PERFIL EMPREENDEDOR
NOME:
ASSINALAR AS QUESTÕES CONFORME AO SEU MODO DE SER - PODE SER MARCADA NENHUMA,
UMA OU AS DUAS ALTERNATIVAS POR QUADRO.
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Alternativas
A - Estou preparado para assumir riscos.
B - Estou ligado em tudo o que acontece. Leio revistas, ouço pessoas e tudo que
possa mostrar uma oportunidade de negócio.
A - Sou determinado, sei onde e como chegar.
B - Estou atento para tudo o que ainda não existe ou que ainda precisa ser feito
no mercado de trabalho.
A - Sou disposto a trabalhar mais do que o necessário para cumprir prazos
combinados.
B - Costumo fazer as coisas antes que me peças para fazer
A - Fico muito irritado quando vejo que as coisas não são bem feitas.
B - Gosto de mudanças.
A - Me agrada pensar no futuro.
B - Gosto de fazer coisas diferentes e inovadoras.
A - Não teria receio em vender um patrimônio meu para investir em algo que eu
sei que vai dar certo.
B - Antes de iniciar qualquer atividade, costumo buscar muitas informações a
respeito.

Assinale com
um "1"(hum)

A - A crise não me abala. Encaro-a como oportunidade para meu crescimento.
B - Procuro conversar com pessoas que conheçam mais do que eu sobre
informações que me interessam
A - Tenho cumprido as promessas feitas.
B - Não tenho vergonha de pedir ajuda quando não sei fazer alguma coisa.
A - Meus trabalhos têm se destacado pela qualidade.
B - Tenho muita vontade em aprender coisas novas.
A - Tenho traçado metas e objetivos para minha vida.
B - Estou sempre atento a conversas, revistas ou informações ligadas ao meu
negócio ou ao que pretendo abrir.
A - Tenho feito algumas coisas na minha vida somente quando estou seguro que
vai dar certo.
B - Considero-me bem informado em planejar e acompanhar resultados.
A - Quando estou com problemas, tento várias alternativas para resolvê-lo.
B - Quando algo que planejei não funciona, logo procuro outra forma de fazer.
A - Me faz muito mal entregar serviços ou produtos fora do prazo estabelecido.
B - Sempre analiso as vantagens e desvantagens sobre algo novo a ser realizado.
A - Fico incomodado quando desperdiço tempo.
B - Antes de realizar algo novo, penso no que devo fazer e em cada etapa que
terei que cumprir.
A - Para mim é tão fácil traçar metas semanais como anuais.
B - Tenho planejado as coisas importantes da minha vida.
A - Tenho tomado algumas decisões que as pessoas consideram arriscadas.
B - Nunca perco oportunidade em conhecer pessoas que possam me ajudar nos
meus objetivos.
A - Tenho persistido nos meus ideais.
B - Tenho facilidade em convencer outras pessoas naquilo que eu quero.
A - O cumprimento de prazos é mais importante que meu lazer.
B - Aonde quer que eu vá, sempre deixo meu telefone de contato ou falo sobre as
minhas atividades.
A - Acredito que meus trabalhos têm maior qualidade que de outras pessoas.
B - Consigo fazer com que as pessoas façam aquilo que eu quero.
A - Acredito que as pessoas que não têm objetivos possuem maior chance de
insucesso.
B - Costumo fazer as pessoas mudarem de opinião.
A - Antes de decidir algo, tenho pesado os prós e os contras.
B - Sei que terei sucesso em tudo o que fizer.
A - Mesmo que me digam para desistit de algo que acredito, eu continuo a tentar
até que me convença.
B - Concordo com a frase:" minha cabeça, minha guia".
A - Sou uma pessoa comprometida com meus resultados.
B - Mesmo que os outros discordem, eu permaneço com minhas decisões.
A - Estou sempre buscando alternativas de fazer mais rápido e melhor minhas
atividades.
B - Eu acredito na frase: "Quem sabe faz a hora não espera acontecer".
A - Tenho "ido atrás" de meus objetivos.
B - Tenho muita confiança em mim mesmo.
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