APOGEO Pessoal
Modelo
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Bem-vindo ao APOGEO!
O método APOGEO oferece um entendimento profundo da dinâmica comportamental e, o direcionamento mais adequado e
acertado das expectativas e projetos de vida. Identifica quais aspectos da Personalidade Integral favorecem o Equilíbrio
Sistêmico, objetivando a Máxima Performance profissional e uma melhor Qualidade de Vida.
Nós, da Equipe APOGEO, reconhecemos o valor de todos os temperamentos e estilos de comportamento e, a Importância da
Diversidade, além de apresentarmos gráficos e relatórios com abordagem Isenta de premissas ou julgamentos de qualquer
espécie.
O método APOGEO considera aspectos estáticos e dinâmicos da personalidade, portanto, acredita na possibilidade do
desenvolvimento e do aprimoramento contínuo.
Sobre os resultados, observe: Os relatórios descritivos sugerem traços de temperamento e comportamento, com o objetivo de
promover a reflexão, porém cabe ao leitor avaliar e validar as informações oferecidas, aproveitando da melhor forma possível.
Recomendamos que um(a) Analista APOGEO ofereça a devolutiva dos resultados, para otimizar seu entendimento e facilitar as
aplicações práticas em sua vida pessoal e profissional.

O método APOGEO traz à luz a Personalidade Integral.
A Personalidade Integral é um conjunto de características que
identificam uma pessoa e é constituída por:

Página | 2

Personalidade Integral - Tipo Constitucional
Nome:

Modelo

Data : xx/xx/2020

Definição de Tipo Constitucional
Tipo constitucional é uma maneira de identificar uma pessoa segundo a forma do seu corpo. A identificação é feita a partir de medições do corpo, como:
altura; peso; entre outras medidas. O funcionamento neuroendócrino - metabólico está associado com o tipo constitucional. O Método APOGEO projeta
o tipo constitucional aproximado. Alterações, como ganho de peso e idade, não mudam a estrutura corporal, que se forma em torno dos 20 anos de idade.
O tipo constitucional é formado por 3 componentes, cada um deles está ligado a um conjunto básico de orgãos e uma função básica, conforme segue:
Componentes:

Conjunto de orgão princípais:

Função básica:

Visceral
Muscular
Cerebral

Vísceras e glândulas de secreção interna.
Músculos, ossos e ligamentos, entre outros.
Pele, sistema nervoso e cérebro, entre outros.

Manter a vida. Assimilar e digerir alimentos.
Suprir a vida. Dar estrutura e movimento ao corpo.
Proteger a vida. Promover atenção, alerta e inibição.

Muscular

Visceral

Cerebral

Tipo constitucional
Apresenta prevalência cerebral, com apoio muscular e, também, apoio visceral

Estrutura básica do corpo
A cabeça e face são grandes e, apresentam contornos arredondados. O pescoço, via de regra, não apresenta contornos musculares. Os ombros tendem a
ser amplos, o peitoral é cheio, mas delgado. A cintura é fina e o abdomen tende a ser bem moldado e pequeno quando comparado com o peito. O
contorno de todo corpo é suave e ligeiramente arredondado, inclusive nos braços e pernas. Pode parecer mais afilado e cerebral quando jovem.
Variações do Tipo
constitucional

Quando o componenete cerebral é muito marcante pode apresentar peculiaridades tais como: Ombros muito destacados;
pescoço mais muscular ou; cabeça e face grandes quando comparados aos braços e pernas mais finas.

Tendências associadas ao tipo constitucional
Ganho de peso
Saúde
Atividade física

Não tem predisposição para ganhar peso, embora continue engordando um pouco até depois dos sessenta anos de idade.
Em geral apresenta boa longevidade, pode alcançar oito ou nove décadas. Não foi observada a predisposição natural para
esquizofrenia como é comum observar em pessoas com nível cerebral elevado como é o caso.
Tem maior facilidade com atividades físicas individuais, competitivas ou não. Pode demonstrar o desejo de praticar atividades
competitivas, inclusive se envolver com elas, porém essa não é a área onde apresentará os melhores resultados.
Seu espírito competitivo e ambição se aplicam melhor em áreas intelectuais.
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Personalidade Integral - Temperamento e Comportamento
Nome:
Empresa:
Cargo:

