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Resume 

Gon<;:alves, Marcia Maria. lnteligencia Emocional: Um Fator Diferencial no Processo de 
Gestae. A presente pesquisa e uma investiga<;:ao estritamente bibliografica, tem como 
objetivo apresentar os conceitos de lnteligencia Emocional, como a mesma e vista nas 
organiza<;:6es empresariais, a importancia de seu desenvolvimento, seu principal papel no 
incentive da competitividade, coopera<;:ao do pessoal ora subordinado e reflexes sociais 
proporcionados quando da observa<;:ao rigorosa de seus conceitos. Sendo um aglomerado 
de habilidades e competencias de grande efeito para a eficacia do lfder, a lnteligencia 
Emocional sustenta que os lfderes precisam compreender e administrar sua propria 
constru<_;:ao emocional antes de tentarem compreender e administrar outras pessoas, pois, 
lnteligencia Emocional pode ser aprendida, desenvolvida e aperfei<;:oada, implicando a 
autoconsciencia, motiva<;:ao, persistencia, empatia, entendimento e caracteristicas sociais 
como persuasao, coopera<;:ao, negocia<;:6es e lideran<;:a. lnteligencia emocional nao e 
genetica: estas habilidades sao aprendidas mais do que inseridas. De certa forma, podemos 
dizer que possuimos duas mentes, consequentemente, dois tipos diferentes de inteligencia: 
racional e emocional. A chave para a lideran<;:a esta nos dominies da QE, uma maneira 
alternativa de ser esperto, nao em termos de 01, mas em termos de qualidades humanas do 
cora<;:ao, uma vez que, lideran<;:a requer habilidades para persuadir, inspirar, enfatizar e 
articular sentimentos. 

Portanto, a pesquisa vem demonstrar porque a lnteligencia Emocional pode ser um 
fator diferencial no processo de gestae. 

Palavras Chave: Inteligencia, Emo~ao, Empatia, Motivayao e Gestao 
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Abstract 

Gon<;alves, Marcia Maria. Emotional Intelligence: a distinguishing factor in the management 
process. A present research is a strict bibliographical inquiry, has as objective to present the 
concepts of Emotional Intelligence, as the same one is seen in the enterprise, the importance 
of its development, its main paper in the incentive of the competitiveness, proportionate 
social cooperation of the subordinated staff however and reflected organizations when of the 
rigorous comment of its concepts. Being an accumulation of abilities and abilities of great 
effect for the effectiveness of the leader, Emotional Intelligence supports that the leaders 
need to understand and to manage its proper emotional construction before trying to 
understand and to manage other people, therefore, Emotional Intelligence can be learned, 
be developed and be perfected, implying the social autoconsciencia, motivation, persistence, 
empatia, agreement and characteristics as persuasion, cooperation, negotiations and 
leadership. Emotional intelligence is not genetic: these abilities are learned more than what 
inserted. Of certain form, we can say that we possess two minds, consequentemente, two 
different types of intelligence: emotional rational and. The key for the leadership is in the 
dominios of the QE, an alternative way to be smart, not in terms of 01, but in terms of 
qualities human beings of the heart, a time that, leadership requires abilities to persuade, to 
inspire, to emphasize and to articulate feelings. Therefore, the research comes to 
demonstrate because Emotional Intelligence can be a distinguishing factor in the 
management process. 

Words Key: Intelligence, Emotion, Empatia, Motivation and Management 
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1. INTRODU<;AO 

1.1. Apresentac;ao Geral 

0 tema "lnteligencia Emocional um Fator Diferencial no Processo de Gestao", 

e resultado de reflexoes com relagao a fatores cada vez mais subjetivos, que 

influenciam significativamente a gestao empresarial atual. 

Aprendemos que devemos analisar demonstragoes, calcular indices, elaborar 

relat6rios, enfim, mensurar os fatos ocorridos para que possamos adquirir o poder 

de decidir corretamente. A base de uma organizagao inteligente sao as pessoas 

que a conduzem. Se as pessoas que movimentam as organizagoes, do mais baixo 

ao mais alto grau de responsabilidade dentro delas, sao inteligentes, esta tambem o 

e. Ate ha 10 ou 20 a nos atras as organizagoes inteligentes eram avaliadas apenas 

pelo seu grau de conhecimento tecnico (cognitivo e intelectual) e pelo seu patrim6nio 

fisico e financeiro. Nestes ultimos anos, este e muitos outros paradigmas vern 

passando par transformagoes profundas em busca de evolugao. Uma das evolugoes 

considerada mais importante nos ultimos tempos e a descoberta e utilizagao da 

lnteligencia Emocional nas organizac;oes. A "lnteligencia emocional refere-se a 
capacidade de identificar nossos pr6prios sentimentos e dos outros, de motivar a 

n6s mesmos e de gerenciar bern as emogoes dentro de n6s e de nossos 

relacionamentos". Portanto a inteligencia emocional no trabalho significa utilizarmos 

todos nossos potenciais ja desenvolvidos nos niveis intra e interpessoais. Esta e a 

nossa competencia essencial, melhor dizendo, para obtermos sucesso profissional e 

no ambiente onde ele se desenvolve, as organizagoes. 

Cada vez mais estudos revelam que a decisao correta pode estar dentro de 

n6s e pode ser manifestada atraves de nossas emogoes, pais, de acordo com 

Cooper (1997, p.19) as emogoes raramente sao evasivas, sua interferencia quase 

sempre e inteligente, sensivel, benefica e sabia. Pode ser uma fonte primaria de 

motivagao, informagao (feedback), forga pessoal, inovac;ao e influencia. Diz este 

autor que na maior parte das vezes as emoc;oes nao se opoem ao bam sensa e ao 

raciocinio, pelo contrario, elas as inspiram e estimulam, ligando-se ao sucesso e a 
lucratividade. 
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1.2. Caracteristica da Organizac;ao e seu Ambiente 

A lnteligencia Emocional sempre existiu dentro e fora das organizagoes, e 

alga que pertence ao ser humano. Capital de giro, maquinario e tecnologia podem 

ser adquiridos atraves de negociagoes com bancos e fornecedores, mas inteligencia, 

sentimentos e emogoes somente poderao ser trabalhados mediante valorizagao do 

ser humano nas empresas. Cooper (1997, p.13) ja dizia: 

"Os gerentes que, par toda a sua enfase nos frios e rfgidos numeros e 
resultados financeiros, em sua maioria nao sao capazes de entender o 
mecanismo emocional que impulsiona o capital humano e produz o trabalho 
excepcional e criativo, necessaria para que uma empresa se oriente em meio 
a confusao de mudanc;;as no meio global". 

Nao podemos continuar dando enfase somente as analises, poder externo e 

racionalidade tecnica. Temos que valorizar mais as caracterfsticas humanas, como o 

espirito, a emogao e a experiencia. Fatores estes, unicos em cada pessoa. Por isso, 

podemos diferenciar radicalmente uma organizagao das demais, ainda que do 

mesmo ramo de atividade. 

1.3. Problematizac;ao 

Conscientizar os gestores despertando lhes a observagao do conceito de 

inteligencia emocional, o porque de sua importancia, como cultiva-la e como 

gerencia-la adequadamente, tudo isso nos revela o problema geral a ser 

investigado. 

1.4. Delimitac;ao do Problema 

A presente pesquisa tem por objeto o estudo da lnteligencia Emocional e 

destaca cinco questoes basicas e norteadoras a investigagao que estamos 

procedendo referente a lnteligencia Emocional como um fator diferencial no 

processo de gestao em nossas organizagoes empresariais: 
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1. 0 que e lnteligencia Emocional e como ela e vista dentro das 

organiza<;6es? 

2. Porque o Gestor Empresarial deve preocupar-se com a questao da 

lnteligencia Emocional tendo em vista o plena desempenho da 

empresa? 

3. Como estimular o desenvolvimento da inteligencia emocional nos 

colaboradores e como isto podera contribuir para o alcance do 

objetivo maior da organiza<_;:ao, o Iuera? 

4. Como utilizar a inteligencia emocional para estimular a 

competitividade? 

5. Quais os reflexos sociais proporcionados pelas empresas que 

gerenciam adequadamente o conceito de inteligencia emocional? 

As observa<;6es feitas sabre "lnteligencia Emocional um Fator Diferencial no 

Processo de Gestao" nos sugerem a existencia de cinco pressupostos que subjazem 

nas quest6es propostas acima: 

1. Cremos que, inteligencia emocional e um ativo intangfvel do qual a 

empresa podera ter somente a posse se conseguir administra-la de 

forma eficaz. Acreditamos tambem que inteligencia emocional esta 

apenas come<;ando a ser percebida como fator diferencial que pode 

levar ao sucesso ou ao insucesso de uma organiza<_;:ao. 

