
 
Relationship Analysis: John working with Jane 

                                                                               

Page 1 of 17 
 

 

 

  

“A persons actions will tell you everything 

you need to know” 

Relationship 
Analysis:  John 
Smith and Jane 
Walton 
Evaluation Date: March, 29 

2019 

Responsible: Juliana Silva 



 
Relationship Analysis: John working with Jane 

                                                                               

Page 2 of 17 
 

John, this report is designed to help you better understand Jane and to build a more effective working relationship 
between the two of you. All of the information is derived from the responses that you and Jane gave when 
answering your DISC Assessments. Here’s a quick refresher on the four DISC styles 
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How you and Jane fit on the DISC Profile                                                                              Section 01 

 

Understand Each Other's Priorities 

Typically, people emphasize the three priorities that are closest to their area on the DISC circle. 
However, sometimes a person can expand beyond the typical priorities to include additional priorities. 
You expand beyond your typical priorities to include two extra priorities. Jane's priorities are typical of 
the I style. 

 

Typical of your SC style, you focus on:  Typical of Jane's SI style, Jane focuses on: 

Creating a structured and harmonious 
environment.   

 
Making connections and Collaborating with 
coworkers. 

Being systematic and precise in all that you do.   Maintaining Enthusiasm and an upbeat 
attitude. 

Producing quality work  Meeting people’s needs and offering Support 

   

In addition, you also focus on:  In addition, she also focuses on: 

Making connections and Collaborating with 
coworkers. 

 

Initiating Action and maintaining a quick pace. 

 

 

 

As you can see, your patterns are very different. This doesn’t necessarily mean that the two of you 
don’t have anything in common, or even that you will have any problems working together. The 
next pages will give you an opportunity to explore your similarities and differences, and to see how 
these might translate to strengths or challenges. 
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DARING >> CAREFUL                                                                                                                            Section 02 

When it comes to taking risks, some people are naturally daring, while others tend to be more careful. 
You’re probably comfortable taking chances, while others who you interact with may prefer to exercise 
more caution. In some situations, your daring approach will be quite effective, while in others, it may 
cause you to act impulsively. 

 

• Careful individuals may want to take things slowly. 

• Daring individuals may want to charge ahead. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable. 

 

Esther 

 

 

Daring      Careful 

 

 

                                                                                                                                           Daniella 

 

Você é muito conservadora; Esther é muito ousada. Daniella, em comparação a Esther, você 
é mais provável de ser quem gosta de buscar metodologias comprovadas para atingir os 
resultados. 

Tendencies 

Daniella 

• Tende a ver mudanças como algo estressante  

• Prefere se basear em métodos e soluções já comprovadas  

• Pode ser considerada resistente 

Esther 

• Tende a ver a mudança como algo positivo 

• Tende a buscar novas idéias e abordagens 

• Pode ser considerado impulsivo 
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Potential roadblocks when working with Gracie 

• Você  pode considerar a abordagem de Esther um tanto quanto irresponsável  

• Esther pode considerar você  muito convencional e resistente a riscos  

 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• A sua cautela pode reduzir surpresas desagradáveis a um mínimo  

• As idéias inovadoras de Esther podem trazer resultados importantes  

 

Tips for working with Gracie: 

• Evite insistir que o seu plano é melhor só porque é algo comprovado  

• Avalie as sugestões de Esther em relação a mudanças nas suas propostas.  
• Lembre-se que Esther busca e espera sempre evolução 
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ACCEPTING >> SKEPTICAL                                                                                                                Section 03 

 

When it comes to evaluating ideas and situations, some people are more accepting, while others are 
more skeptical. You tend to be receptive to new ideas and information, whereas other people are 
more questioning. Your accepting nature has its advantages and disadvantages, depending on the 
needs of the situation. 

• Accepting individuals may focus on advantages. 

• Skeptical individuals may focus on the disadvantages. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable. 
 

 

Esther 

 

 

Skeptical     Accepting 

 

 

Daniella 

 

Você é muito desconfiada; Esther  é muito aberta. Daniella, comparado a Esther, você tende a 
assumir o pior e avaliar os riscos de aceitar idéias e pessoas pelo que elas parecem. 

