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Estilo de respostas do participante explicado

RESUMO DO PARTICIPANTE

ÍNDICE DE INCONSISTÊNCIA: 

DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS

ITENS OMITIDOS:

IMPRESSÃO POSITIVA: IMPRESSÃO NEGATIVA: 

ITEM N°133 (Minhas respostas às sentenças anteriores foram abertas e honestas):

Nome: 

2

Nome: Mariana Felicita

Tipo de norma: População geral
Região da norma: US/Canada

Idade: 40
Sexo: Feminino

Data de conclusão: janeiro 26, 2012
Tempo para conclusão: 10:58

Nenhum item foi omitido.

O Índice de inconsistência é 0, indicando consistência nas respostas nos pares de itens de conteúdo similar.

0

Os índices de Impressão positiva e negativa são menores que 3. As respostas provavelmente não são resultado de um estilo 
de resposta excessivamente positivo ou negativo. Você pode querer perguntar:  

“Fale sobre o seu processo para responder aos itens.”  
“O que você achou dos itens? Algum deles foi particularmente difícil de responder?” 

0 0

A resposta de Mariana foi: Sempre/Quase sempre. 

5

Mariana não apresentou preferência significativa por 
usar os extremos ou os pontos intermediários da 
escala de respostas. 

Não foram encontradas preocupações sobre validade neste relatório.
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Visão geral dos resultados 

70 90        100       110 130

70 90        100       110                   130

Autoestima   respeito por si mesmo; confiança

Autorrealização   busca de significado, autodesenvolvimento

Consciência emocional   compreensão das suas próprias emoções

Composição da autopercepção

Expressão emocional   expressão construtiva das emoções

Assertividade   comunicação de sentimentos, crenças; não ofensiva 

Independência   dirigir a si próprio, livre da dependência emocional

Composição da autoexpressão

Solução de problemas   encontrar soluções quando as emoções estiverem envolvidas

Teste de realidade   objetivo; ver as coisas como realmente são

Controle dos impulsos   resistir ou conter o impulso a agir

Composição da tomada de decisões

Relações interpessoais   relações mutuamente satisfatórias

Empatia   compreender, apreciar como os outros se sentem

Responsabilidade social   consciência social; prestativo 

Composição Interpessoal

Flexibilidade   adaptação das emoções, pensamentos e comportamentos

Tolerância ao estresse   lidar com situações estressantes

Otimismo   atitude positiva e perspectiva de vida

Composição do gerenciamento do estresse

Total de IE

Nome: 

3

112

120

113

119

118

130

129

119

121

108

108

105

108

94

87

107

92

101

105

81

118

Margem baixa Margem média Margem alta
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Respostas aos itens

As respostas estão exibidas por item nas próximas duas 
páginas. Os itens são exibidos por subescala e estão 
exatamente como apareceram na avaliação. Observe que, 
embora alguns itens usem linguagem invertida, quanto mais 
a resposta for indicada, mais frequente é o comportamento.

As respostas a cada item foram fornecidas usando esta 
escala de classificação: 
1= Nunca/Raramente; 2=Ocasionalmente;  
3=Às vezes; 4=Frequentemente;  
5=Sempre/Quase sempre.

Autoestima
10 Olhando para meus pontos positivos e negativos, eu me 

sinto bem comigo mesmo.
19 Eu me sinto confiante.
31 Eu não me sinto bem comigo mesmo.
64 Eu não tenho autoconfiança.
89 Para mim é difícil me aceitar simplesmente do jeito  

que sou.
128 Eu penso de forma elevada sobre mim mesmo.
130 Eu me respeito.
132 Eu estou feliz com quem eu sou.

Autorrealização 
8 Eu atinjo meus objetivos.
49 Sinto que posso contribuir com alguma coisa.
58 Eu procuro experiências enriquecedoras.
63 Eu mesmo me motivo.
73 Eu faço bom uso de minhas habilidades.
76 Eu me esforço para ser o melhor possível.
104 Eu sou impulsionado a conquistar coisas.
109 Eu tento, o máximo possível, dar um sentido à minha vida.
118 Eu sempre procuro maneiras de melhorar.

Consciência emocional 
16 Eu presto atenção em como estou me sentindo.
27 Eu tenho consciência do impacto do meu humor 

nos outros.
40 Eu sei o que aciona minhas emoções.
62 Eu estou ciente sobre como me sinto.
105 Eu reconheço quando estou chateado.
121 Eu compreendo como as emoções dos outros 

me afetam.
125 Eu sei que emoções afetam meu desempenho.

Expressão emocional 
39 Para mim é difícil compartilhar meus sentimentos 

com os outros.
47 Para mim é fácil expressar meus sentimentos.
69 É difícil expressar meus sentimentos mais íntimos.
93 Quando eu fico triste, eu falo com as pessoas sobre isso.
100 Eu tenho dificuldades para mostrar às pessoas 

o que eu sinto sobre elas.
103 Eu tenho dificuldades em mostrar afeto.
108 Para mim é difícil descrever meus sentimentos.
117 Para mim é difícil sorrir.

Assertividade 
3 Eu recuo mesmo quando sei que estou certo.
7 Eu digo "não" quando preciso.
21 Eu sou assertivo sem ser ofensivo.
23 Quando eu discordo de alguém, eu falo.
53 Eu sou firme e direto quando necessário.
86 Eu luto pelo que acredito.
95 Eu digo o que penso para as pessoas. 

Independência 
4 Para mim é difícil tomar decisões por conta própria.
15 Eu me apoio nos outros.
46 Eu sou facilmente influenciado pelos outros.
54 Eu prefiro um trabalho em que me dizem o que fazer.
65 Para mim é difícil fazer as coisas por conta própria.
81 Eu preciso que os outros confirmem minhas opiniões.
97 Eu preciso das outras pessoas mais do que elas 

precisam de mim.
114 Eu sou mais um seguidor do que um líder.

Relações interpessoais 
9 Para mim é fácil para fazer amigos.
22 Eu gosto de falar com as pessoas.
38 Sou fácil de ser abordado.
41 As pessoas confiam em mim.
66 É divertido estar comigo.
74 Eu gosto de fazer parte de equipes.
102 As pessoas acham que eu sou sociável.
129 Eu tenho bons relacionamentos com os outros.

Empatia 
13 Eu estou ciente sobre como os outros se sentem.
24 Eu sou empático.
30 Eu sou bom em entender como as outras 

pessoas se sentem.
52 Eu evito ferir os sentimentos das pessoas.
70 Eu estou em contato com as emoções das 

outras pessoas.
78 Eu me identifico com as emoções dos outros.
91 Eu respeito o jeito como os outros se sentem.
110 Sou sensível aos sentimentos dos outros.
124 Eu me preocupo com os sentimentos dos outros.

Responsabilidade social 
11 Eu ajo de maneira a preservar o meio ambiente.
18 Eu tento fazer a diferença na sociedade.
20 Eu gosto de ajudar as pessoas.
60  Eu sou um membro ativo dos grupos dos quais 

faço parte.
61 Eu contribuo com a minha comunidade.
115 Eu me preocupo com questões sociais.

Solução de problemas 
17 Quando eu estou realmente chateado, não consigo 

decidir o que fazer.
37 Eu tendo a me preocupar com um problema e 

não tentar resolvê-lo.
45 Eu evito lidar com problemas.
68 Para mim é difícil decidir sobre a melhor solução 

para um problema.
72 Eu “travo” quando penso em diferentes maneiras de 

resolver problemas.

Esta seção do relatório contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. Se for necessário fornecer 
uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, esta seção deverá ser removida.
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Pares de itens com inconsistência

Respostas aos itens

75 Eu me sinto sobrecarregado quando preciso tomar uma decisão.
84 Se eu tiver dificuldades para resolver um problema, fico frustrado 

e desisto.
112 Eu deixo minhas emoções interferirem na hora de tomar decisões.

Teste de realidade 
14 Eu vejo as situações como elas realmente são.
36 Eu faço planos realistas para atingir meus objetivos.
43 Eu reconheço meus próprios vieses.
57 Eu tenho uma boa percepção de meus pontos fortes e 

dos fracos.
77 Eu sei quando preciso ser mais objetivo.
85 Eu sei quando minhas emoções afetam minha objetividade.
107  Mesmo quando chateado eu estou ciente do que está 

acontecendo comigo.
111 Eu tenho uma boa percepção sobre o que está 

acontecendo ao meu redor. 

Controle dos impulsos  
2 Eu tomo decisões precipitadas quando estou 

impactado emocionalmente.
5 Eu interrompo os outros quando eles estão falando.
34 Minha impulsividade cria problemas para mim.
44 Eu sou impulsivo.
48 Quando eu começo a falar, é difícil parar.
50 Eu tendo a reagir apressadamente.
56 Para mim é difícil controlar meus impulsos.
67 Para mim é difícil resistir às tentações.