2. Pressupomos que mesmo estando a empresa em elevado grau de 

desenvolvimento o gestor devera ater-se os detalhes que poderao 

influenciar a continuidade da boa fase, inclusive os com rela<;ao a 
inteligencia emocional. 

3. Acreditamos que a empresa podera estimular o desenvolvimento da 

inteligencia nos colaboradores atraves da valoriza<;ao do intelecto, 

investindo em treinamentos, cursos etc. Com isso, a qualidade dos 

trabalhos executados dentro da organiza<;ao crescera e os reflexos 

aparecerao na forma de Iuera. 
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4. lmaginamos que a inteligencia emocional aumenta a criatividade e a 

qualidade nos produtos e servi9os e que a divulga9ao destas 

melhorias estimulam a competitividade nas empresas 

5. Supomos que reflexos sociais sao: melhora na qualidade de vida dos 

colaboradores e consequentemente melhora no ambiente da 

sociedade na qual os mesmos estao inseridos. 

As questoes especlficas e os pressupostos apresentados anteriormente, 

frente ao teor tematico desta pesquisa, e que embalam essa investiga9ao, nos 

remetem a analise de dois fatores que fundamentam a nossa reflexao: 

1. 0 posicionamento do gestor em rela9aO a lnteligencia Emocional; 

2. 0 diferencial que a lnteligencia Emocional pode proporcionar a 
organiza9ao quando utilizada estrategicamente. 

1. 5. Objetivo Geral 

A pesquisa tem por objetivo principal investigar a lnteligencia Emocional 

analisando seus conceitos de forma a constatar sua imprescindibilidade quanta ao 

gerenciamento de pessoas dentro das organiza96es. Para tanto, faremos um 

levantamento bibliografico em livros, revistas e documentaries disponiveis na 

internet. 

1.6. objetivos especificos 

Para elabora9ao da pesquisa avan9aremos na dire9ao de cinco objetivos 

especificos que sao: 

1. Verificar bibliograficamente os diversos conceitos existentes sobre 

inteligencia emocional. 

2. Avaliar se o gestor deve se preocupar com a questao da inteligencia 

emocional, mesmo a empresa estando em ascensao no mercado. 
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3. Efetuar um levantamento sobre como estimular o desenvolvimento da 

inteligencia emocional nos colaboradores, de modo a maximizar a riqueza 

dos proprietarios. 

4. Analisar a inteligencia emocional como incentivo a competitividade 

empresarial. 

5. ldentificar os reflexos sociais causados pelas empresas que gerenciam 

com excelencia os conceitos de inteligencia emocional. 

Esta e uma pesquisa bibliogratica e como tal, a busca dos objetivos supra 

citados, se dara atraves do exame das teorias apresentadas na literatura que trata a 

inteligencia emocional como fator diferencial e revolucionario no processo de gestao 

organizacional. 

0 campo de agao dessa pesquisa e gestao empresarial de pessoas, p01s 

havendo melhorias gerenciais nas empresas principalmente no que se refere aos 

ativos intanglveis humanos, o desenvolvimento social fatalmente tambem ocorrera. 

Avangos tecnol6gicos, globalizagao, sao fatores que ja tiveram sua ascensao, hoje o 

potencial humano e que esta em evidencia. 

1.7. Justificativa 

"Os fatores de sucesso de uma empresa e de seus membros nao sao os 
mesmos de dez anos atras e nem serao os mesmos do proximo ano. Assim, 
precisamos estar em continuo desenvolvimento e alimentando nosso espirito 
de flexibilidade para encontrar modelos novas e mais pertinentes". 

Moreira (2004, p. 2) 

0 cenario de aceleradas mudangas por que passa a crescente globalizagao 

da economia mundial e a concorrencia dos mercados, abrangem combinagoes de 

diferentes inovagoes tecnol6gicas, exigindo conseqi..ientemente know-how mais 

complexo, novos sistemas de informagoes e servigos dependentes de 

computadores, rob6tica, engenharia genetica e novos estilos de administragao e 

gerenciamento de mudangas. Neste contexto, observa-se a mudanga de 

paradigmas na Administragao das Organizagoes com vistas a sua maior 

competitividade. 
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Cada vez mais as praticas administrativas estao voltadas aos efeitos de Iongo 

prazo dessas mudangas que determinam o ritmo da taxa de obsolesc€mcia dos 

produtos ou de seus metodos de fabricagao, levando a valorizagao de duas 

variaveis: Tempo como recurso e Criagao de equipes interdisciplinares para o 

desenvolvimento do produto. 

As organizag6es precisam de capacidade de reagao num mundo em que as 

condig6es mudam rapidamente, porque as mudangas podem ser ainda mais rapidas 

neste seculo XXI do que foram antes. A empresa tern que se reinventar e inovar 

para sobreviver e ser competitiva. Para atingir este objetivo precisa gerenciar ciclos 

curtos em todas as suas operag6es, desde o desenvolvimento e fabricagao de um 

produto, ate sua distribuigao e marketing, como tambem, transformar as pessoas 

que atuam nestes processos com vistas ao seu comprometimento e sintonia com os 

objetivos organizacionais. Na atualidade, as empresas visam maior organizagao em 

torno de seus processos e buscam centrar seus esforgos em seus clientes. Busca 

ser agil e enxuta e seus gestores devem conhecer os neg6cios da empresa, ter 

autonomia, responsabilidade e habilidade no processo de tomada de decisao. Os 

modelos antigos de empresa, tanto do ponto de vista da estrutura organizacional, 

como da gestao das pessoas e do neg6cio nao serao mais adequados devido as 

caracterlsticas mutantes do mundo globalizado. As emog6es podem ser trunfos a 

mais para a excelencia na gestao empresarial, adicionando a intuigao, sensag6es e 

principalmente a inteligencia emocional podemos nos capacitar e percorrer em 

instantes centenas de posslveis opg6es e cenarios para chegar a melhor solugao em 

questao de segundos em vez de horas. As mudangas do mercado estao obrigando 

as empresas a mudar seu atual sistema de tomada de decis6es, para um novo 

sistema que seja mais rapido, com decis6es tomadas por quem esta mais perto do 

problema, e nao atraves de uma complicada e burocratica linha hierarquica; 

Mais eficiente e eficaz, utilizando a intelig€mcia de um numero maior de pessoas, e 

nao apenas dos gerentes. Muitas vezes o sucesso depende daquilo que nao se ve, 

por isso, os gerentes hoje em dia estao sendo treinados em coisas que 

aparentemente nao tem nada a ver. Por exemplo: A intuigao. De onde vem a 

intuigao? 
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Este e o paradigma holistico, "todos tem rela<;ao com tudo", e um processo 

Iento que pouco a pouco vai mudando a forma de pensar e de ver a vida das 

pessoas, inclusive nas organiza<;oes. 0 avan<;o frenetico da complexidade do 

mundo, associado a escalada vertiginosa das necessidades humanas e das 

organiza<;oes, nos impede que fiquemos impassiveis aguardando o amanha chegar. 

E preciso que todos compreendamos e acreditemos no "Futuro Ativo". Um futuro 

sobre o qual cada pessoa deve AGIR, em vez de aguardar passivamente a sua 

chegada para reagir e adaptar-se a ele. Por isso, acredite: Com crise se Cresce. 

Saia da sua rotina, do seu conforte e trabalhe dando prioridade as coisas realmente 

importantes, deixando as urgentes num segundo plano. 

Como conseguir isto? E o que nos motiva a investigar sobre o assunto 

anteriormente mencionado, tamanho a necessidade de desenvolver a capacidade de 

tomar decisoes sabias e eficazes. 

Observa<;oes de casos em que muitas empresas alcan<;aram exito no 

mercado mesmo sendo geridas por gestores sem qualquer forma<;ao profissional ou 

academica, destaca a relevancia de uma reflexao sobre como esse sucesso pode 

ter acontecido e por que. Assim, o pressuposto que motiva e justifica a pesquisa 

que pretendemos realizar reside no diferencial que a inteligencia emocional pode 

proporcionar a gestao organizacional, desde que saibamos utiliza-la no momenta da 

decisao. 

Cooper (1997, p. 14) diz que "em muitos locais de trabalho, atualmente, 

indivlduos talentosos e produtivos estao sendo frustrados ou sabotados por falta da 

inteligencia emocional deles mesmos, de seus gerentes ou das pessoas que os 

cercam". 

Descobrir como podemos usufruir desta inteligencia que nao depende 

especificamente de qualquer forma<;ao profissional e realmente um desafio a ser 

pesquisado. 