Modelo
Modelo

Idade:
Altura:
Peso:

Definição de Temperamento

30
1.63
70.0

Data:

xx/xx/2020

Definição de Comportamento

Temperamento é o padrão habitual, pelo qual a energia vital se manifesta.
Esse padrão é composto por 2 propriedades, são elas: direção da energia e
intensidade. O Temperamento apresenta 3 direções ou impulsos, são eles:
Emocional; Conativo e Racional, conforme descritos abaixo:

O comportamento é um conjunto de atitudes e reações, movidas por
impulsos, que visam atender as necessidades do indivíduo, na sua relação
com o meio externo. Os impulsos do Temperamento: Emocional; Conativo
e Racional mobilizam, respectivamente, os comportamentos abaixo:

Emocional - Ligado ao sentir. Impulso que define entre o agradável e o
não agradável com o "Coração", direcionando os comportamentos.

Relacionamentos - Comportamentos que visam manter a vida e o
bem-estar, preservando os interesses individuais e grupais.

Conativo - Ligado ao agir - Impulso agressivo que promove ações
intencionais para subjugar o ambiente à vontade do indivíduo.

Ação - Comportamentos que visam suprir necessidades, através da
busca e, controle intencional, das experiências vividas.

Racional - Ligado ao pensar - Estado de atenção e alerta de perigo, que
gera um impulso inibitório sobre os impulsos emocional e conativo.

Análise e ponderação - Comportamentos que visam a proteção e a
autopreservação, freando ou não, determinadas ações e interações.

Temperamento - Gerir e aproveitar

Gerir

Comportamento - Gerir e Aproveitar

Apresenta uma tendência para tensão e estresse que precisa ser
observada e gerida. A tensão é fruto do elevado nível de atividade
e, também, critério em tudo o que faz. Exige-se muito, pensa muito.
Precisa relaxar, deve praticar atividade física e desenvolver hobbies.

Envolver-se sem restrições nas experiências faz com que gaste muita energia, nem
sempre com o retorno adequado. Deve se poupar, priorizar e fazer o essencial.
Para obter colaboração é importante dialogar, pedir sugestões e contribuições.
Incentivar a participação e, evitar sobrecarregar-se, gera maior produção e saúde.

Apresenta elevada capacidade para concretização de planos.
Sua energia para ação é elevada, se auto orienta e foca em obter
Aproveitar
os resultados. Seu poder de análise facilita o estudo e a organização.
Comunica-se com clareza, articula visando seus objetivos.

Visualiza inúmeras possibilidades, apresenta boa visão projetiva. Com uma boa
comunicação, exerce influência. Coloca-se em ação, envolve-se na prática.
Apresenta capacidade de planejamento e tomada de decisão. Independente,
faz cumprir os planos, controla suas atividades, defende seu território agindo.

Nível dos impulsos do Temperamento

7

Nível dos focos do Comportamento

7

6

6

4,0

5

4,0

3,0

4

4,5

5

3

3

2

2

1

1

0

4,0

3,0

4

0

Emocional

1 - Mínimo

Conativo

2 - Não prevalente

3 - Intermediário

Relação entre Temperamento e Comportamento
Temperamento X
Comportamento

Oferta energética menor
do que a demanda

Relacionamentos

Racional

4 - Marcante

Ação

Análise e ponderação

5/6 - Muito Marcante

7 - Máximo

(O comportamento demanda uma energia e o temperamento oferta essa energia)

Oferta e demanda
energéticas alinhadas

Oferta energética
atende a demanda

Oferta energética maior
do que a demanda

Emocional
Relacionamentos
Conativo
Ação
Racional
Análise e ponderação
Importante

No âmbito profissional essa relação implica na performance, no âmbito pessoal implica na saúde e na qualidade de vida.
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APOGEO - Breve relato
Nome:

Modelo

Data:

xx/xx/2020

Temperamento
Palavras descritivas: Analisa e pondera / Atenção e contenção / Perspicaz / Idealiza e Planeja / Foca em objetivos / Postura social política
Intelectualmente interessado em promover ideias e ações que provoquem mudanças. Investe-se em projetos com os quais acredita ter mais
possibilidades de colaborar ativamente. Com sorte consegue integrar ideais com resultados e um trabalho rentável. Foca em sua área de atuação,
estuda visando alcançar o melhor resultado possível. Pode competir intelectualmente, defende sua perspectiva. Político, procura ser agradável,
mesmo sob tensão, sabe conversar com leveza e eventual humor. Em sua mente, persevera continuamente planos e temas do seu interesse.