Flexibilidade 
6 Para mim é difícil mudar de opinião.
33 Eu não gosto de ficar em situações desconhecidas.
42 Para mim é difícil eu mudar meu jeito de ser.
82 Para mim é difícil para me comprometer.
87 Eu fico intranquilo com mudanças de última hora.
96 Para mim é difícil fazer mudanças na minha vida cotidiana.
120 Eu preciso que as coisas sejam previsíveis.
122 Mudanças me deixam intranquilo.

Tolerância ao estresse 
1 Eu mantenho a calma em situações difíceis.
26 Eu não consigo pensar claramente quando estou 

sob estresse.
55 Eu cresço nas situações desafiadoras.
79 Eu lido com o estresse sem ficar muito nervoso.
88 Eu desempenho bem sob pressão.
99 Eu lido bem com situações estressantes.
113 Eu lido bem com problemas sérios.
123 Eu não reajo bem a situações estressantes.

Otimismo 
29 Eu mantenho o pensamento positivo mesmo quando 

as coisas ficam difíceis.
32 Eu sou otimista.
35 Eu sempre espero o pior.
80 Eu sou esperançoso sobre o futuro.
83 Eu vejo o que há de melhor nas pessoas.
90 Eu tenho bons pensamentos sobre o futuro.
98  Eu espero que as coisas deem certo, apesar de 

eventuais problemas.
116 Eu tenho perspectivas positivas.

Felicidade 
12 Para mim é difícil apreciar a vida.
28 Eu não estou feliz com a minha vida.
51 Eu sou entusiasmado.
71 Eu sou feliz.
92 Eu estou satisfeito com a minha vida.
101 Eu estou animado com a minha vida.
106 Quando eu me levanto de manhã, me entusiasma 

começar o dia.
126 Eu estou contente.

Impressão positiva/Impressão negativa

80.  Eu sou esperançoso sobre o futuro.
90.  Eu tenho bons pensamentos sobre o futuro.

29.  Eu mantenho o pensamento positivo mesmo
quando as coisas ficam difíceis.

32.  Eu sou otimista.

130. Eu me respeito.
132.  Eu estou feliz com quem eu sou.

92.  Eu estou satisfeito com a minha vida.
101.  Eu estou animado com a minha vida.

71. Eu sou feliz.
116.  Eu tenho perspectivas positivas.

110.  Sou sensível aos sentimentos dos outros.
124.  Eu me preocupo com os sentimentos dos outros.

28.  Eu não estou feliz com a minha vida.
31.  Eu não me sinto bem comigo mesmo.

88.  Eu desempenho bem sob pressão.
99.  Eu lido bem com situações estressantes.

70.  Eu estou em contato com os sentimentos das
outras pessoas.

78.  Eu me identifico com as emoções dos outros.

106. Quando eu me levanto de manhã, me entusiasma
começar o dia.

126. Eu estou contente.

25 Eu cometo erros.

59 Eu gosto de todos que conheço.

94 Eu tenho dias ruins.

119 Há coisas que me incomodam.

127 Eu só me preocupo com o que é 
melhor para os outros.

131 Eu sei a resposta certa. 

indica respostas inconsistentes

Nome: 
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Detalhes do avaliador

Há quanto tempo você conhece a pessoa que está sendo avaliada?

Menos de um ano
De 1 a 5 anos
De 6 a 10 anos
Mais de 10 anos

Gerente(s) Colegas  
Subordi-
nados

Parentes/ 
amigos Outros

Todos os 
avaliadores

Quantidade de avaliadores por grupo

Você conhece bem a pessoa que está sendo avaliada?

Não muito
Razoavelmente bem
Bem
Muito bem

Com que frequência você interage com a pessoa que está sendo avaliada?

Raramente
Ocasionalmente
Às vezes
Frequentemente

Nome: 

6

1 3 3 7

3

1 2

1

3

3

1

1

1 3

1

1

1

4

1

1

2

1 2

1

1

2

4

1



Copyright © 2011 Multi-Health Systems Inc. Todos os direitos reservados. 

Estilo de respostas do avaliador explicado

ÍNDICE DE INCONSISTÊNCIA 

DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS

ITENS OMITIDOS

IMPRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA

ITEM N°133 (Minhas respostas às sentenças anteriores foram abertas e honestas):

   = Nunca/Raramente         = Ocasionalmente         = Às vezes         = Frequentemente         = Sempre/Quase sempre         = ?

Gerente(s) Colegas Subordinados Parentes/amigos Outros

Nome: 

7

Esses avaliadores foram
consistentes com
relação aos pares de
itens inconsistentes.

Esses avaliadores foram
consistentes com
relação aos pares de
itens inconsistentes.

Esses avaliadores foram
consistentes com
relação aos pares de
itens inconsistentes.

As respostas dos
avaliadores
provavelmente não são
resultado de um estilo
de resposta
excessivamente positivo
ou negativo.

As respostas dos
avaliadores
provavelmente não são
resultado de um estilo
de resposta
excessivamente positivo
ou negativo.

As respostas dos
avaliadores
provavelmente não são
resultado de um estilo
de resposta
excessivamente positivo
ou negativo.

Sempre/Quase
sempre=1

Sempre/Quase
sempre=3

Sempre/Quase
sempre=3

Nenhum dos avaliadores
excedeu a quantidade
permitida de itens
omitidos em nenhuma
escala.

Nenhum dos avaliadores
excedeu a quantidade
permitida de itens
omitidos em nenhuma
escala.

Nenhum dos avaliadores
excedeu a quantidade
permitida de itens
omitidos em nenhuma
escala.
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MENOS CONSENSO MAIS CONSENSO

l l
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Análise de lacuna de perfil

A imagem nesta página oferece uma visão geral do nível de consenso entre a autoavaliação de seu cliente e como os 
outros veem esse cliente.

•  O eixo vertical mostra a autoavaliação do seu cliente. Subescalas com pontuações mais altas aparecem na
parte superior do gráfico; as baixas, na inferior.

•  O eixo horizontal mostra quanto consenso existe entre a pontuação de autoavaliação de seu cliente e as
pontuações recebidas dos grupos de avaliadores, nas diversas subescalas. Subescalas à extrema direita
indicam consenso: os avaliadores concordam com a autoavaliação de seu cliente em cada comportamento.

•  Subescalas sobrepostas indicam uma experiência consistente desses comportamentos específicos de IE.
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O QUE MERECE ATENÇÃO:

A concentração nos dois  
quadrantes da direita indica 
um nível sadio de  
consciência emocional.

O QUE MERECE ATENÇÃO:
Subescalas nos quadrantes 
esquerdos apresentam 
lacunas de percepção, o 
que significa que o cliente se 
vê de maneira diferente de 
como os outros o veem. Seu 
cliente talvez não consiga 
enxergar ou não tenha 
ciência de seus próprios 
pontos fortes e fracos de IE.

LEGENDA

AE  Autoestima  
AR  Autorrealização
CE  Consciência 

emocional

EE  Expressão 
emocional

AS  Assertividade  
IN  Independência  

RI  Relações 
interpessoais   

EM  Empatia
RE  Responsabilidade  

social

SP  Solução de 
problemas

TR  Teste de 
realidade

CI  Controle dos 
impulsos 

FL  Flexibilidade
TE  Tolerância ao 

estresse   
OT  Otimismo 

Nome: 

8
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          70 90       100      110  130

Auto- 

avaliação

Gerente Colega Subordi- 

nados

Parentes/

amigos Outros

 Autopercepção

Autoexpressão

Interpessoal

Tomada de decisões

Gerenciamento do 
estresse

Resumo das respostas do avaliador

Agora que entendeu a autoavaliação de seu cliente no EQ-i 2.0, você pode começar a descobrir a riqueza dos dados 
coletados dos colegas dele. Os dois gráficos abaixo mostram uma ampla visão geral dos resultados no nível de total de IE e 
no nível da escala de composição.

Total de IE:
O total de IE oferece uma indicação geral de como as habilidades emocionais e sociais influenciam a autopercepção de um 
indivíduo e a maneira dele se expressar, manter relações sociais, lidar com os desafios e usar as informações emocionais de 
maneira significativa. 

Autopercepção. As subescalas nessa composição lidam com o 
"eu" do indivíduo e avaliam seus sentimentos de força interior, con-
fiança, busca de objetivos significativos e entendimento de quais, 
quando, porque e como as diferentes emoções afetam os pensa-
mentos e as ações dele.

Autoexpressão. As subescalas nessa composição são uma 
extensão da autopercepção, pois avaliam a expressão exterior ou a 
parte da ação da percepção interna do indivíduo. Habilidades como 
expressar com franqueza seus pensamento e sentimentos de forma 
construtiva e continuar dirigindo a si próprio foram incluídas nessa 
composição. 

Interpessoal. A composição interpessoal inclui subescalas que 
medem a capacidade do indivíduo de desenvolver e manter relações 
baseadas em confiança e compaixão; articular uma compreensão 

Áreas de composição:
As cinco áreas de composição representam áreas amplas de habilidades que são importantes para lidar com as demandas 
do local de trabalho. Depois que seu cliente entender seus resultados nessas áreas mais amplas, use o gráfico na próxima 
página para ir mais fundo nos resultados de subescalas específicas.

da perspectiva do outro; e agir de maneira responsável en-
quanto mostra preocupação com os outros, sua equipe ou sua 
comunidade/organização maior. 