Mediante as necessidades emergenc1a1s de se estudar a inteligencia 

emocional de modo a fazer da mesma um fator diferencial de gestao, objetivando 

sempre o Iuera social e economico, motiva-nos veemente a efetuarmos tal 

investiga<;ao. 
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Para suprir as exigencias dos objetivos desta pesquisa, dividiremos sua 

apresentac;;ao em sec;;oes denominadas: lntroduc;;ao, lnteligencia Emocional como 

Fator Diferencial de Gestao, Conceito de lnteligencia, lnteligencia Emocional dentro 

das Organizac;;oes, Primeira Base - Alfabetizac;;ao Emocional, Segunda Base -

Competencia Emocional, Terceira Base - Profundidade Emocional, Quarta Base -

Alquimia Emocional, lnteligencia Emocional e as Empresas bem Sucedidas, 

lnteligencia Emocional e os Colaboradores, inteligencia Emocional- Competitividade 

e Cooperac;;ao, Os Reflexos sociais proporcionados pela lnteligencia Emocional, 

Conclusao e Referenda Bibliogratica. 
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL: UM FA TOR DIFERENCIAL NO PROCESSO DE 

GESTAO 

Carvalho (2004, p.4) diz que: 

De todos os modismos par que tem passado a Administrac;:ao, e que 
fracassaram, estamos vivendo hoje a fase da chamada lnteligencia 
Emocional, resultado de uma pesquisa de Daniel Goleman, psic61ogo e PhD 
pela Universidade de Harvard, a qual, certamente se for entendida e praticada 
nas organizac;:oes, conseguira a transformac;:ao desejada no comportamento 
das pessoas. 

Hoje as pessoas estao em plena destaque nas organiza<;6es uma vez que a 

tecnologia pode ser acessivel a todas as empresas bem sucedidas no mercado, 

restando, portanto, o ser humane para fazer a diferen<;a. 

Cada vez mais percebemos que excelentes analises envolvendo valores 

concretes efetuados no mundo dos neg6cios, principalmente pela contabilidade, 

continuarao sendo, nao desvalorizando estas analises, meres suportes para as 

tomadas de decisoes. 

Para que ocorra verdadeiramente o sucesso nao basta as informa<;6es 

fornecidas por demonstratives contabeis e excelentes relat6rios gerenciais, a 

maquina humana e quem ira determinar o caminho correto a ser trilhado. Para isso 

um Ql (coeficiente de inteligencia) elevado ja nao e suficiente, o fator determinante 

no momenta eo QE (coeficiente emocional) de cada individuo. 

As empresas estao mergulhando aceleradamente para uma dependencia 

gigantesca dos recursos humanos para sobreviverem e serem bem sucedidas no 

mercado. 

Matsushita Apud Cooper (1997, p.16) argumenta: "Os neg6cios agora sao tao 

complexes e dificeis que a sobrevivencia das firmas estao aleat6rias em um 

ambiente cada vez mais imprevisivel, competitive e cheio de perigos, que sua 

existencia depende da mobiliza<;ao diaria de cada grama de inteligencia". 
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2.1. Conceito de lnteligencia 

De acordo com Souza (2000, p.399) "lnteligencia e a qualidade de inteligente; 

faculdade de compreender, intelecto, compreensao, intelecc;;ao." 

Gardner Apud Garcia et al (2004, p.4) amplia o conceito de inteligencia 

dizendo: "lnteligencia e a capacidade de resolver problemas au elaborar produtos 

valorizados em um ambiente cultural ou comunitario". 

Desta forma, o mesmo divide a inteligencia em sete competencias diferentes 

que se relacionam, pais, para resoluc;;ao de problemas, o indivfduo sempre utiliza 

mais de uma habilidade. Sao elas: 

./ lnteligemcia Verbal ou Lingiiistica: Habilidade para lidar criativamente com as palavras . 

./ lnteligemcia L6gico-Matematica: Capacidade para solucionar problemas envolvendo 

numeros e demais elementos matematicos, habilidades para raciocinio dedutivo . 

./ lnteligemcia Sinestesica Corporal: Capacidade de usar o proprio corpo de maneiras 

diferentes e habeis . 

./ lnteligencia Espacial: No9ao de espa9o e dire9ao . 

./ lnteligencia Musical: Capacidade de organizar sons de maneira criativa . 

./ lnteligencia lnterpessoal: Habilidade de compreender os outros, a maneira de como 

aceitar e conviver com o outro . 

./ lnteligencia lntrapessoal: Capacidade e relacionamento consigo mesmo, auto 

conhecimento. Habilidade de administrar seus sentimentos e emo96es a favor de seus 

projetos. E a inteligencia da auto-estima. 

Goleman (1995, p. 51) diz que Gardner reconhece que este e um numero 

arbitrario para a variedade de inteligencias; nao ha nenhum numero magico para a 

multiplicidade de talentos humanos. 

Goleman Apud Garcia et al (2004, p.4) afirma que ninguem tem menos que 9 

inteligencias. Alem das sete citadas por Gardner, Goleman acrescenta mais duas: 

./ lnteligencia Pictogratica: Habilidade que a pessoa tem de transmitir uma mensagem 

pelo desenl1o que faz . 

./ lnteligencia Naturalista: Capacidade de uma pessoa em sentir-se um componente 

natural. 
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Podemos resumir dizendo que inteligE'mcia sao todas as habilidades 

desenvolvidas pelos humanos em fungao da sua sobrevivencia na face da Terra. 

Saber conciliar os diferentes tipos de inteligencias para cada situagao 

vivenciada de modo a resolver todos os problemas, isto e ser inteligente. 

Portanto, a inteligencia e uma dadiva humana, e ate entao se pensava que se 

o indivfduo nascesse com um baixo grau de inteligencia, ou seja, um coeficiente de 

inteligencia baixo (QI) nada que se fizesse poderia mudar isso, mas Goleman (1995, 

p12) disse que aqueles que entendem que o coeficiente de inteligencia (QI) e um 

dado genetico impassive! de ser alterado pela experiencia de vida, e que nosso 

destino e em grande parte determinado pela aptidao intelectual recebida 

geneticamente, sao adeptos de uma visao estreita da inteligencia. 

Muitas vezes as pessoas que apresentaram um alto grau de coeficiente de 

inteligencia (QI) nao obtiveram sucesso profissional em suas vidas, ja outras que 

sempre apresentaram um baixo, conseguiram alcangar exito. Goleman (1995, p.12) 

atribui este desafio da 16gica, a inteligencia emocional, "as quais incluem 

autocontrole, zelo e persistencia, e a capacidade de auto motivagao". 

2.2. Conceito de lnteligimcia Emocional 

lnteligencia Emocional e sabermos controlar e utilizar nossas emogoes em 

beneffcios pr6prios e tambem sociais. Sermos capazes de identificar nossos 

pr6prios sentimentos e os dos outros, e estimula-los com perfeigao. 

Cooper (1997,p.XVIII) define que, "A lnteligencia Emocional e a capacidade de 

sentir, entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicacia das emogoes como 

uma fonte de energia, informa<;ao, conexao e influencias humanas". 

Par isso e muito importante que saibamos exatamente o que e a inteligencia 

emocional, para que possamos conseguir enxergar alem da superffcie que a razao 

nos permite. 

"A lnteligencia Emocional esta relacionada a habilidades tais como motivar a 
si mesmo e persistir mediante frustra<;6es, controlar impulsos, canalizando 
emo<;6es para situa<;6es apropriadas, praticar gratifica<;ao prorrogada, motivar 
pessoas, ajudando-as a liberarem seus melhores talentos e conseguir seu 
engajamento a objetivos de interesses comuns". 

Vitor Apud Garcia et al (2004, p.3). 
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Um exemplo de utiliza<;ao da intelig€mcia emocional e quando o gestor sente 

raiva do colaborador em virtude de algum erro que fora cometido durante a 

execu<;ao do trabalho, antes de ferir o ego da pessoa que cometeu o erro, o mesmo 

utiliza os sentimentos para guiar os pensamentos e a a<;ao, e pergunta brandamente 

o porque do acontecido e enaltece a pessoa dizendo saber de sua competencia, diz 

o quanta a mesma e importante para a empresa e com muita cautela pede mais 

aten<;ao no cumprimento das tarefas. 

Este tipo de atitude pode levar o colaborador a sentir-se mais motivado, ao 

passo que uma bronca poderia leva-lo a se enfurecer e causar ainda mais transtorno 

a empresa do que o proprio erro cometido. Arist6teles Apud Goleman (1995, p. 12), 

completa dizendo "Qualquer um pode zangar-se isso e facil. Mas zangar-se com a 

pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa 

nao e facil". 

