BAC – Bateria para a Actividade Comercial

A Bateria para a Actividade Comercial (BAC) avalia seis aptidões que estão subjacentes à
realização de actividades comerciais. No entanto, as provas (e respectivos conteúdos)
que fazem parte da BAC têm-se revelado bastante discriminativas na avaliação de
profissionais de outras áreas.
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Descrição
A BAC é constituída por seis provas que avaliam as seguintes áreas:
Compreensão Verbal – capacidade de análise e de dedução, a partir de informações incompletas;
Memória e Compreensão de Textos – capacidade de compreensão e de análise de conteúdos apresentados sob a
forma de texto;
Rapidez Perceptiva - capacidade de atenção e de concentração;
Leitura de Tabelas e Gráficos - capacidade de análise e de conjugação de informação sob a forma de tabelas e de
gráficos;
Método e Ordem - capacidade de método e ordem da pessoa, em tarefas relativamente simples;
Juízo em Situações de Venda - avalia se a pessoa está orientada para um perfil comercial.
Embora esta bateria tenha sido concebida para a avaliação de candidatos ou de profissionais da área comercial,
também poderá ser utilizada na avaliação de profissionais de outras áreas, nomeadamente com formação superior
nas áreas de Gestão/Economia, Ciências Exactas e Ciências Sociais e Humanas.
A BAC encontra-se disponível para aplicação online.
Normas
A tipificação portuguesa utiliza a escala percentílica e a escala típica de eneatipos (estaninos). Tabelas de normas
disponíveis:

Amostra Total (Adultos, com ou sem formação superior e com ou sem experiência em funções comerciais)

Área de Formação Superior
o Engenharias, Ciências e Gestão
o Ciências Sociais e Humanas, Direito e Marketing

Adultos com funções comerciais
o Sem formação superior
o Com formação superior
Correcção



Online

Material
A bateria ABI é constituída pelo seguinte material:

Manual Técnico

Caderno de Aplicação

Folhas de Resposta

EDIPSICO – edições e investigação em psicologia, lda.

http://www.edipsico.pt