Tomada de decisões. As subescalas dessa composição 
lidam com a forma como o indivíduo usa informações emocio-
nais através da compreensão do impacto que as emoções têm 
sobre a tomada de decisões. Isso inclui a capacidade de resistir 
ou reter impulsos e de manter-se objetivo para evitar comporta-
mentos por impulso e soluções de problema ineficazes.

Gerenciamento do estresse. Essa composição contém 
subescalas que tratam da eficiência com que o indivíduo pode 
lidar com as emoções associadas a mudanças e circunstâncias 
imprevisíveis, enquanto permanece esperançoso sobre o futuro 
e resistente em face de contratempos e obstáculos.    

          70 90       100      110 130

Auto- 

avaliação

Gerente Colega Subordi- 

nados

Parentes/

amigos Outros

Total de IE

Nome: 

9

112 110 111 113

120 104* 109* 118

130 108* 110* 122

108 115 113 101

94 104* 105* 106*

101 114* 114* 116*

* indica que há uma diferença considerável entre a pontuação desse grupo de avaliadores e sua pontuação pessoal
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Resumo das respostas do avaliador
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Autoestima 

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a autoestima às suas subescalas relacionadas: Autorrealização, solução de problemas, teste de realidade.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Autoestima   respeito por si mesmo; confiança

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Autoestima  

Autorrealização 

Solução de 
problemas 

Teste de 
realidade 

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados.  
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

sente-se bem consigo mesma quando olha 
seus pontos positivos e negativos.

é autoconfiante.

não se sente bem a respeito de si mesma.

não tem autoconfiança.

tem dificuldades em se aceitar do jeito que é.

faz uma avaliação elevada de si mesma.

respeita a si mesma.

está feliz com quem é.
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Nome: 

11

4

4

1

1

1

4

5

5

2

2

3

3

3

2

3

4

3,67

3,67

2

2,67

2,33

3

3,67

3,33

4

4,67

1

1

1

5

4,67

4,33

(113)

Sua Autoestima está em equilíbrio com a sua Autorrealização.

(119)

Sua Autoestima é maior que sua Solução de problemas. Esses componentes trabalham
de forma eficaz quando a autoconfiança promove a sensação de que você pode e será
bemsucedido. Portanto, cultive um sentimento de resistência e perseverança para
comprometerse a encontrar as soluções necessárias. 

(87)

Sua Autoestima está em equilíbrio com o seu Teste de realidade.

(107)
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Autorrealização

Autorrealização   busca de significado, autodesenvolvimento

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a autorrealização às suas subescalas relacionadas: Autoestima, otimismo e teste de realidade.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Autorrealização 
  

Autoestima 

Otimismo 

Teste de 
realidade 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

atinge suas metas.

sente que tem algo a contribuir.

procura experiências enriquecedoras.

tem motivação própria.

usa bem suas habilidades.

tenta ser o melhor possível.

é impulsionada a conquistar coisas.

tenta dar o máximo de sentido possível à 
própria vida.

procura maneiras de melhorar.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados.  
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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Nome: 
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4

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4

4

4

5

5

4

4

4,67

4,67

4,33

4,33

4

5

4,33

5

4

4,67

4,67

4,67

4,67

4,33

4,33

4,67

5

4,33

(119)

Sua Autorrealização está em equilíbrio com a sua Autoestima.

(113)

Sua Autorrealização está em equilíbrio com seu Otimismo.

(118)

Sua Autorrealização é maior que seu Teste de realidade. Para equilibrar esses
componentes, os objetivos e aspirações devem ser temperados com senso de realismo.
Crie objetivos de longo e curto prazos para ajudálo a atingir suas aspirações. Essa
abordagem oferece o senso dos recursos de curto prazo necessários para ser
bemsucedido e, assim, traz uma verificação da realidade no processo que também
afirma a viabilidade dos objetivos de longo prazo. 

(107)
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Consciência emocional

Consciência emocional   compreensão das suas próprias emoções

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a consciência emocional às suas subescalas relacionadas: Teste de realidade, expressão emocional e 
tolerância ao estresse.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Consciência 
emocional

Teste de 
realidade 

Expressão  
emocional 

Tolerância ao 
estresse 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

presta atenção em como se sente.

está ciente do impacto que seu humor tem sobre 
os outros.

sabe o que provoca suas emoções.

está ciente de como se sente.

reconhece quando está chateada.

Entende como as emoções dos outros a afetam.

sabe quais emoções afetam seu desempenho.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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5

4

4

4

4

5

5

4

4

5

4

5

5

4

4

4,67

4

4,33

4

4

4,33

4,33

4

4,33

4,33

4

4

4,33

(118)

Sua Consciência emocional é maior que seu Teste de realidade. Você tem tendência a
se concentrar mais em seus sentimentos e menos no que está acontecendo ao seu
redor? Manter o equilíbrio entre essas subescalas significa dar consideração igual aos
seus sentimentos e aos dos outros, bem como à situação.(107)

Sua Consciência emocional é menor que sua Expressão emocional. Tente explicar por
que você está expressando uma emoção. Por exemplo, forneça as razões por que você
está preocupado com a próxima reunião de negócios – e não apenas preocupese. Esse
alinhamento o ajudará a gerenciar suas emoções de forma mais eficaz e ajudará os
outros a lidar com a causa subjacente.

(129)

Sua Consciência emocional é maior que sua Tolerância ao estresse. Quando essas
escalas estão em equilíbrio, você reconhece como as situações de estresse o afetam em
um nível emocional. Ou seja, você navega na situação e gerencia as emoções criadas
pela situação. As emoções não devem ser ignoradas, mas também não devem ditar
inteiramente o seu comportamento sob estresse.

(81)
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Expressão emocional

Expressão emocional   expressão construtiva das emoções

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a expressão emocional às suas subescalas relacionadas: Relações interpessoais, assertividade e 
empatia.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Expressão 
emocional  

Relações 
interpessoais 

Assertividade 

Empatia 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

tem dificuldades em compartilhar seus sentimentos com 
os outros.

tem facilidade em expressar seus sentimentos.

tem dificuldades em expressar seus sentimentos íntimos.

abre-se com as outras quando se sente triste.

tem dificuldades em mostrar às outras o que sente sobre elas.

tem dificuldades em mostrar afeto.

tem dificuldades em descrever seus sentimentos.

dificilmente sorri.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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Nome: 

14

1

5

1

4

1

1

1

1

1

4

1

4

2

1

1

1

1

4,33

1,33

4,33

1,33

1,33

1,67

1

1,67

4,33

2

4,33

1,33

1

1

1,33

(129)

Sua Expressão emocional é maior que o seu resultado de Relações interpessoais. A
expressão de pensamentos e sentimentos pode ser inestimável para a manutenção de
relações significativas e recíprocas. Esteja atento à forma como suas palavras, tom de
voz e linguagem corporal podem influenciar colegas para maximizar a eficácia das suas
interações com eles.

(108)

Sua Expressão emocional é maior que a sua Assertividade. Você se sente mais
confortável expressando pensamentos e sentimentos do que expressando diretrizes?
Equilibrar a Expressão emocional e a Assertividade requer não apenas expressar seus
pensamentos de forma adequada, mas também deixar que as pessoas saibam
corretamente que ação você espera ver.

(119)

Sua Expressão emocional é maior que sua Empatia. Você se concentra mais na
expressão de emoções, pensamentos e sentimentos que em ser empático com os
outros? Equilibrar essas facetas requer ouvir atentamente as ideias dos outros, bem
como estar atento aos seus sentimentos. Quando essas facetas estão equilibradas, você
pode efetivamente avaliar se a intensidade e o momento da sua expressão são
apropriados para a situação.

(105)
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Assertividade

Assertividade   comunicação de sentimentos, crenças; não ofensiva 

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a assertividade às suas subescalas relacionadas: Relações interpessoais, consciência emocional 
e empatia.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Assertividade  

Relações 
interpessoais 

Consciência 
emocional 

Empatia 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

recua mesmo quando sabe que 
está certa.

diz "não" quando precisa.

é assertiva sem ser ofensiva.

fala quando não concorda com alguém.

é firme e direta quando necessário.

defende aquilo no que acredita.

diz o que pensa às pessoas.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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Nome: 

15

2

5

5

4

4

5

4

3

4

5

3

3

3

3

2,33

3,67

3,67

2,67

2,67

3

3,33

1,33

4,67

3,67

4,67

5

4

5

(119)

Sua Assertividade é maior que o seu resultado de Relações interpessoais, o que sugere
que você tende a se concentrar mais em promover seus próprios pontos de vista e que
poderá beneficiarse estando igualmente atento às opiniões dos outros. Ao fazer isso,
você pode obter um melhor equilíbrio entre “dar e receber” em seus relacionamentos
profissionais e pessoais.