Vinhosa (2002, p 6-7) diz que temos que ter cuidado para nao cometermos 

erros de defini<;ao que sao comuns, por exemplo: 

./ lntelig€mcia Emocional nao significa ser simplesmente simpatico; 

./ A lnteligencia Emocionalnao quer dizer liberar sentimentos, botar tudo para fora . 

./ As mulheres nao sao mais espertas que os homens, nem os homens superiores as 
mulheres. Cada um de n6s possui um perfil proprio, com pontos fortes e fracas, assim, 
em termos de inteligencia nao ha diferenc;as baseadas no sexo . 

./ Nosso nivel de inteligencia emocional nao esta fixado geneticamente nem se desenvolve 
no comec;o da infancia. Tudo indica que a inteligencia emocional pode ser aprendida e 
continuar a se desenvolver no transcorrer da vida com, as experiencias acumuladas. 
Podemos cl1amar esse crescimento da nossa inteligencia emocional de maturidade. 

0 autor ainda enfatiza que ser "analfabeto emocional" implica em: 

./ Sentir emoc;ao e nao percebe-la; 

./ Nao reconhece-la, nem ter ideia da sua intensidade; 

./ Desconhecer o que cada emoc;ao causa em n6s e nos outros; 

./ Nao ser capaz de saber como, quando, onde e em que intensidade expressa-la; 

./ Deixar que as emoc;oes domine a mente racional, em vez de domina-las; 

./ Ter pouca ou nenhuma empatia para avaliar o efeito das nossas emoc;oes sabre os 
outros, ou mesmo sintonizar como que estao sentindo e agir de modo solidario e eficaz. 

Mediante as defini<;oes citadas pelos autores mencionados, deduzimos que 

cada emo<;ao que sentimos, emo<;oes estas que podem ser: ira, tristeza, medo, 

prazer, amor, surpresa, nojo ou vergonha, se sentimos nos instantes em que estiver 
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acontecendo pararmos um pouco e refletirmos sabre qual a melhor atitude a ser 

tomada estaremos nos valendo da inteligencia emocional. 

2.3. lnteligemcia Emocional Dentro das Organizac;oes 

Utilizar os sentimentos emocionais que sao exclusivamente humanos para 

resolver problemas da vida ou dos neg6cios e estar aplicando inteligencia 

emocional. Controlar as emoc;:oes de modo a torm1-las um perfeito leme na 

navegac;:ao em direc;:ao ao sucesso profissional e um desafio para as organizac;:oes. 

Com lnteligencia compreendemos, com inteligencia emocional 

compreendemos e sentimos os efeitos sejam eles negativos ou positivos. Por isso, 

temos maior capacidade para as tomadas de decisoes corretas e eficazes. 

A inteligencia emocional desempenhou um papel crescentemente importante 

nos niveis superiores da companhia, em que diferenc;:as nas habilidades tecnicas 

sao de importancia insignificante. Em outras palavras, quanta mais alta a posic;:ao 

hierarquica de uma pessoa considerada pelo potencial de desempenho 

extraordinario, mais as capacidades da inteligencia emocional apareceram como 

razao da eficacia dessa pessoa. 

Para chamar a atenc;:ao para o valor da inteligencia emocional na lideranc;:a e 

nas organizac;:oes, Cooper afirma: 

"Pesquisas afirmam que um executivo ou profissional tecnicamente capaz com alto 
QE e quem capta de forma mais total, habil e rapida que os outros, os crescentes 
conflitos que exigem solu<;:6es, os pontos fracas da equipe e da empresa que precisam 
ser corrigidos, as lacunas a serem identificadas ou preenchidas, as conex6es ocultas 
que dao acesso a oportunidades e as obscuras e misteriosas intera<;:6es que parecem 
mais indicadas - e mais lucrativas". 

Cooper (1997, p.XV) 

As organizac;:oes estao comec;:ando a enxergar a inteligencia emocional como 

fator diferencial para o sucesso ou insucesso. Goleman Apud Ramalho (1999, p. 6-

8) contribui dizendo: "lnteligencia Organizacional, que e a inteligencia emocional na 

empresa, podera trazer tudo que uma organizac;:ao sempre correu atras: bans 

neg6cios, Iuera, economia nos gastos e agilidade". 
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3. AS QUATRO BASES DA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Cooper (1997, p. 13) demonstra um modelo de quatro bases que faz a 

inteligencia emocional funcionar fora do domfnio da analise psicologica e das teorias 

filosoficas, partindo, portanto, para uma aplica<;:ao mais pratica, mais voltada ao 

mundo dos negocios. 

Sea for<;:a impulsionadora da inteligencia no seculo XX foi o Ql, no seculo XXI 

sera o QE e todas as formas de inteligencia pratica e criativa. 

A chamada alfabetiza<;:ao emocional e a capacidade de entender o que esta 

acontecendo conosco no nfvel emocional. 

A base de alfabetiza<;:ao emocional, constroi um locus de eficacia pessoal e 

confian<;:a par meio de honestidade emocional, energia, conscientiza<;:ao, feedback, 

intui<;:ao, responsabilidade e conexao. 

A competencia emocional constroi autenticidade, credibilidade e capacidade 

de recupera<;:ao, expandindo seu cfrculo de confian<;:a e sua capacidade de ouvir, 

administrar conflitos e tirar o maximo proveito da insatisfa<;:ao construtiva. 

A Profundidade emocional, meios de alinhar sua vida e seu trabalho ao seu 

potencial e proposito pessoal, e sustentar isso com integridade, empenho e 

responsabilidade. Na alquimia emocional, voce amplia seus instintos criativos e sua 

capacidade de conviver com problemas e pressoes e competir para o futuro, alem 

de ajuda-lo a criar capacidades maiores de percep<;:ao e acesso, de solu<;:oes ocultas 

e oportunidades emergentes. A transforma<;:ao da for<;:a de trabalho passou a ser o 

maior desafio estrategico a ser enfrentado pelas empresas que esperam ter sucesso 

no neste seculo. Para terem sucesso em suas novas responsabilidades, os 

empregados precisarao nao so de novas conhecimentos e habilidades mas 

principalmente de novas comportamentos e a aprender a trabalhar em grupos, a se 

relacionarem e se comunicarem melhor. 

Mas como obter esta transforma<;:ao radical se o proprio executive nao foi 

preparado e nao tem consciencia dela? Essa falta de preparo esta levando muitas 

empresas a eliminarem sua area de recursos humanos e algumas areas de 

Organiza<;:ao e Metodos. 
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02 
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Fonte: Cooper (1997,p.15) 

No Quadro 3.1 podemos verificar a existencia de quatro Bases da lnteligencia Emocional estudadas 

por Cooper. na Universidade. 
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3.2 Primeira Base - Alfabetiza~ao Emocional 

Reconhecer os sentimentos e valoriza-los como uma fonte incontestavel de 

sabedoria, assim como aprendemos a ler as letras do alfabeto, tambem podemos 

aprender a sentir e compreender a inteligE'mcia emocional. Cooper (1997, p. 23) nos 

afirma dizendo: "A alfabetizagao emocional focaliza o aprendizado do alfabeto, da 

gramatica e do vocabulario do QE eo reconhecimento, o respeito e a valorizagao da 

inerente sabedoria dos sentimentos". 

Atualmente no mundo dos neg6cios as percepgoes interiores nao sao 

valorizadas, muitas vezes as decisoes sao tomadas somente com base em relat6rios 

mecanizados elaborados por softwares, as emogoes e os sentimentos devem ser 

considerados, pois, todo e qualquer produto ou servrgo sempre existira com 

prop6sitos de satisfazer um ser munida de emogoes e sentimentos. Cooper 

(1997,p.24) relata que "Uma das atitudes mais prejudiciais que nossa moderna 

cultura profissional vem perguntando e a de que nao podemos, sob quaisquer 

circunstancias, confiar em nossa voz ou percepgoes interiores". 

3.2.1. Honestidade emocional 

Deixar fluir o que sentimos sem se importar com a 16gica do que deveria ser 

correto, expor nossa verdadeira opiniao, por mais absurda que parega ser. Nao se 

preocupar com o aumento dos custos, e nem tao pouco com a situagao financeira, 

estando a mesma operando positivamente ou negativamente. 

Cooper (1997, p.32) Relata que, "Ser emocionalmente honesto e comegar a 

ser mais verdadeiro e autentico. lmporta-se consigo mesmo e respeitar a si mesmo e 

pre-requisite ou pelo menos fundamental, para se importar com os outros e respeita

los". 

Nao ha duvida de que no ambiente empresarial agindo com honestidade 

emocional podemos sanar problemas que impedem direto ou indiretamente o 

desenvolvimento da empresa. 
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3.2.2. Energia emocional 

A emogao e uma forma de energia que quando controlada 

adequadamente pode trazer 6timos resultados para a organizagao. Drucker Apud 

Cooper (1997, p.41) diz que "Sua primeira e principal fungao como lider e controlar 

sua propria energia e depois harmonizar a energia dos que o cercam". 

