*São os top em áreas comerciais e de vendas. 
 
* Promoções, marketing, publicidade e desenvolvimento profissional (treinamento). 
 
*Diretorias e gerências do meio, são os motivadores, daquelas pessoas que agregam os departamentos e costuram bem os 
processos da empresa. 
 
*Consultores e treinadores, firmes, e convincentes. 
 
Necessidades e Motivadores primordiais 
 
*Oportunidade para participar de cursos, palestras, contatos com pessoas e conhecimentos variados (incluindo viagens). 
 
*Liberdade de ação e independência, sem supervisão muito próxima, oportunidade de decidir e agir à sua própria maneira. 
Autoridade. 
 
*Oportunidade de participar de vários aspectos do negócio, assumindo crescentes responsabilidades e vislumbrando sua ascensão 
profissional. Devemos ter em mente uma constante: Edenilson quer crescer. 
 
*Obter reconhecimento de forma pública e evidente por suas habilidades. 
 
*Participar de grupos sociais distintos, como membro de sua liderança, tais como associações de classe, clubes e conselhos 
profissionais, ou sindicatos. 
 
Palavras que melhor descrevem as atitudes de Edenilson 
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Assume riscos, exigente, cativante, eloqüente, delega, otimista, persuasão, atividade, inquietude, empreende, original, improvisa, 
desinibição, independente. 
 
Observação Importante 
 
A interpretação da TC - Tendência Comportamental, e o IF - Índice de Flexibilidade, fornecem valorosas informações orientadas aos 
aspectos pessoal e profissional. Estes dados devem ser observados juntamente com outros aspectos não presentes no relatório TC –
IF tais como: nível de educação, inteligência, cultura, experiência pessoal, capacidade de aprendizagem, e outras características 
individuais exclusivas, fornecendo então inúmeros recursos relevantes para o autoconhecimento, e conseqüentemente auxiliando os 
processos de seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e motivação na organização.  
 
O Método Quantum e os relatórios TC e IF não devem ser utilizados isoladamente. 
 
Para que se cumpra o objetivo principal deste método científico, faz-se necessária sua utilização como instrumento de apoio ao 
Analista Quântico, um profissional preparado para utilizá-lo com inteligência e para contribuir com a integração das competências 
humanas, distinguindo o mapa de comportamento de cada indivíduo, que é pessoal e intransferível, bem como a forma que toma 
este mapa na vida real de cada um. 
 
Pessoas são únicas.  

IF - ÍNDICE DE FLEXIBILIDADE 
 
 

 

A flexibilidade, além de representar uma necessidade, é um traço de saúde e normalidade no ser humano. 
 
Assim como um automóvel precisa possuir a marcha à ré, para que não atole ou emperre em um beco, podendo ir e vir, o ser 
humano tem em sua personalidade padrões múltiplos de comportamento, permitindo-lhe agir de formas opostas, em situações que 
requerem tais diferenças, ainda que respeitando preferências e padrões de comportamento mais freqüentes, como os mensurados 
na TC - Tendência Comportamental. 
 
O Índice de Flexibilidade - IF tem por objetivo oferecer uma medida precisa desta capacidade de adaptação. 
 
São estas as medidas de flexibilidade atuais de Edenilson, e seu provável comportamento decorrente, em cada fator:  
 
Flexibilidade no seu Estilo de Ação 
 
Bastante Flexível 
 
De forma firme e decidida na sua tendência mais marcante, Edenilson também apresenta características cooperativas e de fácil 
trato, desejando ser agradável e capaz de dar apoio à liderança de terceiros. Seu mapa indica que é capaz de comandar, mas 
também de seguir sem maiores sofrimentos, uma vez que avalie o quadro e perceba os benefícios para si e para o ambiente. 
 
Com muita freqüência alternará seu comportamento preferido já observado, que é ousado e pioneiro, com gestos suaves e 
amigáveis, mostrará cooperação. 
 
Apresenta essa habilidade sutil em sua natureza, provavelmente tendendo também a agir com serenidade e até humildade. Corre 
risco decide, empreende no seu normal, mas é maleável, capaz de ser simples, apresentando compreensão e suavidade. Muito 
flexível quanto ao tipo de ação necessária para cada circunstância, se tornará uma pessoa muito útil facilmente.  

 
Flexibilidade no seu Estilo de Comunicação 
 
Bastante Flexível 
 
Entre o tom extrovertido e reservado, Edenilson fica com ambos. Como vimos, poderá comunicar-se com entusiasmo e 
expressividade, mas também saberá agir com discrição e um aspecto mais sério, muitas vezes. 
Sua flexibilidade aponta para um senso de ser conveniente, podendo analisar dados e concentrar-se no trabalho solitário com certa 
freqüência. 
 
Embora sua preferência marcante seja de contatos com as pessoas com mais diálogo e compartilhamento, é flexível a ponto de usar 
de discrição e sigilo, quando o ambiente assim o requer.  

 
Flexibilidade na sua Estabilidade 
 
Bastante Flexível 
 
Edenilson é por natureza versátil e ágil, apresentando impulso ativo bem balanceado. Dará boas demonstrações de estabilidade e 
paciência, com atenção ao ambiente e à harmonia dos acontecimentos no tempo. 
 
Esta característica, com sua flexibilidade mais acentuada amenizam um pouco o mundo ativo da organização, para fazer as coisas 
acontecerem sem atropelos, mas com ótimo senso de prioridades e atividades. 
 