(108)

Sua Assertividade está em equilíbrio com sua Consciência emocional.

(118)

Sua Assertividade é maior que sua Empatia. Sempre que possível, concentrese em
colaborar nas reuniões. Você deve se esforçar para impor corretamente as suas
opiniões, mas demonstrar uma vontade igual para ouvir os outros e estar disposto a
concordar quando possível.(105)
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Independência

Independência   dirigir a si próprio, livre da dependência emocional

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a independência às suas subescalas relacionadas: Solução de problemas, consciência emocional e 
relações interpessoais.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Independência  

Solução de 
problemas 

Consciência  
emocional 

Relações 
interpessoais 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

tem dificuldades em tomar decisões por conta própria.

apega-se aos outros.

é facilmente influenciada pelas outras.

prefere receber ordens no trabalho.

tem dificuldades em fazer as coisas por conta própria.

precisa da confirmação dos outros.

precisa mais das outras do que as outras precisam dela.

é mais propensa a seguir do que a liderar.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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Nome: 
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1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

2

2

2

2

1

2

1,67

1,67

2

1,67

1,33

1,33

1,67

1,67

1

1

1,33

1

2

1,67

1,33

1,67

(121)

Sua Independência é maior que sua Solução de problemas. Esses componentes podem
ser equilibrados agindo de forma colaborativa na solução de problemas. Aproveitar as
habilidades de relacionamento interpessoal quando necessário e envolver outros em
processos de tomada de decisão pode servir para melhorar o processo de solução de
problemas.

(87)

Sua Independência está em equilíbrio com sua Consciência emocional.

(118)

Sua Independência é maior que o seu resultado de Relações interpessoais. Equilibrar
esses componentes significa gastar tempo e esforço alimentando relacionamentos, mas
sem ser excessivamente dependente deles. Recorra à experiência dos outros quando
apropriado. A colaboração pode ajudar a estabelecer relacionamentos positivos.(108)
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Relações interpessoais

Relações interpessoais   relações mutuamente satisfatórias

Equilíbrio da IE
Esta seção compara relações interpessoais às suas subescalas relacionadas: Autorrealização, solução de problemas 
e independência.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Relações 
interpessoais  

Autorrealização 

Solução de   
problemas

Independência 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

faz amigos com facilidade.

gosta de falar com as pessoas.

é fácil de ser abordada.

inspira confiança.

é divertida.

age em equipe.

é sociável.

tem bons relacionamentos com os outros.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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4

5

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

5

4

5

4,33

5

5

4,33

4,67

4

4,67

4

4,33

4

4,67

4

4

4,33

4,67

4

(108)

Suas Relações Interpessoais é menor que o seu resultado de Autorrealização. Quando
esses componentes estão equilibrados, você investe tempo e esforço para perseguir
seus objetivos pessoais, fomentando relacionamentos significativos com os outros. O
desenvolvimento das suas Relações Interpessoais traz muitos benefícios. As pessoas
significativas em sua vida muitas vezes desempenham um papel fundamental ao ajudálo
a alcançar os objetivos que você poderia não ser capaz de alcançar sozinho.

(119)

O resultado das suas Relações interpessoais é maior que o seu resultado de Solução de
problemas. Esses componentes ficam bem equilibrados quando você pode aproveitar
relacionamentos com os outros para ajudar a resolver problemas, e reconhecer como as
suas decisões podem ser afetadas por outros. É importante considerar as opiniões dos
outros sem ser excessivamente influenciado por elas.

(87)

O resultado das suas Relações interpessoais é menor que seu resultado de
Independência. Essa relação é um equilíbrio entre fazer as coisas de sua própria maneira
e trabalhar com os outros. Reconheça que há situações em que a colaboração pode ser
vantajosa, mas evite incomodar os outros com tarefas que são facilmente concluídas
sem ajuda.

(121)
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Empatia 

Empatia   compreender, apreciar como os outros se sentem

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a empatia às suas subescalas relacionadas: Consciência emocional, teste de realidade e 
expressão emocional.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Empatia  

Consciência  
emocional 

Teste de 
realidade 

Expressão 
emocional 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

está ciente sobre como os outros se sentem.

é empática.

é boa em entender como as outras pessoas se sentem.

evita ferir os sentimentos dos outros.

está em contato com as emoções das outras pessoas.

identifica-se com as emoções dos outros.

respeita a maneira como os outros se sentem.

é sensível aos sentimentos dos outros.

preocupa-se com os sentimentos dos outros.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

4

5

4

4

4

4

3,67

4

4,33

4

4,67

4,33

4

3

2,67

3

2,67

3,33

2,67

3

3

2,67

(105)

Sua Empatia é menor que sua Consciência emocional. Para equilibrar esses
componentes, não concentrese demais nos seus próprios sentimentos, e não presuma
que os outros se sentem da mesma forma que você. Converse com os outros o máximo
possível e pergunte aos membros da equipe como as coisas estão indo ou como eles se
sentem sobre uma decisão.

(118)

Sua Empatia está em equilíbrio com seu Teste de realidade.

(107)

Sua Empatia é menor que sua Expressão emocional. Antes de expressar emoções, não
se esqueça de considerar o impacto que suas emoções podem ter sobre os outros. Ao
exibir maior equilíbrio dos comportamentos empáticos, você parecerá mais incentivador e
menos diretivo em suas interações com os outros.(129)
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Responsabilidade social

Responsabilidade social   consciência social; prestativo 

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a responsabilidade social às suas subescalas relacionadas: Autorrealização, relações interpessoais 
e empatia.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Responsabilidade 
social  

Autorrealização 

Relações 
interpessoais 

Empatia 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

age de maneira a preservar o meio ambiente.

tenta fazer a diferença na sociedade.

gosta de ajudar os outros.

contribui com os grupos aos quais pertence.

contribui com sua comunidade.

importa-se com questões sociais.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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3

4

4

4

4

5

5

4

5

4

4

5

4,33

4,67

4,33

4

4,33

4,67

4,33

4

4,33

4

4

4,33

(108)

Sua Responsabilidade social é menor que sua Autorrealização. Para equilibrar esses
componentes, o tempo deve ser alocado para aqueles em seus grupos sociais e da
comunidade maior, além de perseguir metas pessoalmente significativas e relevantes. Às
vezes é fácil alinhar os seus interesses com os interesses da sociedade. Por exemplo, se
você gosta de jogar golfe, considere doar seu tempo orientando ou organizando um
torneio beneficente de golfe.

(119)

Sua Responsabilidade social está em equilíbrio com suas Relações interpessoais.

(108)

Sua Responsabilidade social está em equilíbrio com sua Empatia.

(105)
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Solução de problemas

Solução de problemas   encontrar soluções quando as 
emoções estiverem envolvidas

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a solução de problemas às suas subescalas relacionadas: Flexibilidade, teste de realidade e consciência 
emocional.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Solução de 
problemas  

Flexibilidade 

Teste de 
realidade 

Consciência 
emocional 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

não consegue decidir o que fazer quando está muito 
chateada.

tende a se preocupar com um problema em vez de tentar 
resolvê-lo.

evita lidar com problemas.

tem dificuldades em decidir qual é a melhor solução para 
um problema.

"trava" quando pensa em diferentes maneiras de resolver 
problemas.

fica sobrecarregada quando tem que tomar uma decisão.

fica frustrada e desiste quando tem dificuldades em resol-
ver um problema.

deixa as próprias emoções interferirem na hora de tomar 
decisões.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados.  
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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4

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1,67

1,33

1,33

1

1,33

1,67

1,67

1,33

1,33

2

1

1,33

2

1

1,67

1,33

(87)

Sua Solução de problemas é menor que sua Flexibilidade. Para equilibrar essas áreas,
devese considerar soluções alternativas, mas uma vez que um curso de ação for
escolhido, ele deve ser implementado com compromisso. De modo ideal, você deve
permanecer aberto a mudar o seu plano quando necessário, mas fazer isso com muita
frequência sem justa causa pode ser ineficiente no longo prazo, e criar confusão para
aqueles que o rodeiam.

(105)

Sua Solução de Problemas é menor que seu Teste de Realidade. Para equilibrar esses
componentes, esteja ciente do papel que informações realistas e objetivas
desempenham no seu processo decisório, e encontre o equilíbrio entre a coleta de
informações e a tomada de uma decisão firme em tempo hábil. Algumas decisões devem
ser tomadas antes da apresentação de todos os fatos, e outras decisões podem ser
adiadas até que mais informações estejam disponíveis. 

(107)

Sua Solução de problemas é menor que sua Consciência emocional. Para equilibrar
esses aspectos da IE, as emoções devem ser consideradas no processo decisório, mas
não ser analisadas demais. A informação emocional deve estar integrada ao processo
decisório, mas não deve bloquear a ação. Trabalhar as emoções verbalmente com os
outros quando chegar a uma decisão pode ser útil.