"Nossas emo<;:oes, tanto ou mais que nossos corpos e mentes, contem 
nossas hist6rias, cada linha e verso de cada experiencia, a compreensao 
profunda e os relacionamentos que tivemos. Elas abarcam o sentimento de 
quem somas e entram em nossos sistemas como energia. Energia, como 
aprende nao se cria nem se destr6i. Flui". 

Cooper (1997, p.14) 

Thayer apud Cooper (1997, p.45) estabelece quatro estagios basicos da 

energia humana, energia-tensa, cansago-tenso, energia-calma e cansago-calmo, os 

dais ultimos sao extremamente beneficos e servem para clarificar e aumentar a 

inteligencia emocional. 

"Essa energia e a fonte primordial da influencia e poder. Nem todas as suas formas 
sao fisicas. Urn pensamento e uma forma de energia que continuamente flui atraves 
de voce, movimentando uma confluencia de profundos processes que afetam todos os 
aspectos de sua vida. Quando voce desenvolve sua inteligencia emocional, voce 
muda a forma dessa energia, modificando, assim, sua maneira de trabalhar, viver e de 
se relacionar". 

Cooper (1997, p.14) 

A energia-tensa compreende alta energia e alta tensao, trata-se de uma 

disposigao de animo impulsionada pelo estresse, caracterizada por uma quase 

agradavel sensagao de entusiasmo e poder. A energia fisica se mantem elevada, 

mesmo depois de um alto nivel de estresse e tensao causados por longas horas de 

um febril periodo de trabalho. 

Mas com o tempo os esforgos sao impregnados porum nivel de tensao fisica 

de moderado a severo, podendo se tornar imperceptiveis, caso a situagao persista, 

ha uma diminuigao na capacidade de dar profunda e genufna atengao as pr6prias 

necessidades, as dos outros ou a projetos e subitamente levar a beira do 

esgotamento. 
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Cansago-tenso compreende baixa energia e alta tensao, diz respeito a um 

estado de animo caracterizado por uma sensagao de cansago total. Conforme 

Thayer Apud Cooper (1997 p.46) Muitas evidencias indicam que o cansago tenso 

ajuda a provocar o mais indesejavel dos estados de espirito e provavelmente esta 

na base da depressao, baixa auto-estima, pensamentos negativos de todo e muitas 

especies de comportamento disfuncional, inclusive o uso de drogas e alcool para 

mudar o humor. 

Energia-calma caracteriza-se por alta energia e baixa tensao, poucas pessoas 

experimentam com bastante freqi.iencia este estado, nos torna notavelmente 

serenos e controlados. Ha uma disposigao mental mais otimista, sensagoes fisicas 

agradaveis e tranqi.iilizadoras, e uma profunda sensagao de vigore bem-estar. 

Cansago-calmo, neste estado ha uma baixa energia e uma baixa tensao, 

caracteriza-se pela sensagao de relaxamento e desligamento. Thayer apud Cooper 

(1997, p. 46) diz que "o cansago-calmo e o estado saudavel em que voce fica 

quando se desliga de um prazo de finalizagao de um trabalho desafiante ou quando 

chega ao final do dia, mas para muitos de n6s, a ultima vez em que sentimos um 

cansago-calmo foi durante nossas ferias favoritas anos atras". 

Temos que saber identificar estes estados em n6s e nas pessoas com quem 

convivemos diariamente em nossa empresa, para que assim possamos controla-los, 

desta forma principalmente a inteligencia emocional, ira prosperar continuamente em 

beneficia da organizagao. 

3.2.3. Feedback emocional 

Temos que aprender a direcionar e administrar corretamente nossos 

sentimentos emocionais, a raiva e um dos sentimentos mais mal utilizados, pois 

segundo Cooper (1997, p. 57) "raiva e uma voz interior que grita, implora, 

constrange e pede. E um mapa que nos mostra nossos limites e aspiragoes. A raiva 

deve ser respeitada e levada em conta, e nao disfargada ou transformada em fUria e 

hostilidade". As emogoes podem se manifestar de diversas maneiras, nao devemos 

ignora-las, mas sim interpreta-las de forma correta, assim o retorno sera sempre em 
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forma de beneficios. De acordo com Cooper (1997, p. 61) ha uma estrategia de tres 

passos para aprender a administrar a energia emocional. 

1°. Reconhecer e sentir a emogao nao nega-la au minimiza-la; 

2°. Escutar a informagao ou feedback que a emogao esta passando. 

Perguntar a si mesmo, par exemplo: quais dos princfpios, valores e objetivos 

pessoais estao em jogo; 

3°. Orientar ou canalizar a energia emocional para uma reagao construtiva e 

apropriada. 

Portanto, temos que aprender a lidar com as emogoes transformando-as em 

ferramentas para a tomada de decisoes acertadas. 

3.2.4. lntuic;ao pratica 

Um dos principais desafios que enfrentamos na vida profissional e nas 

organizagoes ao tentarmos utilizar nossa inteligencia emocional e o de ouvir a voz 

da razao ou a voz interior. Prahald apud Cooper (1997, p. 7 4) diz que "um dos 

maiores obstaculos para a tomada de decisao eficaz hoje e o fato de todos os livros 

sabre o assunto e todos os consultores recomendarem que a emogao e a paixao 

sejam excluidas da administragao dos neg6cios. Eles acham que a estrategia e um 

exercicio puramente analitico". 

Muitas empresas baseiam-se unicamente na racionalidade tecnica para 

administrar seus neg6cios, mas existem fatores que estao muito alem do que as 

analises tecnicas podem demonstrar, a intuigao pode nos levar a enxergar o que as 

analises nao estao conseguindo revelar, par exemplo, sentimento de insatisfagao 

par parte de clientes, falta de auto-estima em nossos funcionarios, individualismo 

exacerbado par parte dos gestores, etc. 

"Racionalizar e raciocinar faz sentido para executives e gerentes, 
naturalmente Mas e quando valorizar nossos pressentimentos e intui<;oes? 
Pode tambem ser util para os neg6cios? A resposta curta e certa, apoiada em 
estudos cientificos e na evidencia empirica, e sim. A intui<;ao e a percep<;ao 
ultra-sensorial que se destina a ajuda-lo". 

Cooper (1997, p. 70) 
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A melhor opgao sena conciliar a racionalidade tecnica com a intuigao, a 

primeira ha tempos ja faz parte do mundo dos neg6cios, mas a segunda esta 

alcangando alta significancia atualmente, portanto, temos que aprender a senti-la 

para coloca-la em pratica. 

"A intui<;:ao favorece a criatividade, pais ela nos da a sensa<;:ao de que uma 
ideia nunca experimentada antes pode funcionar. Ela desvenda 
possibilidades ocultas. A intui<;:ao favorece tambem a inspira<;:ao, dando subita 
resposta a uma questao. Ela nos aproxima mais dos outros e desfaz a 
confusao sabre o que importa para n6s e em que devemos ainda mudar". 

Cooper (1997, p. 70) 

3.3. Segunda Base - Competencia Emocional 

Esta fase permite colocar em pratica as habilidades da alfabetizagao 

emocional, desenvolvendo maior autenticidade e credibilidade. 

Nesta fase ja reconhecemos nossas habilidades, a competencia emocional 

nos permite usar com maestria nossa inteligencia emocional. 

3.3.1. Presen~a autentica 

Temos que ser sempre verdadeiros com n6s mesmos e com os outros. 

Cooper (1997, p. 1 07) diz que "0 desenvolvimento da presenga autentica comega 

onde quer que voce esteja. Voce pode fazer isso em casa, em cada interagao de 

neg6cios, em todos os projetos ou reunioes de trabalhos". 

Para entendermos nossas pr6prias emogoes e as dos outros, devemos 

interagir com autenticidade, Cooper (1997, p. 1 00) argumenta que uma das razoes 

pelas quais ele acredita que a presenga autentica e tao vital para a intelig€mcia 

emocional e que esta requer empenho e atengao sincera, consideragao verdadeira e 

curiosidade criativa, e nao atitudes pollticas, evasivas, despeito, manipulagao, 

superioridade ou exigencia de direitos. 
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3.3.2. Raio de Confiam;a 

Diz respeito a importancia de se dar credibilidade as pessoas, principalmente 

aos seus sentimentos, ao modo como as mesmas se interagem. 