 

Tendencies 

Daniella 

• Tende a questionar e testar as idéias dos outros 

• Tende a antecipar e planejar para caso as coisas não saiam como planejado  

• Pode parecer crítica demais  

Esther 

• Tende a aceitar as idéias dos outros sempre que possível 

• Tende a esperar que as coisas corram sem problemas 

• Pode parecer ingênuo e fácil de convencer 

 



 
Relationship Analysis: John working with Jane 

                                                                               

Page 7 of 17 
 

Potential roadblocks when working with Gracie 

• Você  pode achar que  Esther não faz as perguntas mais importantes  

• Esther pode achar você cínica 
 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• A sua desconfiança  pode ajudar a descobrir possíveis problemas ou falhas  

• A receptividade de Esther ajuda os outros a se sentirem confortáveis para compartilhas idéias 

 

Tips for working with Gracie 

• Explore alternativas que levam ambos os pontos-de-vista em consideração  

• Adote uma postura mais aberta a sugestões e idéias 
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OUTGOING >> PRIVATE                                                                                                                      Section 04 

 

When it comes to work preferences, people’s natural tendencies to be private or outgoing play a role. 
Much of the time, you enjoy working in a social and collaborative environment, whereas other people 
prefer immersing themselves in quiet, solitary tasks. Your tendency to be outgoing can have pluses and 
minuses depending on the situation and the people you work with. 

 

• Private individuals may prefer to work independently. 

• Outgoing individuals may prefer to collaborate. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable. 

 

Esther 

 

 

Outgoing      Private 

 

 

Daniella 

 

Você é muito reservada, e Esther  é muito sociável. Daniella, comparado com Esther, você é 
mais independente e precisa de mais espaço pessoal para trabalhar. 

Tendencies 

Daniella 

• Tende a evitar ambientes com muitas pessoas 

• Gosta de trabalhar de forma independente 

• Pode dar a impressão de ser fechada 

Esther 

• Tende a buscar situações para interagir com novas pessoas 

• Tende a ficar impaciente se tiver que trabalhar muito tempo sozinho 

• Pode dar a impressão de ser tagarela 
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Potential roadblocks when working with Gracie 

• Como você  gosta de trabalhar de forma independente, você pode ter receio de 
trabalhar de forma colaborativa  

• O seu desejo de trabalhar de forma independente pode deixar Esther  desconfortável 

 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• Você está disposta para cuidar de tarefas/projetos que exigem trabalho independente por um 

longo período de tempo 

• A forma de trabalhar colaborativamente de Esther resulta em idéias que refletem várias 

perspectivas  

 

Tips for working with Gracie 

• Combine com Esther como você prefere ser contatada (telefone, e-mail, etc...)  

• Procure trabalhar mais em equipe, já que ela prefere trabalhar de forma colaborativa  

• Crie uma forma de manter Esther a par do que você está fazendo 
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PATIENT >> DRIVEN                                                                                                                            Section 05 

 

When it comes to urgency, people naturally have differences in how patient or driven they are. 
Because you tend to take a hard-charging approach, you may have trouble relating to those who are 
more peaceful and even-tempered. 

Depending on the needs of the situation and who you are interacting with, you may find that your 
driven nature has its advantages and disadvantages. 

 

• Patient individuals may prefer more lead time on projects. 

• Driven individuals may prefer to set aggressive timelines. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable. 

 

Esther 

 

 

Patient       Driven 

 

 

       Daniella 

 

Você é muito paciente; Esther é muito motivada. Daniella, comparado a Esther você provavelmente 
é quem mais busca respostas exatas e precisas  

Tendencies 

Daniella 

• Não gosta de “pressionar” outros  

• Tende a aceitar atrasos  

• Pode parecer que não tem senso de urgência  

Esther 
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• Tende a fazem com que as pessoas ajam rapidamente 

• Se aborrece quando outros parecem não entender a urgência de algo 

• Pode parecer impaciente 

 

 

Potential roadblocks when working with Gracie 

• Como você é mais calma, a forma de abordar de Esther pode parecer impaciente  

• Esther pode achar que você não tem senso de urgência 

 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• A sua forma calma pode ajudar a reduzir tensões e a contribuir para um resultado com 
melhor qualidade  

• O foco em resultados imediatos de Esther pode ajudar a resolver problemas mais 
rapidamente 

 

Tips for working with Gracie 

• Negocie prazos antes de iniciar uma tarefa  

• Mostre situações onde um pouco mais de tempo trará um resultado melhor   
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TACTFUL >> FRANK                                                                                                                                   Sectio 06 

 

When it comes to sharing information, some people are more frank than others. You probably strive to 
show consideration and supportiveness when communicating, but some people prefer to get right to 
the point. While your tactful approach has many benefits, there are times when being more frank may 
be beneficial. 
 