(118)
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Teste de realidade

Teste de realidade   objetivo; ver as coisas como realmente são

Equilíbrio da IE
Esta seção compara o teste de realidade às suas subescalas relacionadas: Consciência emocional, autoestima e solução de 
problemas.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Teste de 
realidade 

Consciência 
emocional 

Autoestima 

Solução de 
problemas 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

vê as situações como elas realmente são.

faz planos realistas para alcançar seus objetivos.

reconhece suas próprias tendências.

tem uma boa noção dos próprios pontos fortes e 
fraquezas.

sabe quando precisa ser mais objetiva.

sabe quando suas emoções afetam a própria 
objetividade.

está ciente do que acontece com ela mesmo quan-
do chateada.

tem uma boa percepção sobre o que está 
acontecendo ao seu redor.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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5

4

4

4

3

4

4

4

4

2

4

4

5

4

4

4

4

2,67

4

4

4

4,33

4,33

4,33

4,33

4,67

4

4,33

4

4

(107)

Seu Teste de realidade é menor que sua Consciência emocional. Esteja ciente de suas
próprias emoções e use a informação emocional para informar suas ações e decisões.
Esse input emocional deve ser mantido em equilíbrio com uma consciência do que está
acontecendo com os outros e com os objetivos ou tarefas próximos. Ao fazer isso, as
decisões considerarão devidamente os fatores pessoais, bem como os de logística.

(118)

Seu Teste de realidade está em equilíbrio com sua Autoestima.

(113)

Seu Teste de realidade é maior que sua Solução de problemas. Equilibrar esses
componentes requer atenção à informação emocional que pode levar a decisões
oportunas. O Teste de realidade lida com ser fundamentado e prático, no entanto as
melhores soluções envolvem a integração de informações objetivas com fatores
pessoais, negociação e gerenciamento de respostas emocionais, e adotar uma ação
rápida quando necessário.

(87)
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Controle dos impulsos

Controle dos impulsos   resistir ou conter o impulso a agir

Equilíbrio da IE
Esta seção compara o controle dos impulsos às suas subescalas relacionadas: Flexibilidade, tolerância ao estresse e asserti-
vidade.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Controle dos 
impulsos  

Flexibilidade 

Tolerância   
ao estresse 

Assertividade 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

toma decisões precipitadas quando está envolvida emocionalmente.

interrompe os outros quando eles estão falando.

é impulsiva, e isso cria problemas para ela.

é impulsiva.

tem dificuldades em parar de falar.

tende a reagir apressadamente.

tem dificuldades em controlar seus impulsos.

tem dificuldades em resistir a tentações.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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2

2

3

3

2

3

2

3

4

3

2

2

1

2

2

2

2,33

3

2,67

2,33

2,33

2,33

2,33

2

2

3,67

3

3

3

2,33

2

2,67

(92)

Seu Controle dos impulsos é menor que sua Flexibilidade. É importante manterse aberto
a novas ideias e mudanças, desde que as alterações não sejam feitas aleatoriamente,
sem a devida atenção às implicações das mudanças. Criar equilíbrio entre controle dos
impulsos e flexibilidade pode resultar em ações mais eficientes e eficazes.(105)

Seu Controle dos impulsos é maior que sua Tolerância ao estresse. O bom controle dos
impulsos é útil para evitar decisões precipitadas estando sob estresse, mas o equilíbrio
entre essas facetas significa não ficar excessivamente limitado ao ponto de ser incapaz
de agir. A interação do autocontrole sob estresse com o reconhecimento e ação quanto
às suas emoções e necessidades é um equilíbrio delicado. 

(81)

Seu Controle dos impulsos é menor que sua Assertividade. A assertividade funciona de
forma eficaz com o controle dos impulsos quando suas ações são tomadas com
confiança após a devida consideração para com aqueles que o rodeiam e com as
circunstâncias. Essa relação pode ser equilibrada tendo tempo para considerar a
adequação do que você quer, dadas as circunstâncias, depois aproveitando a sua
assertividade para agir da maneira mais eficaz.

(119)
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Flexibilidade

Flexibilidade   adaptação das emoções, pensamentos e comportamentos

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a flexibilidade às suas subescalas relacionadas: Solução de problemas, independência e controle dos 
impulsos.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Flexibilidade  

Solução de 
problemas 

Independência 

Controle dos 
impulsos 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

tem dificuldades em mudar de opinião.

não gosta de ficar em situações desconhecidas.

tem dificuldades em mudar sua maneira de agir.

tem dificuldades em se comprometer.

fica inquieta com mudanças de última hora.

tem dificuldades em promover mudanças em sua vida cotidiana.

precisa que as coisas sejam previsíveis.

fica inquieta com mudanças.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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2
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1
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2

2
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1,67

1,67

1,33

2

2

1

2

1,67

1,67

1,67

1,67

(105)

Sua flexibilidade é maior que sua Solução de problemas. É bom estar aberto a mudanças
e considerar opções, contanto que você não fique preso ao tomar uma decisão ou ao
adiar uma ação. As melhores decisões geralmente envolvem a devida consideração das
alternativas, e a capacidade de agir quando necessário.(87)

Sua Flexibilidade é menor que sua Independência. Equilibrar esses componentes da IE
pode ser delicado, pois o objetivo é estar aberto e receptivo a mudanças, mas você quer
manter a capacidade de agir e pensar de forma independente. A chave é estar disposto a
mudar mantendose firme quando for importante para você. Muitas vezes você pode
aproveitar sua independência através da implementação de estratégias que o ajudem a
executar a mudança provocada por outros.

(121)

Sua Flexibilidade é maior que seu Controle dos impulsos. Para equilibrar esses
componentes, evite fazer alterações sem levar em conta considerações de longo prazo.
Preste atenção na reação dos outros às mudanças que você apresentar. Se eles não
estiverem de acordo, pode ser um sinal de que as alterações não sejam bem justificadas.(92)
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Tolerância ao estresse

Tolerância ao estresse   lidar com situações estressantes

Equilíbrio da IE
Esta seção compara a tolerância ao estresse às suas subescalas relacionadas: Solução de problemas, flexibilidade e 
relações interpessoais.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Tolerância 
ao estresse  

Solução de 
problemas 

Flexibilidade 

Relações 
interpessoais 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

mantém a calma em situações difíceis.

não consegue pensar claramente quando está estressada.

brilha em situações desafiadoras.

lida bem com o estresse sem ficar muito nervosa.

tem bom desempenho sob pressão.

lida bem com situações estressantes.

lida bem com problemas sérios.

não reage bem a situações estressantes.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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2

4

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

4

4

4

2

4

1,67

4

4

4,67

4

4,67

1,67

4,67

1,67

4

4,33

4,33

4,33

4,33

2

(81)

Sua Tolerância ao estresse está em equilíbrio com sua Solução de problemas.

(87)

Sua Tolerância ao estresse é menor que sua Flexibilidade. Alinhar sua tolerância ao
estresse com flexibilidade permitirá que você reconheça se a mudança ou a manutenção
do status quo é o curso de ação mais eficaz. Às vezes, fazer uma mudança é o mais
eficaz, enquanto em outras vezes manter o curso e lidar com a situação é a melhor
abordagem. Em situações onde você se sente estressado, certifiquese de que vários
métodos de enfrentamento do estresse foram considerados.

(105)

Sua Tolerância ao estresse é menor que o seu resultado de Relações interpessoais.
Equilibrar esses componentes significa usar apoio social para ajudálo em momentos de
estresse, lidando ao mesmo tempo com a causa do problema de forma direta. De fato,
um dos melhores usos de uma rede de apoio social é ajudar a identificar ações
específicas que podem ser implementadas. 

(108)
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Otimismo

Otimismo   atitude positiva e perspectiva de vida

Equilíbrio da IE
Esta seção compara o otimismo às suas subescalas relacionadas: Autoestima, relações interpessoais e teste de realidade.

•  O aparecimento dos sinais maior (     ) ou menor (     ) indica que as pontuações da subescala estão significativamente diferentes e é
recomendada uma investigação adicional para esses desequilíbrios.

•  Quando um sinal de igual (     ) for exibido, as pontuações da subescala não são significativamente diferentes umas das outras e,
portanto, estão bem equilibradas. Para manter esse equilíbrio, você pode orientar o respondente a buscar um aumento significativo em
uma das subescalas e refletir sobre maneiras como ele pode desenvolvê-las conjuntamente.

Otimismo  

Autoestima 

Relações 
interpessoais 

Teste de 
realidade 

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

mantém o pensamento positivo mesmo 
quando as coisas ficam difíceis.

é ótimista.

espera o pior.

tem esperança no futuro.

vê o que há de melhor nas pessoas.

tem bons pensamentos sobre o futuro.

espera que as coisas deem certo, apesar de 
eventuais problemas.

tem uma perspectiva positiva.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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4

5
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5

4

4,67

1,33

4

4

4,67

4,33

4,67

4,67

4,33

1

4,33

4,33

5

4,33

4,67

(118)

Seu Otimismo está em equilíbrio com sua Autoestima.