"A confian<;:a e a base a partir da qual come<;:amos a valorizar mais 
completamente as possibilidades criativas da diversidade e do conflito 
humano. Quanta maior for o raio de confian<;:a, maiores serao as chances de 
se ter sucesso em meio as exigencias atuais da vida no trabalho". 

Cooper( 1997, p. 132) 

3.3.3. lnsatisfa<;ao construtiva 

Temos que saber aproveitar as criticas, as discordancias e assim adquirirmos 

a sensibilidade de ouvir as opini6es contrarias as nossas ideias e tirarmos proveito 

delas. William Wrigley apud Cooper ( 1997 p. 144) enfatiza que, "Quando duas 

pessoas de uma empresa sempre concordam, uma delas e desnecessaria". 

Para que um neg6cio seja constantemente inovado por ideias criativas e 

lucrativas, e preciso que haja pessoas insatisfeitas com o modelo atual de 

administragao, mas que ao mesmo tempo tenham capacidade de apresentar ideias 

contrarias, porem construtivas, totalmente necessarias para o desenvolvimento da 

empresa. 

3.3.4. Capacidade de recupera<;ao e renova<;ao 

E quando nos recuperamos o mais rapido possivel, quando tudo que fizermos 

resultar em erros. William Wrigley apud Cooper (1997 p. 144) afirma que "0 sucesso 

e seguir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo". 

Se nos entregarmos ao fracasso estaremos nos tornando incompetentes 

emocionalmente, precisamos nos recompor dos problemas ocorridos em nosso 

trabalho ou entao acabaremos por afetar todo o meio externo a empresa, familia, 

amigos, etc. Drucker apud Cooper (1997, p.162) nos afirma que "Ganhar a vida nao 

e mais o suficiente. 0 trabalho tern de nos permitir viver a vida tambem". 



31 

Devemos encarar os erros como trampolim para atingirmos o apogeu 

profissional, pais ja dizia Honda apud Cooper (1997, p. 159) "0 sucesso e 
constituido de 99 por cento de fracasso". 

3.4. Terceira Base- Profundidade Emocional 

N6s podemos nos limitar a tao somente resolver os problemas que cabe a 
nossa func;:ao dentro de uma organizac;:ao e depois ir para casa sem se preocupar 

com o restante do mecanismo que opera em func;:ao do bam funcionamento 

organizacional. Mas assim, sempre estaremos envolvidos superficialmente com os 

problemas da empresa, nunca conheceremos profundamente os tramites do 

neg6cio, do qual tiramos nosso sustento e dedicamos maior disponibilidade de 

tempo de nossas vidas. 

"Quando voce vive de acordo com as profundezas do cora<;ao, voce cumpre sua 
palavra, ouve sua consciencia e nao hesita em tomar uma posi<;ao. Sua voz soa 
verdadeira e e ouvida. E atraves da profundidade emocional que come<;amos, por 
exemplo, a descobrir o potencial unico que desafia nosso destino e nos conduz a 
realiza<;ao de nosso maior prop6sito na vida, e a nos comprometer com ele. Como 
Ralph Waldo Emerson observou, "0 can~ter esta acima de tudo". 

Cooper (1997, p. 170) 

A profundidade emocional nos permite a cumprir a frase que tanto os 

executives quanta os colaboradores ja conhecem bern: "Temos de vestir a camisa 

da empresa". 

3.4.1. Potencial e Prop6sito (tnico 

E. administrar nossos pontos fracas de maneira que fiquemos livres para 

utilizarmos nossos pontos fortes, nao devemos nos concentrar em curar nossos 

pontos fracas, mas sim nos concentrarmos em descobrir qual e na realidade nosso 

potencial e prop6sito. Cooper ( 1997, p.17 4) diz que para obtermos resposta sabre 

quais sao especificamente, nossos maiores pontos fortes e habilidades, temos que 

levar em conta as seguintes caracterlsticas: 
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1) Desejo ardente: voce o sente - Ele puxa ou atrai em diregao a uma 
atividade, depois da outra, como se fosse um ima interno, embora nao esteja 
ligado ao glamour ou a arrogE'mcia. 
2) Satisfac;ao Profunda: Voce sente um enorme prazer de realiza-lo. Esse 
tipo de satisfagao raramente existe quando suas habilidades e pontos fortes 
estao ausentes. 
3) Aprendizagem com facilidade: 0 aprendizado e rapido e empolgante. 
4) Momentos de plenitude: Alem de sentir-se a vontade, voce percebe que 
tera um bom desempenho nessa area de sua habilidade. 

Cooper (1997, p.175) men cion a que todos n6s temos nosso proprio potencial 

independente se nos fora passado conhecimentos ou nE'10, em nosso interior existe 

muito mais inteligencia do que a que adquirimos atraves dos ensinamentos de 

nossos pais e professores. Cubley apud Cooper (199,p.17) diz "Vivemos em uma 

epoca em que a maioria das pessoas acredita que nao ha muita coisa dentro delas, 

somente o que os professores, paise outros puseram". 

3.4.2. Compromisso emocional 

E ter coragem de seguir fielmente o que nossos prop6sitos ministrados pelas 

emoc;:6es nos convidam a fazer. Cooper (1997 ,p.198) relata que "0 compromisso 

emocional nao e apenas o bar6metro da iniciativa pessoal, da responsabilidade e da 

contratac;:ao bem-sucedida, e tambem uma das forc;:as subjacentes que nos ajuda a 

enxergar durante os tempos diffceis". 

3.4.3. lntegridade aplicada 

Carter apud Cooper (1997, p. 206) explica que somas levados a agir de 
I 

acordo com nossa consciencia, discernirmos o certo do errado agindo com base no 
I 

que discernirmos ~esmo a um custo pessoal e dizemos abertamente que estamos 

agindo de acordo com uma compreensao pessoal de certo e errado. E estarmos tao 

profundamente envolvidos e movidos pelas nossas emoc;:6es a ponto de sermos 

capazes de assumir completamente a culpa caso algo possa dar errado. 



3.4.4. lnflu€mcia sem autoridade 

Cooper (1997, p. 334) denota que "Em suas melhores condi<;oes, a 

inteligencia emocional refere-se a influencia sem manipulagao nem autoridade. Diz 

respeito a perceber, aprender, relacionar-se, inovar, priorizar e agir de maneira que 

levam em consideragao a valencia emocional, em vez de depender somente de 

16gica do intelecto ou da analise tecnica". 

Podemos exercer influencias sobre as mais diversas situa<;oes sem que para 

isso tenhamos que dar qualquer tipo de ordem, nossas atitudes podem repercutir 

nas pessoas de modo a determinar seus comportamentos e opinioes. 

Se conseguirmos controlar profundamente nossa energia emocional teremos 

influencia maior e mais consistente sobre os outros, sem a necessidade de recorrer 

a autoridade, a posi<;ao hierarquica ou a coergao. 

3.5. Quarta Base - Alquimia Emocional 

Transformar a inteligencia emocional ja plenamente detectada e controlada 

em algo de muito valor para a vida organizacional e pessoal. Cooper (1997,p.250) 

relata que "Durante todo o tempo continuamos a juntar os fios de nossa inteligencia 

emocional para aperfei<;oar nosso trabalho e nossas vidas, nosso prop6sito e 

relacionamentos, nosso aprendizado e nosso legado". 

Comegamos a experimentar a jungao de tudo, intui<;oes e talentos, prop6sitos 

e competencias, pessoas e possibilidades. 

"E nesta ultima base do QE que, ao prosseguirmos em nossa explorac;ao dos mapas 
da vida e do trabalho, apresentamos alguns modos uteis pelos quais a inteligencia 
emocional nos permite fluir com os desafios de maneira mais eficaz, transformar 
situac;oes dificeis, sentir as oportunidades, explorar territ6rios ainda nao mapeados, 
mudar as regras e criar o futuro". 

Cooper (1997, p. 250) 
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3.5.1. Fluxo intuitivo 

Ocorre quando estamos concentrados no problema a ser resolvido e nao 

quando estamos relaxados e passivos. Esta e uma capacidade natural humana, 

portanto nao precisa tentar for<;ar uma intui<;ao, basta deixa-la fluir. 

Agor apud Cooper (1997, p. 259) diz que, "Os gerentes intuitivos tem 

habilidades especiais que podem tornar-se mais valiosos no ambiente de rapida 

mudan<;a de amanha. Sao eles as pessoas que concebem os novos produtos ... Sao 

eles as pessoas que sentem o que o consumidor deseja". 

