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Introdução
O sucesso de qualquer negócio é, no final das contas, o resultado de decisões tomadas pelas pessoas que
trabalham nesse local. Tomar boas decisões sobre como priorizar questões, alocar recursos e resolver conflitos
reflete as habilidades críticas de raciocínio de uma pessoa. No contexto de um negócio, estas habilidades
críticas de raciocínio são chamadas de habilidades de raciocínio de negócios. O HBRI (Inventário Hogan de
Raciocínio de Negócios) avalia as habilidades de raciocínio de negócios de uma pessoa, avaliando como ela
resolve uma série de problemas comuns de negócios. As pontuações no HBRI podem ser usadas para predizer
como uma pessoa vai avaliar informações e tomar decisões nos negócios.

Como Usar Este Relatório
O HBRI é uma avaliação de raciocínio crítico. A avaliação consiste em uma série de questões relevantes de
trabalho e negócios que a Hogan comprovou que predizem o desempenho em uma grande variedade de
contextos ocupacionais. Este relatório visa fornecer insights sobre as habilidades de raciocínio crítico de Sam
Poole. O relatório possui três componentes e cada um deles fornece informações únicas sobre como Sam Poole
toma decisões nos contextos de negócios e de trabalho.

Raciocínio Geral de Negócios

• Fornece uma pontuação normativa – mostrando a pontuação de Sam Poole no HBRI em comparação com 
uma amostra de adultos ativos do mundo todo. 

• Pessoas com pontuações mais altas conseguem equilibrar metas de curto e de longo prazo, combinar 
inovação com implementação, reconhecer premissas, entender planos e avaliar argumentos. 

Raciocínio Qualitativo e Quantitativo

• Fornece pontuação normativa baseada no quartil - que mostra a pontuação de Sam Poole no HBRI em 
comparação com uma amostra de adultos ativos do mundo todo. 

• Raciocínio Qualitativo – Envolve trabalhar com visualização de dados e informações lógicas e verbais para resolver
problemas.

• Raciocínio Quantitativo – Envolve trabalhar com informações matemáticas e espaciais para resolver problemas.

Estilo Cognitivo: Interação entre Raciocínios Qualitativo e Quantitativo

• Combina os dois componentes do raciocínio crítico para descrever como Sam Poole pensa sobre problemas 
de trabalho e como os resolve.

O HBRI não deve ser usado como a única base para tomar uma decisão sobre seleção de pessoas. Para mais
informações sobre melhores práticas no uso de testes em decisões de seleção, fale com seu consultor da Hogan
ou consulte o Uniform Guidelines for Employee Selection Procedures ( Diretrizes para Procedimento em Seleção
de Empregados), Standards for Educational and Psychological Testing (Padrões para Testes Educacionais e
Psicológicos) ou Principles for the Validation and Use of Personnel Selection Procedures (Princípios para a
Validação e Uso dos Procedimentos de Seleção de Pessoal).
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Raciocínio Geral de Negócios
Raciocínio de negócios refere-se a ser capaz de definir e resolver problemas complexos. Pessoas com pontuação
alta conseguem equilibrar metas de curto e de longo prazo, combinar inovação com implementação, são
capazes de reconhecer premissas, entender planos e avaliar argumentos. Sobretudo, Raciocínio de Negócios é
composto de escalas de Raciocínio Qualitativo e Quantitativo. Além disso, este instrumento permite predizer o
desempenho geral em vários cargos.

A pontuação de Sam Poole foi igual ou maior que 70 % dos candidatos.
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A pontuação de Sam Poole sugere que ele:

• Parece ser um pensador cuidadoso que resiste a soluções corridas. 

• Gosta de rever suas opiniões à luz de novos dados. 

• Tende a se atualizar sobre os problemas rapida e eficientemente.

• Gosta de levar em conta a história e o contexto quando resolve problemas.

• Gosta de buscar mais dados antes de tomar decisões importantes. 

• Tende a se sentir à vontade para trabalhar com uma grande variedade de fontes de dados.

Raciocínio Qualitativo

BAIXO ALTO

Raciocínio Qualitativo envolve trabalhar com visualização de dados e informações verbais e lógicas para
solucionar problemas.

• Pessoas com pontuações altas parecem capazes de encontrar o significado de informações confusas.

• Pessoas com pontuações baixas preferem aprender fazendo em relação a aprender lendo.

Raciocínio Quantitativo

BAIXO ALTO

Raciocínio Quantitativo envolve trabalhar com informações espaciais e matemáticas para resolver problemas.

• Pessoas com pontuações altas parecem ser capazes de entender rapidamente os aspectos essenciais dos 
problemas.

• Pessoas com pontuações baixas preferem tomar decisões intuitivas a tomar decisões baseadas em dados.
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Estilo Cognitivo: A Interação entre Raciocínio Qualitativo e Quantitativo

Estilo Cognitivo refere-se aos modos característicos de uma pessoa para pensar sobre problemas no trabalho e
resolvê-los. Estilo Cognitivo é a interação entre os Raciocínios Qualitativo e Quantitativo. A tabela abaixo ilustra
os quatro Estilos Cognitivos que resultam dessa interação.
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(II)
Pensador Contextual

(IV)
Pensador Crítico

(I)
Pensador Oportunista

(III)
Pensador Analítico

BAIXO QUANTITATIVO ALTO

I. Pensador Oportunista
Tendência a analisar problemas de modo oportunista, escolher
respostas que são rápidas e fáceis, fazer escolhas intuitivas ao
invés de reflexivas, que levam a soluções de baixa qualidade.

II. Pensador Contextual
Tendência a identificar problemas importantes mas ignorar os
obstáculos para sua solução e minimizar a importância dos
passos detalhados necessários para resolvê-los.

III. Pensador Analítico
Tendência a focar um problema e os obstáculos para sua solução,
sem colocar o problema num contexto mais amplo e sem avaliar
se sua solução imediata é necessária.

IV. Pensador Crítico
Tendência a contextualizar problemas corretamente em termos
dos benefícios de curto e longo prazos que sua resolução trará, e
depois disso resolvê-los com eficácia.

A pontuação de Sam Poole indica que ele tende a ser um PENSADOR CRÍTICO. As afirmações a seguir
descrevem o estilo cognitivo de Sam Poole:

• Entende múltiplos níveis de informações e como estas informações podem interagir. 

• Usa a lógica para entender e resolver problemas. É capaz de distinguir entre o que é conhecido e o que foi 
inferido.

• Trabalha bem com números e operações matemáticas quando requerido.

• Trabalha bem com conceitos e faz inferências precisas, mesmo com informações incompletas. 
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