(113)

Seu Otimismo é maior que o seu resultado de Relações interpessoais. Equilibrar o
otimismo com relações interpessoais bem desenvolvidas pode ajudálo a manterse
positivo e realista. Além disso, usando as suas relações interpessoais de forma eficaz,
você pode obter comentários importantes para ajudálo a manter o seu otimismo
fundamentado.

(108)

Seu Otimismo é maior que seu Teste de realidade. Para alcançar o equilíbrio nesses
componentes, tente estabelecer seus objetivos e expectativas buscando evidências
concretas para apoiar os seus planos, procurando a confirmação dos outros quando
necessário. A ideia é encontrar um equilíbrio ideal entre ser otimista e ser realista.(107)
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Indicador de bem-estar

Felicidade   satisfeito com a vida; contente

Respostas:  1  Nunca/Raramente  2  Ocasionalmente  3  Às vezes  4  Frequentemente  5  Sempre/Quase sempre

Esta pessoa… 
Auto- 

avaliação Gerente Colegas
Subordi-
nados

Parentes/
amigos Outros

tem dificuldade em aproveitar a vida.

não está feliz com a própria vida.

é entusiasmada.

é feliz.

está satisfeita com a própria vida.

está empolgada com a vida.

fica empolgada em começar o dia.

está contente.

Esta tabela contém itens protegidos por direitos autorais e informações que não são destinadas à divulgação pública. A versão do cliente deste relatório contém itens abreviados. 
Se for necessário fornecer uma cópia do relatório para outra pessoa além do avaliador, remova esta página.
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Indicador de bem-estar

Felicidade   satisfeito com a vida; contente

No modelo do EQ-i 2.0, a Felicidade é diferente das outras habilidades 
da IE porque ela contribui para, e é um produto da inteligência 
emocional. Sendo assim, o resultado do seu cliente em felicidade pode 
ser usado como um barômetro da saúde e bem-estar emocional. 

Embora as causas e fatores relacionados à felicidade de uma pessoa 
se estendam além do escopo desta avaliação, é importante examinar o 
resultado de Felicidade do seu cliente em relação às outras subescalas 
da IE. Por exemplo, o fortalecimento das subescalas mais baixas 

levariam a uma melhora da Felicidade? Ou o aumento da felicidade  
tem origem em trabalhar os pontos fortes e talentos do seu cliente? 
Em ambos os casos, o melhor caminho a seguir é tão único para  
cada pessoa quanto a sua própria definição de Felicidade. 

As quatro subescalas mais frequentemente associadas à 
Felicidade são:

• Autoestima • Otimismo
• Autorrealização • Relações interpessoais

Felicidade

Autoestima Otimismo

Relações interpessoais Autorrealização

Nome: 
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70 90 100 110 130

Margem baixa Margem média Margem alta

(113)

(119)

(118)

(108)

O resultado em Felicidade sugere que o seu cliente quase sempre mantém uma atitude feliz de disposição quanto a todos 
os aspectos da vida. O seu cliente desfruta da companhia dos outros e está propenso a uma trajetória de vida positiva. A 
felicidade do cliente é vista e sentida como contagiante. O resultado em Felicidade é alto, assim como os resultados entre 
as quatro subescalas mais conectadas com Felicidade. Você pode querer examinar as pontuações mais baixas em outras 
subescalas (Solução de problemas e Tolerância ao estresse) e identificar formas como a felicidade do seu cliente pode 
reforçar essas áreas. O seu cliente pode: 

n exalar alegria no trabalho e no lazer ao participar de atividades das quais ele realmente gosta,
n ser visto pelos colegas de trabalho como motivador e resistente em face de obstáculos.

A felicidade é o subproduto de acreditar em si mesmo e 
viver de acordo com os seus próprios valores e padrões. A 
alta autoestima do seu cliente ajuda a promover 
sentimentos positivos sobre uma pessoa, confiança e 
satisfação de vida melhorada e felicidade. Você pode 
perguntar: 

n Se você pudesse melhorar um aspecto da sua
vida, qual seria? Por quê?

n Além de coisas materiais, o que em você
realmente o faz feliz?

Diante da derrota e decepção, a capacidade de recuperar 
e reivindicar um estado de felicidade depende do seu nível 
de otimismo. Os resultados indicam que o seu cliente tem 
alto nível de otimismo, adotando um quadro positivo em 
condições adversas. Essa abordagem à vida aumenta e 
sustenta sentimentos difusos de felicidade. Você pode 
perguntar: 

n Quais pensamentos o ajudam a permanecer
otimista durante momentos mais difíceis?

n Há alguma situação em que você se sente menos
otimista? Nesse caso, como você pode melhorar
ou lidar melhor com essas situações?

Relacionamentos bem desenvolvidos funcionam como 
um amortecedor dos efeitos negativos das demandas 
diárias da vida. O resultado sugere que os 
relacionamentos do seu cliente são gratificantes em sua 
maior parte, mas pode haver momentos em que mais 
incentivo e apoio de seus pares são necessários. Você 
pode perguntar: 

n O que causa brigas nos seus relacionamentos e o
que poderia tornar as coisas melhores?

n Quais são os atributos mais desejáveis das
pessoas com quem você passa o tempo?

A felicidade surge da vontade de aprender e crescer em 
uma jornada alinhada com valores pessoais. O nível de 
automotivação do seu cliente e os sentimentos de uma 
vida enriquecida finalmente conduzem a realizações 
pessoais e felicidade geral. Você pode perguntar: 

n Há áreas em seu trabalho ou vida pessoal que
você gostaria de desenvolver? Nesse caso, como
esses esforços podem estar de acordo com o seu
estilo de vida atual?
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Perguntas complementares

Autoestima
1. Quais você acredita serem os seus pontos fortes? Forneça um exemplo onde você usou os seus pontos fortes a seu favor.
2. Quais das suas habilidades requerem desenvolvimento? Forneça um exemplo em que você teve de contornar/compensar

uma área de fraqueza.
3. Descreva uma situação em que você teve de superar sentimentos de insegurança ou pouca confiança em suas habilidades.
4. Cite um momento em que ficou claro que você cometeu um engano ou erro. Como você se sentiu e qual ação

tomou para corrigir a situação? Porque você acha que se sentiu assim?
5. Como você pode usar seus pontos fortes para atingir mais dos seus objetivos (desempenho pessoal ou no trabalho)?

Como você pode superar os pontos fracos no caminho para atingir os seus objetivos?
6. O que você está disposto a fazer para melhorar suas habilidades, capacidades, hábitos e atitudes?

Autorrealização
1. Quais são alguns dos seus interesses fora do trabalho?
2. Você pode descrever 1 ou 2 dos seus objetivos a curto prazo? Objetivos de longo prazo? Como estão os seus objetivos de

curto prazo conectados aos seus objetivos de longo prazo?
3. Fale sobre o seu processo para estabelecer objetivos? Como você descreveria os objetivos que definiu para si mesmo?
4. Quais novas atividades ou interesses você gostaria de explorar?
5. Como você cria tempo para fazer as coisas de que realmente gosta? Quais são alguns dos benefícios que tanto você quanto

a sua carreira recebem dessas atividades?

Consciência emocional
1. Como as suas emoções afetam as outras pessoas? Você pode dar um exemplo em que o seu trabalho em equipe

(ou uma relação) foi afetado pela maneira como você se sentia?
2. Com quais coisas você se sente realmente feliz? Triste? Com raiva? Descreva como você vivencia essas

emoções física, comportamental e cognitivamente.
3. Descreva um momento em que você estava tomando uma decisão e suas emoções tiraram o melhor de você?

Qual emoção você estava sentindo e qual foi a sua reação?
4. Quais emoções ajudam o seu desempenho no trabalho? Quais emoções impedem o seu desempenho?
5. Há emoções em que você fica mais confortável que em outras? Por que você acha isso?

Expressão emocional
1. Há algumas emoções que você se sinta mais confortável em expressar que outras? Por que você acha isso?

Como você expressa o que está sentindo? Forneça exemplos.
2. Descreva um momento em que você se arrependeu por não ter expressado os seus pensamentos ou sentimentos verdadeiros

sobre alguma coisa.
Quais foram as consequências (positivas e negativas) de não expressar os seus sentimentos? Como a situação
teria sido diferente se você tivesse sido mais expressivo?

3. Em geral, você se vê contendo emoções? Como isso afeta a sua capacidade de fazer o seu trabalho?
4. O que é ser feliz para você? Estar com raiva? Estar frustrado?
5. Alguma vez alguém interpretou mal os seus sentimentos ou pensamentos? Por que você acha que isso aconteceu?

Assertividade
1. Descreva um cenário em que você se comportou assertivamente. O que especificamente você fez ou disse que foi assertivo?
2. O que você acha desafiador em ser assertivo? O que no contexto ou situação faz você se sentir

desconfortável em lutar por si mesmo?
3. Como você reagiria se alguém em sua equipe sistematicamente não conseguisse assumir suas responsabilidades em um

projeto de equipe?
4. Qual é a diferença entre o comportamento assertivo e agressivo? Você já foi considerado como sendo agressivo?