Cooper (1997, p. 261) demonstra diversas formas documentadas de facilitar o 

acesso ao fluxo intuitive: 

./ Mergulhe na experiencia; 

./ Supere suas capacidades; 

./ Mantenha-se aberto a todas as possibilidades e transcenda o medo; 

./ ldentifique e encontre maneiras de ultrapassar o que o estiver impedindo 
de alcan<;;ar o fluxo; 

./ Estenda seus sentidos para aiE3m do trabalho; 

./ Preste aten<;;ao redobrada as suas primeiras respostas as perguntas; 

./ Observe como sua intui<;;ao se comunica com voce; 

./ Dedique varios minutos por dia as anota<;;oes do QE; 

./ Amplie o cfrculo de confian<;;a. 

3.5.2. Deslocamento reflexivo no tempo 

Proporciona uma amplia<;ao intuitiva e uma maior percepgao das 

possibilidades. Lembrando como as estrategias de neg6cio foram realizadas no 

passado, tentamos responder o que farfamos se pudessemos voltar a tras, e assim 

chegar a definigao do que nossa intuigao esta dizendo para fazermos na atualidade, 

e o que esta nos dizendo para fazermos com rela<;ao ao futuro. 

"Consiste na capacidade de sentir em profundidade um momenta especffico 
do tempo e em perceber de maneira intuitiva as correla<;;oes e os sentimentos 
evocados dUI·ante esse tempo. Nao e apenas a no<;;ao ou ideia de futuro e 
passado. E sentir-se assim imaginando, nao importa se por muito pouco 
tempo, realmente Ia, sentir a experiencia na sua pele ou imaginar-se na pele 
da outra pessoa". 

Cooper(1997, p.270) 
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3.5.3. Sentir as oportunidades 

Elevar e expandir nossa capacidade intuitiva e emocional para sentir o mais 

amplo leque de possibilidades e oportunidades. Temos que enxergar o que todos 

veem, mas de uma forma diferente, de modo a detectarem falhas, e 

consequentemente solugoes jamais imaginadas. 

Precisamos, alem de sentir as oportunidades, termos coragem de testar 

nossas descobertas sem medo de possiveis frustragoes e prejuizos. Nao devemos 

acreditar que nao exista mais nada de inovador a descobrir. 

Boorstin apud Cooper (1997, p. 299) argumenta que,"O mundo continua a ser 

um palco sem limites para descobertas, ainda por vir ... As palavras mais importantes 

ja escritas nos mapas da experiencia humana sao Terras incognitas, territ6rio 

desconhecido". 

3.5.4. Construc;;ao do futuro 

0 futuro depende do que e elaborado no presente, o futuro nao ocorre 

simplesmente, n6s o construimos. Durant apud Cooper (1997, p. 30) menciona 

que, "0 futuro nunca acontece simplesmente, ele e construido". 

Shaar apud Cooper (1997, p. 300) afirma que "o futuro nao e um Iugar para 

onde estamos indo, mas um Iugar que estamos criando. 0 caminho para ele nao e 

encontrado, mas construido, e o ato de faze-lo mudar tanto o realizador quanta o 

destino". 
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4. A INTELIGENCIA EMOCIONAL E AS EMPRESAS 

Mesmo estando a empresa em excelente posi<;;ao no mercado, a preocupa<;;ao 

com a inteligencia emocional deve existir, pais, nos ultimos tempos a estrutura 

organizacional esta se tornando cada vez menos importante, na verdade o fator 

diferencial tende a ser cada vez mais o contingente humano que compoem o ativo 

intangivel da empresa. 

Assim como se cuida para que os ativos tangiveis da empresa nao percam 

seu valor e estejam sempre em desenvolvimento e proporcionem incessantemente 

autos retornos ao capital investido, as organiza<;;6es com visao futurista estao cada 

dia mais interessadas em promoverem a satisfa<;;ao e o crescimento intelectual do 

seu capital humano, composto pelos seus s6cios, clientes, gerentes e colaboradores 

em geral. 

A inteligencia emocional relaciona-se exclusivamente com o capital humano 

da empresa. Esta, sem duvida, ap6s as revela<;;6es feitas por Goleman (1995) em 

fun<;;ao de suas aprofundadas pesquisas, tornou-se alva de preocupa<;;6es no meio 

empresarial, inclusive os mais bem sucedidos, no sentido de incentivar a eleva<;;ao 

do seu desempenho nas pessoas, das quais a empresa depende, mesmo estando 

em plena ascensao no mercado. 

Goleman (1995, p. 12) ao relatar que o 01, considerado ate entao uma 

aptidao intelectual recebida geneticamente, impossivel de ser mudada, na realidade 

nao e o principal responsavel pelo sucesso ou insucesso das pessoas. 0 que faz a 

diferen<;;a sao as aptidoes chamadas de lnteligencia Emocional, indo ainda mais 

alem dizendo que a inteligencia emocional pode ser ensinada. 

lsso levou as empresas a despertar maiores interesses, pais, assim como se 

pode lapidar a inteligencia emocional nas pessoas de modo a torna-las mais 

produtivas, deixando de observa-la, estaremos expondo nosso capital humano no 

fracasso. 
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Ao observarmos a hist6ria dos neg6cios, percebemos as mudanc;as ocorridas 

que vao desde os avanc;os tecnol6gicos ate a valorizac;ao do ser humano nos dias 

atuais. 

Moreira (2004, p. 2) menciona que, "Os fatores de sucesso de uma empresa e 

de seus membros nao sao os mesmos de dez anos atras e nem serao os mesmos 

do proximo ano. Assim, precisamos estar em continuo desenvolvimento e 

alimentando nosso espirito de flexibilidade para encontrar modelos novas e mais 

pertinentes". 

A empresa tem que se inovar, nao se pode dar-se ao luxo de parar no tempo 

ainda que os neg6cios estejam proporcionando 6timos resultados. A inteligencia 

emocional permite a aplicac;ao eficaz das emoc;oes, contribuindo assim para o 

aperfeic;oamento da sensibilidade em detectar quais as melhores decisoes a serem 

tomada. 

Moreira (2004, p. 2) conclui que, "A inteligencia emocional amplia as 

capacidades do ser humano, tornando-o pluridimensional, permitindo o 

entendimento e as aplicac;oes eficaz de suas emoc;oes, que acabam se 

transformando em fonte poderosa da energia, orientac;ao e autenticidade". 

Goleman apud Ramalho (1999, p. 4) conta que depois de implementar o 

conceito de inteligencia emocional, chamada tambem de organizacional em se 

tratando de empresa, no departamento da Ford americana voltado a reprojetar seus 

autom6veis, a empresa teve uma economia de US$ 93 milhoes. Antes cada 

profissional de area cuidava do seu setor e os funcionarios nao se comunicavam. 

Com a comunicac;ao de pessoas que trabalhavam em areas afins, que 

demanda a inteligencia organizacional, a empresa gastou US$ 7 milhoes ao re

projetar o veiculo em vez dos US$ 100 milhoes que havia estimado, e ainda com 

tempo menor que o habitual. E este carro tambem bateu recorde em vendas. 

Todas as empresas almejam diminuir seus custos e ampliar sua lucratividade, 

por isso tende a valorizar muito seus recursos humano, por serem de 

importantissimo valor sendo a empresa lider de mercado ou nao. 
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4.1. A lnteligimcia Emocional e os Colaboradores 

Felizmente a inteligE'mcia emocional pode ser estimulada, quando crian<;a ou 

ja na fase adulta. Podemos trabalhar o desenvolvimento da inteligencia emocional 

nas organiza<;6es e desta forma desfrutarmos dos possiveis resultados que poderao 

ser refletidos na sociedade e principalmente na lucratividade. 

Para que a empresa possa desenvolver a inteligencia emocional em seus 

colaboradores, primeiro a dire<;ao organizacional tem que reconhecer a importancia 

do assunto e faze-lo tambem em si propria. 

A lnteligencia Emocional pode trazer mudanc;as radicais no ambiente de 

trabalho. Goleman (1995, p. 164 -178) explica a importancia que ha na utilizac;ao de 

tres tipos de aptid6es da inteligencia emocional: "Pode externar reclamac;oes sob a 

forma de criticas construtivas, criar uma atmosfera em que a diversidade nao se 

constitua numa fonte de disc6rdia e onde o trabalho em equipe seja eficaz. 

Se o gestor conseguir colocar em pratica estas maneiras de lidar com os 

colaboradores, o mesmo estara contribuindo para o desenvolvimento da inteligencia 

emocional em seus subordinados. Por outro lado a nao observancia destas 

questoes, pode resultar no retardamento ou ate na falencia dos neg6cios. 

Com base nas explicac;oes de Goleman (1995, p. 164-178) demonstraremos 

os tres tipos de aptidoes da inteligencia emocional que podem ser decisivas para a 

estimulac;ao da inteligencia emocional dentro da empresa. 