• Tactful individuals tend to avoid offending others. 

• Frank individuals tend to speak their minds. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable. 
 

 

Esther 

 

 

Diplomático(a)       Franco(a) 

 

 

                                                                      Daniella 

 

Você é bastante franca; Esther é muito diplomática. Você e Esther possuem estilos de comunicação 
muito diferentes 

Tendencies 

Daniella 

• Tende a buscar a forma mais detalhada de passar uma informação   

• Tende a não levar em consideração certos pensamentos e sentimentos  

• Pode parecer insensível  

Esther 

• Tende a buscar a forma mais diplomática de passar uma informação 

• Tende a avaliar o impacto que uma informação terá nas pessoas  

• Pode parecer indireta ou vaga 
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Potential roadblocks when working with Gracie 

• O seu estilo detalhista pode fazer com que Esther se “desligue” durante conversas.  

• O estilo direto de comunicação de Esther pode fazer com que você sinta falta de maiores 
detalhes. 
 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• A sua franqueza e a necessidade de Esther de manter um clima positivo faz com que assuntos 
difíceis possam ser abordados e tratados 

 

Tips for working with Gracie 

• Seja mais direta com Esther  

• Demonstre seus sentimentos e pensamentos quando estiver conversando 
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ACCOMODATING >> STRONG-WILLED                                                                                                   Section 
06 

 

When it comes to temperament, some people are more accommodating, while others are more 
strong-willed. You tend to be persistent—perhaps even stubborn at times—whereas other people are 
more adaptable. While your strong-willed nature can be a benefit at times, it can also put a strain on 
some relationships. 

 
 

• Strong-willed individuals may hold firmly to their ideas. 

• Accommodating individuals may defer to others. 

• Behaviors on both ends of the continuum are valuable 
 

 

Esther 

 

 

Accomodating       Strong-
willed 

 

 

Daniella 

 

Você tem uma tendência a ser obstinado. Esther tem uma tendência a ser obstinada. Ambas 
defendem suas opiniões. 

 

Tendencies 

Daniella 

• Tende a oferecer alguma resistência ao receber conselhos e sugestões de outros 

• Tende a defender as suas ideias 

• Em algumas ocasiões, pode parecer teimosa 
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Esther 

• Tende a oferecer alguma resistência ao receber conselhos e sugestões de outros 

• Tende a defender as suas ideias 

• Em algumas ocasiões, pode parecer teimosa 

 

 

 

Potential roadblocks when working with Gracie 

• Os dois podem discordar sobre coisas que seriam triviais 

• Ambos podem não levar a opinião do outro em consideração e perder informações valiosas 

 

 

Potential benefits of you and Gracie working together: 

• A persistência de ambos pode ajudar a resolver problemas 

• A tenacidade de ambos faz com que qualquer assunto que vocês discutam seja explorado em 
profundidade 

 

Tips for working with Gracie 

• Procure por oportunidades para acordos. 
• Permita uma discussão aberta sobre as opiniões de cada um ao invés de defender apenas o seu 

ponto de vista. 
• Encontre uma forma construtiva de avaliar suas diferenças como, por exemplo, uma lista de 

prós e contras. 
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Reflection & Dialogue                                                                                                          Area 06 

Rank the six pairs of traits by MOST (~1) to LEAST (~6) IMPORTANT when it comes to improving your 
relationship with Gracie. Then, take some time to reflect on and discuss opportunities for improvement 

 

Ranking Trait Reflection & Dialogue 

 
Você é muito conservadora; Esther é 
muito ousada  

 .  

   

 
Você é muito desconfiada; Esther  é 
muito aberta  

   

   

 
Você é muito reservada, e Esther  é 
muito sociável.  

 
 

 

   

 
Você é muito paciente; Esther é muito 
motivada  

   

   

 
Você é bastante franca; Esther é 
muito diplomática.  

 
 

 

   

 Você é obstinado; Esther é obstinada 
 

 

   

 

 

 

 