Comportamento
Conduta Central

(Traços menos aparentes - Motivações, principais qualidades e defeitos)

Orienta-se segundo sua percepção instintiva, constrói os próprios caminhos, confia mais em sua percepção do que em diretrizes externas. Sua força
deriva principalmente de uma disposição ativa e agressiva, agregadora. Usa sua força para transformar a realidade de acordo com seus interesses.
Tem dificuldade para controlar seus impulsos e definir limites claros ao agir, tende a avançar demais. Provoca respostas defensivas que alimentam
uma necessidade por controle e poder. Pode oprimir ao invés de amar. Reconecta-se e ama ao ser gentil e respeitoso no presente, no aqui e agora.

Conduta Habitual

(Como se comporta socialmente - Atitudes e reações habituais)

Palavras descritivas: Articulação / Auto satisfação / Ampliação
Independente, com uma comunicação bem articulada, expõe seus pensamentos e afirma sua posição. Tem opiniões próprias bem
definidas, conquista seguidores e opositores. Com um estilo livre e menos conservador, tem um apetite a ser saciado, vive com prazer.
Positivo, visualiza inúmeras possibilidades futuras. Envolve-se com diferentes interesses e persegue seus objetivos com veemência.

Conduta Alternativa (Como se comporta alternativamente - Atitudes e reações sob estresse ou relaxamento.)
Palavras descritivas: Sagacidade / Domínio do território / Poder de decisão
Determina a estratégia e os planos de ação que devem ser seguidos. Decide e age por conta própria. Rigoroso, controla seu território,
acompanha de perto as atividades em andamento, visa garantir o cumprimento dos objetivos planejados e, também, visa manter sua
independência. Precisa comandar, busca conhecimentos e dedica-se muito. Com uma postura séria, exige respeito e cumprimento.

Áreas de atuação e funções Grupos
apresentadas
comportamentais existentes
Área de Entrega (Comportamento)

Área 3PA - Executiva / Estratégica
Fe Formadores Emocionais

Fr Formadores Racionais
Profissões e
Funções apresentadas: Profissional liberal expert em sua área de estudo / Coordenador de
/ Analista de negócios / Professor
I sistemas
Incentivadores
R Realizadores
Pe Preservadores Emocionais
Comercial R
consultivo / Elaboração de projetos / Gestão de áreas Pr
executivas
com foco em
resultados / Consultor empresarial
Preservadores
Racionais
Profissional liberal expert em sua área de estudo / Coordenador de sistemas / Analista de negócios / Professor
C Criativos
Ie Integradores Emocionais
I
Pr
Ir Integradores Racionais
Fr

Fe
Área Potencial (Temperamento)
Profissões e
Funções potenciais:

Pe

Área 3PA - Executiva / Estratégica

Áreas de atuação existentes

C
Ie

1 Área Empreendedora

Ir 2

Área Executiva

Conquistar e Transformar

R

Acolher e ensinar

Executar e Controlar

RP

Preservar interesses

Grupos comportamentais
apresentados
Motivar
RA
Alcançar
Conduta Central
A

3 Área Gerencial
4 Área Estratégica
5 Área Especialista

Ampliar horizontes e facilitar
AR
AP
Conduta Habitual Focar em resultados
Projetar e Induzir
Formatar
P
Orientar e organizar
Conduta Alternativa
PA
Estudar e Informar
Preservar padrões e procedimentos
PR
Influenciar e intermediar
EQ
Gerir e Solucionar
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APOGEO - Indicadores APOGEO
Nome:

Modelo

Os indicadores refletem a relação do potencial e da adaptação com
o equíbrio interno e com a busca dos objetivos na vida.
Indicador 1 - Direção do Potencial (Temperamento)
Direcionado

Direcionado

Intermediário
Direcionado

Intermediário
Diversificado

Diversificado

Intermediário
Direcionado

Intermediário
Diversificado

Diversificado

O potencial diversificado favorece a construção de uma adaptação
comportamental eclética, ou seja, facilita a adequação social.
Esse potencial favorece possibilidades e conquistas, porém
dificulta as escolhas e pede uma boa administração do potencial.

