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SOBRE ESSE RELATÓRIO
Para saber mais sobre como interpretar, entender e aplicar as informações contidas neste relatório, convidamos
você a visitar a página do Caliper Highlights.

Se você tiver outras dúvidas sobre este relatório ou sobre como aplicar esses resultados, sinta-se à vontade para
entrar em contato diretamente com sua Equipe de Atendimento da Caliper ou ligue para Tel. 55 (41) 3075-3400.

ADEQUAÇÃO: ANALISTA

40
Embora Ana Exemplo disponha de pontos fortes, de forma geral, este
indivíduo tenderá a ter dificuldades em desempenhar sua função de
acordo com as expectativas.

COMPETÊNCIAS - VISÃO GERAL
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COMPETÊNCIAS CRÍTICAS

Processo Decisório Deliberativo

Alguém que demonstra esta competência tende a reunir, considerar e avaliar todas as informações
relevantes para tirar conclusões lógicas antes de partir para a ação.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está inclinado(a) a questionar o status quo ao
tomar decisões e é provável que enxergue
além das abordagens tradicionais

29
• Poderia excluir pontos de vista alternativos ou

agir com base em ideias preconcebidas de
uma situação

• Pode reagir a problemas e tomar decisões
baseadas em impressões iniciais, em vez de
realizar uma investigação detalhada

Raciocínio Analítico

Alguém que demonstra esta competência compreende os conceitos subjacentes em informações
complexas, é capaz de identificar as causas básicas dos problemas e formular soluções a partir de uma
síntese das informações.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Pode compreender e resolver questões
complexas de trabalho ou depender de
orientação, dependendo de quão complexa e
incomum é a questão

49
• Está inclinado(a) a avançar em uma solução,

em vez de revisar uma grande quantidade de
dados para identificar tendências

• Pode favorecer uma metodologia
predeterminada ou aplicar uma mentalidade
tradicional a diferentes fontes de informação,
possivelmente perdendo algumas
semelhanças criativas
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COMPETÊNCIAS IMPORTANTES

Agilidade de Aprendizagem

As pessoas que demonstram esta competência discernem padrões nos dados, reconhecem
relacionamentos entre conceitos e aplicam rapidamente a aprendizagem de um contexto para solucionar
problemas análogos em diferentes contextos.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está suscetível a relacionar experiências
passadas a situações atuais para aconselhar
assuntos complexos ou estratégicos

45
• Pode enfatizar a realização de tarefas do dia-a-

dia e apenas procurar atualizar conhecimentos
ou habilidades quando surgir uma necessidade
específica

• Pode pegar a próxima oportunidade, em vez de
olhar de perto os sucessos e fracassos para
identificar lições

Perspicácia Científica

As pessoas que demonstram esta competência implementam as melhores práticas na investigação
científica de modo consistente e apropriado e usam o raciocínio empírico para identificar tendências nos
dados.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está suscetível a identificar tendências em
dados e deve ser capaz de reconhecer padrões
e conexões ao trabalhar para tomar decisões

34
• Está suscetível a realizar uma revisão

superficial de fontes e dados ou pode assumir
que os fatos foram verificados por outros

• Pode ter uma visão de alto nível de um
problema e formular uma correção rápida em
vez de executar uma análise mais detalhada da
situação
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Pesquisa de Informações

As pessoas que demonstram esta competência são direcionadas por uma curiosidade subjacente e um
desejo de saber mais sobre as coisas, as pessoas ou as questões. Isso envolve ir além das perguntas de
rotina e inclui extrair ou pressionar para se obter as informações exatas; solucionar discrepâncias ao fazer
uma série de perguntas; ou realizar um levantamento do ambiente menos direcionado em busca de
oportunidades ou informações diversas que possam ser usadas no futuro.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• É provável que se sinta confortável
trabalhando com uma rede de contatos e entre
em contato com eles para explorar seus
conhecimentos, quando necessário

• Está inclinado(a) a fazer perguntas que
mostrem insights a outras pessoas e
estimulem a compreensão

68

• Poderia realizar uma análise superficial sem a
profundidade necessária para entender
completamente as implicações das decisões
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COMPETÊNCIAS APOIADORAS

Foco na Qualidade

Alguém que demonstra esta competência assegura que todo o trabalho na própria área de negócios, em
toda a organização, por parte de vendedores, fornecedores etc., seja desempenhado com excelência e de
acordo com padrões elevados de qualidade e integridade.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

Essa competência provavelmente exigirá um
foco significativo para que essa pessoa a
desempenhe de forma eficaz.

7
• Pode ignorar a integridade do trabalho diante

de restrições pesadas de tempo

• Pode preferir outras tarefas ou atividades em
detrimento de outras com maiores detalhes, o
que pode resultar em uma análise superficial
ou distração

• Pode priorizar a eficiência em vez de seguir as
melhores práticas de qualidade em relação aos
resultados do trabalho

Administração do Tempo

As pessoas que demonstram esta competência se concentram em concluir todas as tarefas de trabalho de
maneira pontual enquanto permanecem responsivas o suficiente para reagir às demandas simultâneas e à
mudança das prioridades. Essa competência diz respeito a gerenciar várias responsabilidades, ser
organizado, priorizar tarefas importantes com prazos sensíveis e desempenhar todo o trabalho com
precisão.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está suscetível a permanecer flexível, a fim de
resolver problemas inesperados ou alterar
prioridades de forma eficiente

47
• Pode adotar uma abordagem não estruturada

para planejar o dia de trabalho e pode precisar
de suporte para determinar o que priorizar

• Pode adotar uma abordagem livre para
estruturar o dia de trabalho ou comprometer
demais, assumindo mais trabalho sem avaliar
a carga de trabalho ou as prioridades atuais
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PONTUAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE DO PERFIL
CALIPER

Este gráfico mostra as características de personalidade de Ana Exemplo medidas diretamente pelo Perfil Caliper.
Cada barra mostra a classificação percentual de como esse indivíduo pontuou em cada característica em relação ao
grupo normativo Caliper apropriado, que é uma amostra representativa de trabalhadores. Clique aqui para as
definições de características.

57Raciocínio Abstrato

19Abertura a Mudanças

16Aderência a Normas

79Agressividade

58Assertividade

45Autonomia

8Cautela

1Ceticismo

97Empatia

6Energia

57Estabilidade Emocional

90Exposição a Riscos

92Extroversão

74Flexibilidade

52Motivado para Persuadir

97Orientação para Ideias

13Precisão

47Prestatividade

93Resiliência

98Senso de Urgência

43Sociabilidade

As informações fornecidas neste relatório são baseadas apenas em dados obtidos a partir da avaliação com o Perfil Caliper. Elas devem ser
interpretadas levando-se em conta outras informações disponíveis sobre a pessoa e nunca devem ser usadas como base exclusiva sobre qual decisão
de contratação, desenvolvimento ou promoção tomar. Para tomar uma decisão adequada sobre se esta pessoa tem a probabilidade de alcançar êxito na
organização, a Caliper aconselha você a usar este relatório em conjunto com outros conhecimentos sobre o candidato, particularmente informações da
entrevista, currículo e formulário de pedido de emprego do candidato, bem como feedback de referências profissionais.
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