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Miguel Ferreira Mariana Magalhães

Este gráfico mostra como os quatro fatores de DISC comparam entre os perfis dos dois candidatos. Barras mais curtas perto do
centro do gráfico indicam fatores que são semelhantes em ambos os perfis, enquanto barras mais longas indicam fatores DISC que
diferem mais significativamente.

• As barras à esquerda do centro indicam fatores que são notavelmente mais altos no perfil do Miguel.

• As barras à esquerda do centro indicam fatores que são notavelmente mais altos no perfil do Mariana.

Relatório de relacionamento com Discus para Miguel Ferreira e Mariana Magalhães
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Miguel FerreiraMiguel Ferreira

• Podem acontecer conflitos referentes a fatores como cautela e precisão.

• Ambos estão interessados, por razões diferentes, em ter um certo controle sobre suas condições de trabalho.

• Este relacionamento funciona de uma maneira bastante formal e séria.

• Miguel, por não ser muito expressivo, pode ter dificuldade para abordar Mariana, mais assertiva e direta.

• Miguel é paciente e pensativo, enquanto Mariana é dinâmica e urgente - isso pode dificultar um relacionamento
positivo.

Miguel prefere se concentrar em uma tarefa até que ela esteja concluída, com qualidade suficiente para satisfazer seus
próprios padrões. Por esse motivo, pode considerar Mariana, por ser menos paciente, como descuidada e
desinteressada pela qualidade - esta percepção pode estar errada, mas de qualquer forma, vai afetar o relacionamento.

Estes dois indivíduos têm em comum o interesse em manter um certo controle em relação ao ambiente à sua volta.
Contudo, o que Miguel busca através do desenvolvimento e aplicação de regras e estruturas, Mariana procura alcançar
por meio de sua força e assertividade. Esta situação pode gerar conflitos, uma vez que as metas finais dos dois são
compatíveis.

Miguel e Mariana têm um comportamento pragmático, e isso os ajudará a entender as necessidades um do outro. Miguel
não costuma agir de forma expressiva ou extrovertida, preferindo concentrar-se em assuntos específicos, e ainda que
Mariana não seja naturalmente tão reservada, pelo menos entende essa abordagem, e reage efetivamente a ela.

Miguel, com sua abordagem não muito expressiva, freqüentemente tem dificuldade para abordar Mariana, bem mais
dominante e assertiva. Pode-se esperar que este relacionamento se dê em um nível prático e factual. Para que o
relacionamento funcione eficientemente, Mariana precisa demonstrar mais paciência e aceitação aos comentários e
idéias de Miguel.

Miguel trabalha de forma estável e cuidadosa, o que pode indicar uma certa dificuldade para entender a abordagem mais
impaciente e dinâmica de Mariana. Ao mesmo tempo que essa combinação de estilos pode ser bastante produtiva, com
cada um ajudando a equilibrar as falhas do outro, há também espaço para desentendimentos e frustrações.

Relatório de relacionamento com Discus para Miguel Ferreira e Mariana Magalhães
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Mariana MagalhãesMariana Magalhães

• Mariana pode se sentir frustrada com a abordagem cautelosa e cuidadosa de Miguel.

• Ambos se concentram em assuntos práticos.

• Miguel pode achar difícil trabalhar com uma pessoa impaciente e imprevisível como Mariana.

• O estilo direto e assertivo de Mariana indica que provavelmente ela adotará um papel dominante nesse
relacionamento.

• Mariana e Miguel têm abordagens totalmente diferentes no que se refere a concentração e tarefas de longo
prazo.

O relacionamento entre estas duas pessoas pode gerar uma situação difícil e estressante (especialmente para Miguel). A
impaciência de Mariana não é compatível com o desejo de Miguel por certeza: enquanto Miguel faz verificações
cuidadosas antes de prosseguir em suas ações, Mariana exige uma abordagem mais urgente. As tentativas de Miguel
de conciliar as necessidades opostas de pressa e cautela podem resultar em considerável tensão.

Mariana e Miguel têm muito em comum: eles se concentram em necessidades práticas, e nenhum dos dois tem muito
tempo para irrelevâncias ou distrações, especialmente se estiverem trabalhando sob pressão. No entanto, há também
diferenças significativas entre seus estilos, especificamente no que se refere à assertividade: Mariana é exigente e direta,
enquanto Miguel tende a agir de forma mais sutil e diplomática.

A falta de paciência de Mariana e a sua tendência a mudar de idéia, podem torná-la uma pessoa difícil de se lidar até
mesmo para aqueles que compartilham das mesmas características. Como Miguel não é naturalmente expressivo,
provavelmente não comunicará as dificuldades que venha a sentir no relacionamento com Mariana ou, mais
provavelmente, as reprimirá.

Este pode ser um relacionamento produtivo, com Mariana assumindo um papel pró-ativo e Miguel garantindo a
concentração e a aplicação necessárias para concluir as tarefas. Para isso, é preciso que ambos desenvolvam o respeito
mútuo: se um deles achar que o outro está agindo de forma inadequada, isso levará a atritos.

Mariana e Miguel têm atitudes bem diferentes em relação a tempo e prazos. Mariana é uma pessoa de muita velocidade,
urgente, que busca semelhante rapidez e sensibilidade naqueles à sua volta. Miguel, porém, é um tipo de pessoa de
velocidade mais estável, que trabalha com paciência e cuidado para concluir as tarefas - Miguel está mais preocupado
em completar as tarefas de forma correta do que com o tempo que isso leva. Este comportamento pode ser altamente
frustrante para alguém com o temperamento de Mariana.
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