Indicador 2 - Direção da Adaptação (Comportamento)
A adaptação diversificada favorece a atuação eclética, permite
maior abertura e possibilidades de desenvolvimento e conexão.
É preciso gerir a diversidade de recursos comportamentais para
direcioná-los sabiamente, produzindo equilíbrio e menos desgaste.

Indicador 3 - Adaptação X Potencial
Próximo do temperamento

Distante do temperamento

A demanda energética do comportamento aproxima-se da oferta do
temperamento. O avaliado apresenta uma adaptação confortável.
Seu comportamento está sustentado por seu temperamento.

Indicador 4 - Adaptação X Motivação e Conexão
Alinhamento

Desalinhamento

A adaptação comportamental apresenta aspectos que favorecem
aspectos motivacionais. Apresenta também aspectos que favorecem
o desprendimento da própria dinâmica comportamental e uma conexão
mais efetiva.

Subjetivo

Intermediário
Objetivo

Indicador 5 - Autogerenciamento
Objetivo

Intermediário
Subjetivo

APOGEO

O autogerenciamento intermediário subjetivo sugere administração
parcial dos impulsos naturais. Sugere aproveitamento dos recursos
comportamentais no que diz respeito as competências associadas ao
foco de atuação prevalente. Sugere melhor performance em
atividades individuais.

Indicador 6 - Personalidade Integral X APOGEO
O indicador APOGEO sugere momento adequado para reflexão sobre
valores e missão de vida.

Faixa Intermediaria

Máxima
Performance
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Devolutiva Pessoal
Estilo de Conduta

Busca seus ideais e objetivos com entusiasmo.
Precisa sentir-se produtivo. Está sempre com algo em andamento.
É positivo, ao comunicar-se transmite disposição.
Procura desenvolver boas relações, mostra-se receptivo para com os demais.
Gosta do novo, normalmente se envolve com muitas pessoas e com atividades variadas.
Procura ter inúmeras possibilidades à disposição.
Desenvolve uma rede de contatos e relacionamentos.
Admira virtudes, tais como: trabalhar bastante, agir com honestidade e se esforçar.
É exigente consigo mesmo e com os outros.
Motivado pelo desejo de aprimoramento e baseado no seu padrão de regras, tem uma percepção crítica
aguçada.
Compara “o que é” com “o que poderia ser” e propõe outras formas de fazer as coisas.
Não gosta quando as pessoas cometem erros. Pode ficar ansioso e irritado quando o outro não
compreende o que tem que ser feito para as coisas darem certo, procura ensinar a forma correta.
É uma pessoa afirmativa, expõe seu ponto de vista, de vez em quando, pode apresentar um lado mais
impositivo.
Com uma mente rápida e comunicação fluente, visualiza as possibilidades, planeja, interage e parte para
ação.
Vive no presente, prioriza o cumprimento das obrigações, dos compromissos e das atividades diárias, mas
dentro do possível, procura planejar o futuro e o lazer.
Apresenta certo apetite por coisas e ideias; tudo o que for novo.
Pode sentir que não tem o suficiente e com isso ficar ansioso.
Quando ansioso ou tenso, procura agir, trabalhar mais ou descobrir algo com o que se ocupar.
Pode acreditar que não tem tempo suficiente para cumprir com todos seus compromissos.
Apresenta visão projetiva, vê o lado positivo, o que pode ser alcançado, é um incentivador de melhorias.
Sabe como influenciar as pessoas e ser persuasivo.
Demonstra espírito de ajuda, colocando sua mente em benefício dos outros no sentido de oferecer-lhes
ideias.
Procura estar em ambientes com pessoas que possam dar suporte ao seu valor.
Precisa de reconhecimento, necessita que admirem seu empenho.
Quando o reconhecem, sente-se agradecido, honrado e motivado a expressar o melhor de si.
Página | 7