Como você sabe?
5. Fale sobre um momento em que discordou de alguém. O que você fez/disse e qual foi o resultado?

As próximas perguntas são sugeridas para investigar mais os resultados do seu cliente. 
As perguntas estão listadas por subescala.
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Perguntas complementares

Independência
1. Descreva o seu estilo típico para tomar decisões.
2. Você pode dar um exemplo de quando contou com outras pessoas para tomar uma decisão por você? Qual foi o resultado?
3. Que sentimentos você experimenta quando precisa trabalhar de forma independente dos outros?

Esses sentimentos mudam (isto é, tornam-se mais ou menos intensos) com o passar do tempo?
4. Até que ponto você envolve outras pessoas nas decisões que toma?
5. Você pode descrever uma situação em que você foi contra a tendência e tomou uma decisão que não foi a escolha popular?

Qual foi o resultado?

Relações interpessoais
1. Descreva um momento em que você teve de mediar um conflito entre membros da equipe. Descreva um momento em que

você teve de lidar com um conflito interpessoal com um membro da equipe. Como as emoções diferiram entre as experiências?
2. Que esforços você tem que fazer para manter relações saudáveis e eficazes no trabalho?

Como você sabe quando uma relação de trabalho é eficaz?
3. Descreva quais tipos de situações sociais o fazem sentir-se desconfortável. Qual é a sua reação típica nessas situações?
4. Fale sobre um momento em que você teve que esforçar-se mais para manter uma relação próxima.

Qual valor essa relação tinha em sua vida?
5. Já houve um momento em que as suas relações tornaram difícil tomar uma decisão ou fazer o seu trabalho?

Empatia
1. Fale sobre um momento em que era realmente importante que você fosse capaz de compreender a forma como alguém se

sentia.
Como você transmitiu essa compreensão? Como você se assegurou de tê-los compreendido?

2. Descreva uma situação na qual você não foi tão sensível aos sentimentos de alguém quanto deveria ter sido.
Por que você acha que esse foi o caso? O que você poderia ter feito diferente?

3. Na sua opinião, qual é a diferença entre simpatia e empatia? Como você se certifica de expressar isto de forma diferente?
4. Como você se certifica de que realmente entendeu como outra pessoa está se sentindo?
5. Descreva uma situação onde você achou difícil tomar uma decisão devido ao impacto que o resultado poderia causar nos

outros. Qual foi o resultado da sua decisão?

Responsabilidade social
1. O que você fez recentemente para ajudar as pessoas necessitadas?
2. Descreva uma situação onde você colocou as necessidades/interesses dos outros acima dos seus.

Com que frequência esse tipo de cenário ocorre em sua vida?
3. Como você define “ser um colaborador de equipe” em seu trabalho? Quais são alguns exemplos de onde o seu sucesso

pode ser atribuído à sua equipe e não a você sozinho?
4. Quais questões sociais são uma preocupação especial para você? Como você contribui para essas causas?
5. Forneça um exemplo de quando você teve de assumir a responsabilidade pelas suas ações. Como isso te fez sentir?

Solução de problemas
1. Qual foi um dos problemas mais difíceis que você já teve de resolver?

Descreva o processo de solução de problemas que você usou para chegar à solução.
2. Como você acha que o seu processo de solução de problemas é visto por aqueles com que você trabalha?

O que eles diriam ser os pontos fortes desse processo? O que eles diriam que você poderia fazer melhor?
3. Descreva um momento em que as suas emoções prejudicaram a sua capacidade de tomar uma decisão.

Por que você se desviou?
4. Que papel as suas emoções desempenham em seu processo de solução de problemas? Como elas ajudam ou atrapalham a

sua capacidade de chegar a uma solução?
5. Fale sobre um momento em que você tomou uma decisão precipitada. O que fez isso acontecer e como isso afetou os outros?

Teste de realidade
1. Você se descreveria como um realista ou um idealista? Como essa descrição se manifesta em seu trabalho?
2. Descreva um momento em que você avaliou incorretamente seu ambiente. Quais informações você julgou incorretamente e

qual foi o impacto?
3. Como os outros descreveriam os objetivos que você definiu? Quais informações você leva em conta ao definir esses objetivos?
4. Fale sobre um momento em que você deveria ter sido mais objetivo em vez de depender de uma “intuição”.

Como você confirma que a sua “intuição” é precisa?
5. Fale sobre um momento em que você deveria ter ouvido os seus instintos em vez de ser tão objetivo.

Como você confirma que os seus instintos são confiáveis?
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Perguntas complementares

Controle dos impulsos
1. Como você costuma lidar diante de um impulso para agir?
2. Fale sobre um momento em que você teve de exercitar a paciência e controle sobre o seu comportamento.
3. Descreva uma situação em que você estava impaciente e reagiu precipitadamente. Como isso causou impacto no

resultado final?
4. Descreva uma situação em que foi benéfico para você agir rapidamente. Como isso te fez sentir?
5. A sua impulsividade já criou problemas para você? Como você acha que os outros veem o seu comportamento nesses casos?

Flexibilidade
1. Os outros diriam que você é flexível e aberto à mudança ou rígido e definido em seus modos?

Quais benefícios e desvantagens o seu estilo típico traz para o seu local de trabalho?
2. Como você consegue gerenciar com êxito a mudança em um ambiente onde as pessoas estão hesitantes em

abandonar os seus velhos modos de fazer as coisas?
3. Dê um exemplo no qual você achou difícil se adaptar a uma mudança em seu trabalho. Quais emoções você estava sentindo?
4. Você prefere que o seu trabalho seja previsível e estável ou gosta de condições que requerem que você mude o que faz?
5. Descreva um momento em que você tem de se ajustar rapidamente às mudanças no seu ambiente.

Qual foi o seu processo para alterar o seu comportamento/tarefas?

Tolerância ao estresse
1. Como você enfrenta situações estressantes no trabalho? Qual é um exemplo onde você teve de

gerenciar o estresse para fazer o seu trabalho?
2. Quais circunstâncias são estressantes para você? Como você gerencia proativamente essas circunstâncias

para reduzir o estresse que você experimenta?
3. Como o estresse se manifesta na forma como você se sente (isto é, emocionalmente, fisicamente) ou age?

Você consegue detectar o surgimento do estresse no seu corpo?
4. Quais estratégias você usa para lidar com o estresse? Em quanto essas estratégias dependem do

apoio dos outros?
5. Descreva um momento em que foi importante para você manter a calma sob pressão.

Quais habilidades ou técnicas você usou? Qual foi o impacto nos outros nessa situação?

Otimismo
1. Você se descreveria como tendo expectativas positivas ou negativas sobre como as coisas seriam resolvidas?

Como isso causa impacto na forma como você define metas e objetivos?
2. Descreva um projeto/tarefa onde você experimentou vários contratempos. Qual foi a sua abordagem para superar

essas dificuldades?
3. Ao planejar e estabelecer objetivos, como você gerencia o risco? Como é o seu plano de contingência?
4. Descreva uma situação na qual você esteve excessivamente positivo ou negativo em suas expectativas sobre como

as coisas seriam resolvidas. Que impacto a sua perspectiva teve sobre o seu desempenho e no dos outros?
5. A quais recursos ou estratégias você recorre para se manter positivo quanto ao futuro?
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Plano de ação

As etapas que o seu cliente definir para alcançar seus objetivos de IE determinarão se 
o êxito será ou não atingido. Use este plano de atividades passo a passo para ajudar o seu
cliente a aproximar-se dos seus objetivos pessoais. Lembre-se de usar os critérios de definição 
de metas SMART© para cada meta.

Anote três habilidades ou comportamentos de IE que exijam mais desenvolvimento  
(como empatia, escuta refletiva; consciência emocional, reconhecer como seu corpo 
reage ao estresse). As metas SMART devem ajudar a fortalecer essas habilidades e  
comportamentos da IE

1.
2.
3.

Escreva três qualidades gerais que o seu cliente gostaria de ter (por exemplo, integridade, 
liderança clara, colaborar em uma equipe, comunicar-se com clareza). De alguma forma, 
os objetivos SMART que ele(a) definir nesse plano de ação devem ajudá-lo(a) a atingir as 
qualidades identificadas."
1.
2.
3.

Transfira os seus objetivos SMART para o modelo de plano de ação abaixo.

