
Professional & Self Coaching - Instituto Loureiro Loure ro
Instituto

Desenvo lv imento  Humano

Copyright © 2016 Instituto Loureiro - Todos os direitos reservados - www.institutoloureiro.com.br

01 
A 
B 

Por vezes deixo que outros tomem a responsabilidade de resolver o problema. 
Em vez de negociar coisas com as quais não concordamos, tento reforçar aquelas 
coisas com as quais a outra pessoa concorda. 

02 A 
B 

Tento achar uma solução intermediária. 
Tento lidar com todas as preocupações tão bem como com as minhas. 

03 A 
B 

Geralmente sou firme ao procurar alcançar minhas metas. 
Apoiaria os sentimentos dos outros e preservaria o nosso relacionamento. 

04 A 
B 

Tento achar uma solução intermediária. 
Algumas vezes sacrifico meus próprios desejos em função dos desejos da outra pessoa. 

05 A 
B 

Peço auxílio dos outros, de maneira consciente, ao tomar uma decisão. 
Procuro não me envolver para evitar tensões desnecessárias. 

06 A 
B 

Tento evitar criar situações desagradáveis para mim mesmo. 
Tento tornar minha posição vitoriosa. 

07 A 
B 

Tento adiar uma decisão até que tenha tido algum tempo para pensar sobre ela. 
Tento achar uma posição intermediária entre a dele e a minha. 

08 A 
B 

Geralmente sou firme ao procurar alcançar minhas metas. 
Tento aclarar todas as preocupações e problemas. 

09 A 
B 

Sinto que nem sempre vale a pena me preocupar com as diferenças de opiniões. 
Faço algum esforço para chegar onde eu quero. 

10 A 
B 

Sou firme ao procurar alcançar minhas metas. 
Tento achar uma solução intermediária. 

11 A 
B 

Tento aclarar todas as preocupações e os problemas. 
Apoiaria os sentimentos dos outros e preservaria o nosso relacionamento. 

12 
A 
B 

Algumas vezes evito tomar posições que criariam controvérsias. 
Vou permitir que ele mantenha algumas das posições se ele deixar que eu mantenha 
algumas das minhas. 

13 A 
B 

Proponho um acordo. 
Faço pressão para ver meus pontos de vista aceitos. 

14 A 
B 

Conto a ele minhas idéias, e peço as dele. 
Tento mostrar a ele a lógica e os benefícios da minha posição. 

15 A 
B 

Apoiaria os sentimentos dos outros e preservaria o nosso relacionamento. 
Tento fazer o que é necessário para evitar tensões. 

16 A 
B 

Tento não ferir os sentimentos dos outros. 
Tento convencer a outra pessoa dos méritos da minha posição. 

17 A 
B 

Geralmente sou firme ao procurar alcançar minhas metas. 
Tento fazer o que é necessário para evitar tensões. 

18 
A 
B 

Se isso faz a outra pessoa feliz, deixaria que ela mantivesse seus pontos de vista. 
Deixaria que ele mantenha algumas das suas posições, se ele deixar que eu mantenha 
algumas das minhas. 

19 A 
B 

Tento aclarar todas as preocupações e os problemas. 
Tento adiar uma decisão até que tenha tido algum tempo para pensar sobre ela. 

20 A 
B 

Tento imediatamente discutir nossas diferenças. 
Tento achar uma combinação justa de ganhos e perdas para nós dois. 

21 A 
B 

Em negociações, tento ser atencioso com os desejos da outra pessoa. 
Sempre prefiro uma discussão direta do problema. 

22 A 
B 

Tento achar uma posição intermediária entre a minha e a dele. 
Esclareço claramente a minha posição. 

23 A 
B 

Estou quase sempre preocupado em satisfazer ao máximo os nossos desejos. 
Por vezes deixo que outros tomem a responsabilidade de resolver o problema. 