Características Complementares

Apresenta uma percepção sensível do seu entorno.
Permanece focado em realizar, mas permite-se entregar mais às situações e vivências em geral.
Busca autenticidade em suas trocas e experiências.
Procura compreender as pessoas com maior profundidade.
Valoriza a singularidade em cada um. Incentiva as pessoas ao desenvolvimento.

Aproveite o máximo

Sua comunicação fácil, rápida decisão e encaminhamento para ação.
Sua abertura e constante pré-disposição positiva.
A habilidade que possui para visualizar possibilidades e articular com o grupo.

Observe e evite

Converta a percepção crítica e a ânsia por perfeição em uma ajuda efetiva ao outro, uma comunicação que
o outro tenha condições de assimilar e aproveitar.
Ouça com calma e dê espaço para participação e ação do outro, sem precisar interferir muito.
Opine somente quando tiver certeza de que sua opinião poderá ser aproveitada positivamente, esteja
atento para perceber se o outro tem condições de assimilar o que está dizendo, podendo efetivamente
refletir e agir e, efetivamente, beneficiar-se de sua fala. Não opine simplesmente porque é o certo a fazer,
independentemente de sua fala surtir ou não o efeito corretivo desejado.
Reduzir a ansiedade e diminuir a tensão sobre tudo e todos, inclusive sobre si mesmo, pode ser uma atitude
chave para uma vida com mais qualidade. Um passo importante é procurar identificar, compreender e
conviver com os próprios defeitos e enganos, sem culpar-se ou exigir-se de forma exagerada.
Evite acelerar excessivamente, procure prestar atenção para perceber quando isso está acontecendo e
construa mecanismos para desacelerar.
Sempre será possível fazer melhor ou ser uma pessoa melhor, esse processo de desafio e aperfeiçoamento
constante faz parte do desenvolvimento. É importante saber passar pelos momentos menos brilhantes ou,
mais problemáticos, consciente dessa mecânica do desenvolvimento. Perdoar a si mesmo e aos outros não
significa ceder ou ser complacente com o que é errado ou imoral, significa entender que novos momentos
virão e, com eles, novos desafios. Tenha isso em mente e relaxe, identifique e procure ter mais calma ao
lidar com sua ansiedade e com seus medos interiores, não se cobre tanto, melhore da próxima vez.
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Não é preciso adotar uma posição heroica na vida, aceite que o outro cuide de você, permita-se receber
mais.
Peça carinho e observe como é possível recebê-lo sem ter que se esforçar tanto para dar o melhor de si.
Permita-se aprofundar um pouco mais nas experiências, não mude de foco.
Permita-se ser querido pelo que você é, uma pessoa com boas intenções, com qualidade e defeitos.
Tomando essas atitudes, sua ansiedade reduzirá e sua mensagem será escutada com maior clareza.
Como consequência disso, você será reconhecido e terá mais momentos de alegria e tranquilidade.

Atuação nos extremos

No seu extremo negativo:
Pode se irritar facilmente com as atitudes erradas dos outros.
Diante de ansiedade e frustração, pode agir por impulso, fazendo coisas não pensadas.
No intuito de eliminar sua ansiedade, pode agir de forma mais agressiva.
Em situações extremas, sob muito stress, pode se tornar absoluto em sua verdade, desfazendo das opiniões
alheias como se não estivessem à sua altura.

No seu extremo positivo:
Íntegro e com fortes convicções.
Muito responsável, volta-se para a qualidade do que produz e realiza.
Extrovertido e sagaz traz respostas assertivas e imediatas.
Ótimo articulador, com visão de futuro, visualiza inúmeras possibilidades vantajosas e pode aproveitar
aquela que lhe interessar.
Articulador muito eficiente, faz as coisas andarem, constrói um futuro melhor.
Motiva as pessoas ao desenvolvimento.
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