Aspiração: dedicar-se mais ao
trabalho

1

1.É uma pessoa expressiva e
comunicativa;
2.Gesticula bastante com as mãos;
3.Demonstra carinho pelos seus
colegas do trabalho;
4.Não faz os serviços domésticos da
casa;
5.Gosta de sair com a galera e nunca
falta ao Happy Hour de sexta-feira;
6.Tem um bom relacionamento
interpessoal;
7.É reconhecido(a) pelo trabalho em
equipe;
8.Tem facilidade em negociação e
solução de conflitos.

Aspiração: busca reconhecimento
dentro da empresa

2

1.É uma pessoa que sempre conta
piadas;
2.Se estressa facilmente;
3.É uma pessoa que encosta nos
outros para falar;
4.Na última semana gritou com um
par, mas logo pediu desculpas;
5.Tem um ótimo relacionamento com
os clientes;
6.Apesar de reclamações, é
reconhecido(a) pela sua liderança;
7.Hábil em desenvolver e
implementar soluções estratégicas;
8.Tem um amplo conhecimento sobre
o setor de atuação da empresa.

Aspiração: busca estabilidade no
emprego

3

1.Se preocupa com a aparência;
2.É uma pessoa introvertida;
3.Busca os filhos na escola;
4.Costuma ficar de braços cruzados;
5.Os colegas de trabalho conhecem
muito pouco da sua vida pessoal;
6.Não sente que sua fala é ouvida
pelos pares;
7.É uma pessoa reconhecida pelo seu
raciocínio lógico;
8.É especialista em gerenciamento de
riscos.

Aspiração: assumir o cargo de
presidência da empresa

4

1.É uma pessoa influente;
2.Sempre mantém a postura;
3.É uma pessoa percebida como
autoritária;
4.Seus colegas de trabalho sentem-se
intimidados na sua presença;
5.Será pai nos próximos meses e não
irá retirar licença;
6.Tem muito foco em metas e
resultados;
7.Tem uma visão estratégica da
empresa;
8.Foi responsável pela concepção do
produto que hoje é o carro-chefe da
empresa.

Aspiração: assumir o cargo de
presidência da empresa

5

1.É uma pessoa determinada;
2.É uma pessoa emotiva;
3.Mexe muito no cabelo quando ansiosa;
4.Se relaciona muito bem com todos na
empresa;
5.Está há 15 anos na empresa e é uma
pessoa respeitada pela capacidade de
liderança;
6.Na sua carreira, obteve vários
reconhecimentos de comprometimento
com a empresa;
7.Terá filho nos próximos meses e irá
tirar licença maternidade;
8.É a pessoa preferida pelo fundo para
assumir a presidência da empresa.

Aspiração: melhorar sua saúde e
qualidade de vida

6

1.É flexível;
2.Mantém os ombros relaxados;
3.Já passou por vários cargos dentro
da empresa;
4.Não supera expectativas;
5.No seu tempo livre, faz dança
contemporânea;
6.É uma pessoa admirada pelos seus
subordinados e respeitada pela sua
trajetória;
7.Tem facilidade em gerir equipes;
8.É especialista em gerenciamento de
processos.

Aspiração: almeja sair da empresa
assim que alcançar estabilidade
financeira

7

1.É uma pessoa com espírito
proativo;
2.É uma pessoa impaciente;
3.Balança muito os pés;
4.Não gosta de trabalhar no mesmo
lugar por muito tempo;
5.Tem paixão por motos;
6.Tem dificuldade de trabalhar em
equipe;
7.Tem um excelente senso criativo;
8.Se destaca por ter uma visão ampla
do mercado.

Aspiração: ascensão dentro da
empresa

8

1.É workaholic;
2.Já teve problemas de
relacionamento com pares;
3.Tem batido suas metas;
4.Batuca com as mãos na mesa;
5.Organizou o coletivo LGBT da
empresa;
6.Gosta de viajar para festivais
eletrônicos;
7.É reconhecido pela capacidade de
planejar e implementar projetos;
8.Demonstra capacidade de gerenciar
equipes de trabalho.

Aspiração: se reencontrar dentro
da empresa

9

1.É uma pessoa prestativa;
2.Gosta de olhar nos olhos das
pessoas;
3.Se preocupa com o bem estar de
todos na empresa;
4.É vista como uma pessoa instável
emocionalmente;
5.Divorciou-se recentemente e tem 2
filhos;
6.No último mês não produziu muito;
7.No passado, conduziu uma grande
reestruturação na empresa;
8.Tem facilidade em trabalhar com
números.

Aspiração: ascender dentro da
empresa

10

1.É uma pessoa comunicativa;
2.Tem uma opinião forte;
3.Gesticula bastante com as mãos;
4.Deseja ter um filho no próximo ano;
5.Não tem reconhecimento pelo seu
trabalho;
6.É uma pessoa racional e com visão
sistêmica;
7.Gosta de trabalhar sob pressão;
8.É organizada e perfeccionista.

