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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: RECRUTADOR DE AGÊNCIA DE RH

85
De forma geral, José Modelo demonstra alto potencial para o sucesso
nas competências que foram identificadas como mais críticas para
sua posição.
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COMPETÊNCIAS CRÍTICAS

Motivação para a Realização e Perseverança

As pessoas que demonstram esta competência mostram determinação para alcançar níveis de
desempenho cada vez maiores. Essa competência envolve estabelecer padrões elevados e metas
desafiadoras para si mesmo, para os outros e para a organização, e requer um foco constante para
alcançar e superar essas metas.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está suscetível a se arriscar a falhar em
assumir a responsabilidade por novas tarefas
que ofereçam a oportunidade de mostrar seus
talentos

• Parece disposto(a) a persistir mesmo além do
dia normal de trabalho para concluir tarefas
difíceis ou atingir objetivos difíceis

63

• Pode estar disposto(a) a se esforçar para obter
um melhor desempenho quando solicitado(a),
mas pode não desafiar a si próprio(a) de forma
consistente para superar as expectativas

Iniciativa

As pessoas que demonstram esta competência tenderão a ser proativas e desempenharão um papel de
liderança ao aprimorar ou aperfeiçoar um produto ou serviço, evitar problemas ou desenvolver
oportunidades empreendedoras. Elas normalmente demonstrarão uma atitude positiva sincera com
relação a concluir tarefas e buscarão outras responsabilidades que poderão ir além do escopo da
descrição formal do seu cargo.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• É provável que tome medidas para gerar
oportunidades para si mesmo(a) e aproveitá-
las

• Está apto(a) a lidar com tarefas de trabalho
sem incitamento e a resolver problemas de
forma proativa, antes que eles cresçam

• Está apto(a) a ser impulsionado(a) para
melhorar, de forma contínua, o desempenho,
encontrando maneiras de concluir as tarefas
de forma mais eficiente e eficaz

81

Essa competência parece ser um ponto forte que
se manifesta naturalmente.
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Influência e Persuasão

A pessoa que demonstra esta competência é eficaz ao persuadir, convencer, influenciar ou impressionar as
outras pessoas para que elas apoiem uma pauta específica, tenham um tipo de impressão específico ou
adotem uma medida específica.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Parece capaz de identificar pistas do público e
adaptar as apresentações em resposta, de
modo a obter um acordo de forma mais
eficiente

• Tende a se comunicar com segurança,
expressando pensamentos e recomendações
sem incitamento

• É provável que se motive a influenciar os
outros e levá-los a acreditar e apoiar ideias ou
posições

77

Essa competência parece ser um ponto forte que
se manifesta naturalmente.
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COMPETÊNCIAS IMPORTANTES

Negociação

Alguém que demonstra esta competência identifica os pontos-chave de barganha para todas as partes e
trabalha com eficácia para apresentar soluções mutuamente benéficas.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Está suscetível a se envolver ativamente em
conversas bidirecionais, a fim de identificar
pontos em comum e facilitar negociações
mutuamente benéficas

• É provável que adapte o estilo de comunicação
e reformule as mensagens, a fim de obter o
apoio do público de forma efetiva

• Pode analisar negociações bem-sucedidas e
malsucedidas para identificar oportunidades
de aprendizado e determinar a melhor maneira
de seguir em frente

78

Essa competência parece ser um ponto forte que
se manifesta naturalmente.

Formação de Relacionamentos

As pessoas que demonstram esta competência desenvolvem interações profissionais eficazes a longo
prazo com os outros baseadas em confiança: confiança de que sempre trabalharão visando o melhor
interesse dos envolvidos e de que são suficientemente competentes para apresentar resultados positivos.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Parece preparado(a) para aconselhar sobre
questões ou problemas complexos e pode
servir como fonte de apoio dentro da própria
área de especialização para contatos internos
ou externos

• Está inclinado(a) a se manter aberto(a) para
fornecer e receber colaboração dos principais
contatos e acolher a chance de contribuir para
um esforço compartilhado

• Parece motivado(a) a identificar e sugerir
formas adicionais que ele/ela e a organização
possam apoiar nas necessidades dos clientes
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Essa competência parece ser um ponto forte que
se manifesta naturalmente.
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COMPETÊNCIAS APOIADORAS

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

• Está suscetível a tomar medidas para lidar
com situações em que faltam informações
importantes ou quando é detectada uma
discrepância entre os pontos de dados

85

• Está inclinado(a) a coletar alguma quantidade
de informações antes de fazer
recomendações, mas pode perder algumas
fontes devido a restrições de tempo ou
dificuldade em encontrar informações
relevantes

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

• Está apto(a) a limitar atrasos e distrações
entre tarefas, com o objetivo de permanecer
produtivo(a) e eficiente

55
• Pode executar tarefas de acordo com um

plano definido e equilibrar novas solicitações
com tarefas atuais, mas, às vezes pode
comprometer demais dizendo "sim" a
solicitações urgentes ou demandas pessoais
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Compostura e Resiliência

As pessoas que demonstram esta competência são capazes de lidar com eficácia com a pressão, manter
o foco e a intensidade, e permanecer otimistas e persistentes, mesmo sob adversidade. Essa competência
inclui a capacidade e a propensão de se recuperar rapidamente de reveses, rejeições e conflitos, e de
manter o autocontrole perante hostilidade ou provocação.

Pontos fortes para se apoiar Possíveis desafios

• Tende a se recuperar rapidamente e passar
para a próxima oportunidade após um revés ou
desafio

• Tende a administrar as próprias emoções e
responder construtivamente ao inesperado

68
• Tende a permanecer calmo(a) na maioria das

situações, mas pode mudar ou internalizar
objeções quando os resultados são
particularmente críticos ou há uma pressão
extrema dos outros
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PONTUAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE DO PERFIL
CALIPER

Este gráfico mostra as características de personalidade de José Modelo 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.

71Raciocínio Abstrato

90Abertura a Mudanças

61Aderência a Normas

28Agressividade

93Assertividade

64Autonomia

35Cautela

19Ceticismo

99Empatia

87Energia

70Estabilidade Emocional

70Exposição a Riscos

99Extroversão

90Flexibilidade

83Motivado para Persuadir

72Orientação para Ideias

42Precisão

74Prestatividade

73Resiliência

89Senso de Urgência

67Sociabilidade

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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