Obtendo alternativas úteis para lidar com processos de longo prazo, que dependem de paciência e trabalho sistemático, calma e 
harmonia, conforme a situação requerer.  

 
Flexibilidade nos seus Referenciais/Regras 
 
Bastante Flexível 
 
Edenilson apresenta um nível de flexibilidade muito útil quanto ao tratamento que dá aos detalhes, às regras e tradições que 
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marcam o fator R, nos seus referenciais externos. 
 
Em meio a seu estilo generalista, dando mais atenção ao grande quadro do que às minúcias, dará atenção especial e 
acompanhamento aos processos, com freqüentes demonstrações de cautela e zelo, podendo lançar mão de um comportamento 
mais formal e minucioso quando assim lhe requerer o ambiente e o trabalho. 
 
Tem habilidades marcadas pela ‘visão geral’ dos processos e independência. Sua alta flexibilidade quanto a dar acompanhamento e 
verificar os detalhes faz com que procure adequar-se às regras sociais e aos procedimentos standard da empresa e da sociedade e 
agir com uma preocupação produtiva.  
 
 

NATUREZA SELF X CONTEXTO PROFISSIONAL 

Quanto à comunicação, Edenilson está tentando agir com um pouco menos de extroversão, percebe que deve ser de tom um pouco 
mais discreto e reservado. Está tentando desempenhar sua função com ar mais técnico e analítico do que sua natureza vendedora e 
articulada pede.  

A estabilidade, fator E nos seus mapas gráficos de comportamento está exigindo mudanças de Edenilson, que percebe a 
necessidade de agir no ambiente mais recente de trabalho com muita calma, e paciência. Isso é contrário ao seu ritmo ágil, versátil 
e natural. 
 
Pode estar em atividades cujos resultados são de longo prazo, tentando agir com dose extra de paciência, a qual tem muito pouca 
em seu ‘normal’, ou que os objetivos não estejam muito bem definidos e haja possíveis atrasos, delongas. 
 
Procura submeter-se ao tempo e ao ambiente com boa vontade. Percebe uma certa inércia no contexto profissional atual. O 
prolongamento deste tipo de empenho pode representar também um certo tédio.  

Quando o assunto é a formalidade, Edenilson está empregando empenho para planejar um pouco melhor seu trabalho e fazer 
acompanhamentos mais zelosos dos detalhes que tanto delega normalmente. 
 
Está procurando agir com mais cautela, mensurando um pouco mais os riscos, esforçando-se para agir de forma mais amena e 
cordata em sua função mais recente de trabalho. 
Apresenta maior preocupação e senso de conseqüências. Está tentando agir com um pouco mais de capricho e perfeição. Sua 
função lhe demanda valorizar a tradição e o correto.  

Edenilson está percebendo em sua função mais recente um estímulo para que proceda de maneira um pouco mais cooperativa e 
harmoniosa. Está esforçando-se para agir de forma modesta e não egoísta, tentando evitar tomar tantas iniciativas quando seu 
impulso lhe instiga e também omitindo um pouco sua opinião. 
 
Não está sentindo encorajamento para agir ou tomar as decisões por sua conta, tentando ter uma atitude conservadora e mais 
passiva. Está vendo o ambiente com certo receio, não sentindo estímulos para dar passos sem aprovação de uma instância superior 
ou conjunta (equipe), tenta um freio em seu impulso ativo e ousado, solista. 
 
Pode não contar com espaço e definições claras para trabalhar com sua desenvoltura total, ou ainda, simplesmente encontrar-se 
num momento da organização em que uma abordagem mais cooperativa e menos autoritária seja demanda de produtividade. 
 
Ponderando, empenha nítido esforço para contribuir com a harmonia do ambiente e o espírito de equipe.  

NÍVEL DE ENERGIA 
 
 

Energia Muito Alta 
 

A Energia é a fonte da vida, representa o vigor e a capacidade ativa atual com a qual Edenilson desempenha seu trabalho. 
 
Seu Nível de energia apresenta-se Muito Alto. 
 
Edenilson tem muita energia, alto grau de interatividade no seu trabalho, e sente-se particularmente forte, com preparo físico e 
psicológico para assumir as demandas que se lhe apresentam. 
 
Especialmente vivaz, é possível que esteja em um momento excitante de sua carreira, vislumbrando oportunidades de 
aprendizagem e crescimento, ou de realização pessoal marcante, nova, motivadora. 
 
Seu nível de energia está muito acima da média. 
 
Possui muita atenção e vivacidade, e seu vigor contagia os demais.  
 
 

ESTILO DE DECISÃO 
 
 

Decisão Muito Subjetiva  
 

As decisões estão observadas no Método Quantum, no Mapa de Comportamento (gráfico Integração) em duas categorias: Objetivas 
e Subjetivas. Toda decisão na vida profissional detém estes dois componentes, sendo um deles predominante. 
 
Edenilson é de caráter emotivo e sentimental na tomada de decisões, baseia-se em sua intuição e temperamento para decidir. 
Pouca rigidez, decisão emotiva, às vezes não muito realista. Decide com os cinco sentidos, e com o sexto.  
 
 
Palavras extras:  Generoso , Idealista , Líder 
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Método Quantum Criado e desenvolvido por Dra. Claudia Riecken 

sob a titularidade de Claudia Riecken Assessoria e Marketing S/C LTDA. 
Registrado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - sob o n° 00045010 

® Todos os direitos reservados 
 
 

[Voltar]  
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