Eu me comprometo com este plano de ação .
(assinatura)

ESPECÍFICO

MENSURÁVEL

ORIENTADO  
PARA A AÇÃO

REALISTA

OPORTUNO

SMART
Objetivo

Limite de 
tempo

Benefícios Medição de sucesso
Apoio e 
recursos 

necessários
Barreiras potenciais

Ouvir os 
outros

Em 
reuniões da 
equipe 
Iniciando hoje

As outras pessoas 
me ouvirão
Eu começarei a 
ouvir as opiniões 
de todos

Comentários da 
equipe para dizer que 
estou ouvindo-os mais
Adotar ações que 
outras pessoas  
sugeriram

Da equipe para me 
dar comentários 
honestos

Tempo - muitas vezes 
não tenho tempo para 
ouvir opiniões, mas só 
preciso dar instruções. 
Se esse for o caso, 
tenho de dizer às 
pessoas no início da 
reunião
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Compromisso de desenvolvimento da IE

Sua assinatura       Assinatura do seu cliente 

Um Compromisso de desenvolvimento é uma ferramenta 
para ajudar o seu cliente a engajar-se na realização dos 
objetivos traçados em seu plano de ação. Como todos 
geralmente sabemos, os nossos planos de crescimento 
e desenvolvimento pessoal muitas vezes caem no 

esquecimento quando voltamos ao trabalho, e as demandas 
da empresa ganham a disputa pelo nosso tempo e atenção. 
Ao delinear os objetivos do seu cliente aqui, e assegurar que 
o seu cliente faça o mesmo, você faz seu cliente ser mais
responsável em alcançar seus objetivos profissionais.

Objetivos de desenvolvimento do meu cliente
O plano de ação do meu cliente inclui estes objetivos: Data de vencimento

1.

2.

3.

4.
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Guia do coach para uma sessão de consolidação do EQ 360

Fase Pontos a se ter em mente Perguntas a serem feitas

1. Construir
afinidade

A primeira etapa é 
criar uma sensação 
de facilidade e 
estabelecer objetivos 
comuns entre você 
e o seu cliente.

�� Relembre o cliente do objetivo da sessão (por exemplo,
"para dar uma olhada em seus resultados e começar a
desenvolver algumas estratégias para aumentar a sua
eficácia em determinadas áreas").

�� Relembre o cliente sobre o acordo de confidencialidade e
sobre quem “é proprietário
das informações”.

�� Começando pela página de boas-vindas, lembre ao
cliente sobre a confidencialidade dos avaliadores e que
qualquer grupo (exceto o do gerente) que tenha menos
de três avaliadores será misturado
ao grupo "Outros".

�� Lembre ao cliente que essa é uma "foto no tempo". Isso
é um ponto de partida para a discussão,
não o fim da investigação.

�� Qual foi a sua experiência em passar
pela avaliação? Como você achou de
passar pela avaliação?

�� Como você escolheu seus avaliadores?

�� Você conhece bem seus avaliadores?

�� Há algo importante acontecendo na
sua vida que possa ter afetado a forma
como você respondeu
aos itens?

�� O que você achou sobre os itens?
Encontrou alguma coisa estranha
ou curiosa?

2. Validar fatos

Depois, estabeleça 
a “verdade” dos 
resultados do EQ-i 
aos olhos do seu 
cliente.

Depois que seu 
cliente se sentir 
à vontade com 
o modelo e com
suas próprias
autoavaliações,
busque
padrões relevantes
nos resultados dos
avaliadores.

Estabeleça a 
“verdade” dos  
resultados do EQ-
360 aos olhos do 
seu cliente.

Resultados do EQ-i (autoavaliação):

�� Analise o modelo do EQ-i na segunda página.

�� Mostre a página "Como você respondeu: resumo".

�� Os gráficos de barra representam como você respondeu
aos itens em cada escala do EQ-i.

�� Procure áreas nas quais você seja forte (barras mais
longas) e áreas que precisem de atenção (barras mais
curtas).

Resultados do EQ-360 (avaliador):

�� Mostre a página "Análise de lacuna de perfil".

�� O quadrante superior, no lado direito, indica subescalas
nas quais seus avaliadores concordam com sua
autoavaliação alta.

�� O quadrante inferior, no lado direito, indica subescalas
nas quais seus avaliadores concordam com sua
autoavaliação mais baixa.

�� Os quadrantes no lado esquerdo indicam áreas nas quais
há menos consenso entre você e seus avaliadores. As
subescalas nas quais você se avaliou com mais pontos
aparecem no quadrante superior, e suas autoavaliações
menores no quadrante inferior.

�� Mostre a página “Como seus avaliadores responderam”.

�� Os símbolos representam como seus avaliadores
responderam aos itens em cada escala do EQ 360. No
topo, você verá quantas pessoas se enquadram em
cada categoria.

�� As linhas menores demonstram um maior consenso
entre você e seus avaliadores, enquanto as linhas
maiores indicam uma lacuna maior.

�� Esses resultados parecem precisos?

�� O que o surpreende?

�� Você pode me dar um exemplo de como
você usa essa escala?

�� Em comparação à sua autoavaliação,
como você acha que seus avaliadores
o avaliariam em _______? A pontuação
seria mais alta? Mais baixa?

�� Há algo em você que mereça destaque?

�� Você espera que haja consenso entre
seus diversos grupos de avaliadores
aqui?

�� O que pode gerar uma falta de
consenso aqui?

�� Isso sugere para mim que ____. Isso é
verdade sobre você?

�� Quais comentários recebidos o levam a
questionar/validar esse resultado?

�� Você vê algum padrão geral na forma
como seus grupos de avaliadores
responderam?
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Guia do coach para uma sessão de consolidação do EQ 360

Fase Pontos a se ter em mente Perguntas a serem feitas

3. Descoberta

Na terceira etapa, 
o objetivo é adquirir
compreensão
completa de todos os
desafios que possam
estar presentes.
Como coach, você
deve investigar
para obter detalhes
que esclareçam
os pensamentos,
sentimentos e
expectativas do seu
cliente.

Faça o cliente se concentrar 
em como ele demonstra as 
habilidades relacionadas à 
subescala (ou seja, o que 
é de fato observável para 
os diferentes grupos de 
avaliadores?).

Use as ferramentas disponíveis:
• Comentários
• Páginas de subescala
• Equilibrando a sua IE
• Análise de lacuna de perfil

�� Como esses comentários se encaixam na percepção que você tem de
si mesmo?

�� O que você acha que justifica a diferença na maneira como os grupos
o avaliaram?

�� De que maneira você acredita que esses resultados possam impedi-
lo de levar adiante seu relacionamento com o grupo de avaliadores
________?

�� É importante que todos os grupos de avaliadores o vejam da mesma
maneira nessa área?

�� Qual é o lado negativo de ter uma lacuna na forma como seus grupos
o avaliaram nessa área?

�� Qual é o lado positivo (vantagem) de ter uma lacuna ou um consenso
na forma como seus grupos o avaliaram nessa área?

4. Estabelecer
relevância

Depois, ative o 
interesse em encontrar 
uma solução e avaliar 
a possibilidade e o 
desejo de mudança.

Conecte a importância da sua 
conversa com o  
trabalho do seu cliente.

Destaque as habilidades de 
IE necessárias não apenas 
para o trabalho que ele 
faz, mas também para os 
relacionamentos que ele tem 
com os grupos de avaliadores.

�� Parece que é importante para você ___ no trabalho. Isso está correto?

�� Parece que é mais importante para você usar essa habilidade com seu
grupo de avaliadores ______ do que com seus colegas, seu gerente
etc. Isso procede?

�� Até que ponto isso é eficaz para você?

5. Explore os
benefícios

O objetivo aqui é 
ajudar o se cliente a 
se tornar consciente 
sobre os benefícios 
da mudança, 
considerando os 
benefícios de uma 
solução particular. 

Proponha situações hipotéticas 
para ajudar o seu cliente a 
imaginar um novo estado 
de comportamento e seus 
resultados.

Lembre ao cliente que ele não 
precisa ser completo para 
todas as pessoas. Algumas 
habilidades serão mais 
relevantes para um grupo de 
avaliadores do que para outros.

�� Qual é a situação ideal aqui?

�� Qual seria o resultado para seu trabalho se você pudesse fazer _____
com mais frequência?

�� Quais de seus grupos de avaliadores são mais importantes para o seu
sucesso? Onde você precisa investir mais tempo?

�� Que tipo de suporte você pode obter desse grupo de avaliadores?

�� A quem você pode pedir comentários ao começar a trabalhar em seu
desenvolvimento?

6. Transição

A etapa final envolve 
discutir as próximas 
etapas e estabelecer 
o compromisso do
cliente em continuar 
trabalhando com você 
ou em seus próprios 
objetivos pessoais. 

O desenvolvimento deve equilibrar 
metas pessoais e comentários 
do 360. Certifique-se de que seu 
cliente não se concentre apenas 
em uma coisa ou em outra.  

Perguntas “como” ajudam a 
elaborar a logística da sua relação 
futura.

Se apropriado, conclua o Plano 
de ação para o desenvolvimento 
com o seu cliente.

�� Parece que essa é uma área em que você gostaria de trabalhar.
Quais são as maneiras como você pode ser capaz de se desenvolver
melhor nessa área?

�� O que você pode fazer para desenvolver melhor essa subescala?

Perguntas para ajudar a concluir a conversa:

�� Como você gostaria de prosseguir?
�� Quanto você está empenhado no seu plano de desenvolvimento?
�� Se você não estiver totalmente comprometido, o que precisará fazer

para chegar lá?
�� Como você permanecerá responsável pelo desenvolvimento nessa área?
�� Eu proponho que nós ____. Isso parece bom para você?
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