4.1.1. Critica: tarefa numero 1 

0 cuidado em dar o retorno merecido as pessoas que estao desenvolvendo o 

trabalho e fundamental para deixa-las cada vez mais motivadas a continuarem suas 

tarefas aprimorando-as dia ap6s dia. As pessoas precisam trocar informac;oes para 

sabermos sobre seus respectivos trabalhos, se estao sendo bem executados, se 

tem que melhorar ou reformular totalmente. Faz-se necessaria observar o modo 
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como sao passadas estas informac;oes para que nao ocasionem desanimo e 

depressao, comprometendo assim a prosperidade das boas ideias que podem 

contribuir para o sucesso e a lucratividade empresarial. 

A pior maneira de motivar alguem e despejando as criticas todas de uma s6 

vez dando a impressao de que todo o trabalho feito nunca tivera serventia nenhuma, 

isso e ruim para o gestor que deixa para fazer a critica quando ja nao consegue 

mais se canter devido ao acumulo de frustrac;oes, e acaba par usar duras palavras, 

fazem-na num tom de sarcasmo mordaz, com um monte de reclamac;oes que 

guardaram para si, ou fazem ameac;as. 

0 colaborador as recebe como afrontas, e isso despertam no mesmo um 

sentimento de raiva, insatisfac;ao total, se as criticas tivessem sido feitas com 

antecedE'mcia e de forma gradativa, imediatamente quando o gestor sentisse a 

presenc;a de cada problema, o colaborador poderia ter corrigido os erros, evitando, 

portanto, que as pequenas divergencias transformassem-se em incontrolaveis 

desavenc;as que podem afetar o bam desempenho do neg6cio. 

Harry Levinson apud Goleman (1995, p. 168-169) argumenta que para 

criticarmos com habilidade precisamos ser especificos, concentrando-se nos 

detalhes, dizendo o que a pessoa fez bern, o que fez mal, dando-lhe a oportunidade 

de mudar. 0 mesmo comenta que "A especificidade e tao importante no elogio 

quanta na critica." 

Temos que oferecer uma soluc;ao, para deixar quem recebe a critica 

frustrado, desmoralizado ou desmotivado, devemos fornecer sugestoes para 

resolver o problema. Precisamos fazer a crftica pessoalmente, para que o receptor 

da mesma tenha a oportunidade de responder ou de prestar esclarecimentos. 

Par fim temos que ser sensiveis, a ponto de sentir o mesmo que as pessoas 

que estao recebendo a crftica estao sentindo, temos que ter empatia para nao 

darmos retornos com sarcasmo, pais desta forma, a critica e destrutiva, em vez de 

abrir caminho para uma correc;ao, cria um revide emocional de ressentimento, raiva, 

defensividade e distanciamento. 
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4.1.2. Convivendo com a diversidade 

Os colaboradores devem ser treinados para que possam conviver 

harmoniosamente com qualquer tipo de cliente, independentemente de suas ragas, 

cor, profissao, etc. principalmente no mundo dos neg6cios, o que nao se pode haver 

e preconceito, pais, alem da decencia humana, a questao e que as empresas vem 

se expandindo, atingindo mercados cada vez mais diversificados, com isto seus 

colaboradores deverao apreciar pessoas de varias culturas e ainda transformar essa 

apreciagao em vantagem competitiva. 

4.1.3. Sabedoria organizacional e coeficiente de inteligimcia de grupo 

A inteligencia emocional e mais importante do que o coeficiente de 

inteligencia, tambem em grupo. 

Para manter· um alto nfvel de inteligencia grupal e preciso que haja uma 

harmonia entre as rnembros que o compoem, para isso as pessoas que compoem o 

grupo devem somente fazer criticas construtivas e tambem saber conviver com a 

diversidade. 

A eficacia de um grupo depende da harmonia interna, de forma que o talento 

de cada um seja aproveitado. 

4.2. lnteligimcia Emocional: Competitividade e Cooperac;ao 

Goleman apud Trevisan (2004, p. 4) mapeia a inteligencia emocional em 

cinco areas de habilidades que sao: Autoconhecimento, autocontrole, motivagao, 

empatia e socializar;:ao. 
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4.2.1. Autoconhecimento 

Diz respeito a conhecermos nossos sentimentos no momenta que eles 

ocorrem, este seria o ponto culminante da inteligencia emocional. A falta desta 

habilidade deixa as pessoas a merce dos pr6prios sentimentos. 

'o autoconhecimento pode ser percebido sob tres competencias emocionais: 
1) Percep<;:ao emocional: Reconhecer as pr6prias emogoes; 2) Autoavaliagao: 
Conhecer os pr6prios pontos fortes e limitagoes; 3) Autoconfianga: Certeza do 
proprio valor e capacidade". 

Goleman apud Trevisan (2004, p. 4) 

Podemos refletir sabre o autoconhecimento vista atraves de suas 

competencias da seguinte forma: 

lmaginamos que somas convidados a ocupar um cargo mais elevado na 

empresa na qual trabalhamos, qual a nossa rea<;ao no momenta? Quais emo<;oes 

estamos sentindo? Satisfa<;ao, surpresa, desespero ou revolta? 

Precisamos analisar melhor a n6s mesmos para que possamos identificar 

com maior clareza qual o sentimento que esta se passando dentro de n6s, para nao 

nos precipitarmos em emitir respostas contrarias a nossa realidade interna. 

Goleman ('1995, p. 59) "A primeira vista, pode parecer que nossos 

sentimentas sao 6bvios, uma reflexao mais demorada nos lembra das vezes em que 

fomos muito indifen::ntes aa que de fato sentimos sabre uma coisa, ou quando tarde 

demais nos demos conta desses sentimentos". 

Posteriormente temas que conhecer os nossos pontos fortes e tambem as 

nossas limita<;6es, para compararmos as exigencias do cargo e assim sabermos 

quais as chances de alcan<;armos o sucesso a frente do desafio proposto. Par ultimo 

temos que acreditar em n6s mesmos, que somas capazes de assumir o cargo, 

termos certeza de que conseguiremos resolver todos os problemas ja existentes e 

tambem os que par ventura surgirem no nosso caminho. 
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4.2.2. Autoconfianva 

Segundo Goleman (1995, p. 69) "Quando as emoc;oes sao sufocadas, geram 

embotamento e frieza quando escapam ao nosso controle, extremadas e renitentes, 

tornam-se patol6gicas, tal como ocorre na depressao paralisante, na ansiedade que 

aniquila, na raiva demente e na agitac;ao maniaca". 

0 que se percebe e que tem que haver um equilibria emocional, pais cada 

sentimento tem seu valor e significado, temos que dosar cada um, com muita 

inteligencia para co!hermos bans resultados. 

Hemstetter in Claret apud Trevisan (2004, p. 5) questiona: "Por que lutamos 

tanto para dizer a n6s mesmos que estamos zangados, magoados ou infelizes, 

quando poderiamos dizer facilmente a n6s mesmos que temos o controle da 

situac;ao"? 

Para o gestor, autocontrole e fundamental, pais as mais diversas situac;oes 

que venham a ocorrer no dia a dia dos neg6cios requerem a manifestac;ao de 

emoc;oes que seja'rn harmoniosas, ou seja, sempre estejam de acordo com as 

necessidades de cada ocasiao e que exija do gestor um posicionamento. 

0 que Goleman apud Trevisan (2004, p. 5) coloca a respeito do autocontrole 

nos leva a crer que um gestor eficiente sempre tera um autocontrole muito aguc;ado: 

-~' Autocontrole: Lidar com emo<;:oes perturbadoras e impulsos; 
-~' Merecer confianc;ra: Manter padroes de honestidade e integridade; 
-/ Ser consciencioso: Assumir a responsabilidade e integridade; 
-/ Adaptabilidade: Flexibilidade para lidar com mudan<;:as; 
-/ lnovac;rao: Sentir-se a vontade e aberto diante de novas ideias, enfoques e novas 

informa<;:6es. 

4.2.3. Motiva~ao ' 

Dirigirmos as emoc;oes para um objetivo, para termos sempre o que 

conquistar, e assim estarmos constantemente promovendo a auto-motivac;ao 

mantendo a mente .criativa na descoberta de soluc;oes. 

Para Goleman apud Trevisan (2004, p. 5) a motivac;ao tambem pode ser vista 

atraves de algumas competencias emocionais, tais como: 
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../ Vontade de realizac;ao; Esfon;:ar-se para melhorar au satisfazer um padrao de 
excel€mcia; 

../ Dedicac;ao; Alinhar-se com as metas do grupo au organizagao; 

../ lniciativa: Estar pronto para agir diante das oportunidades e otimismo, persist€mcia na 
perseguigao das metas a despeito de obstaculos. 

4.2.4. Empatia 

Temos que ser capazes de perceber e reconhecer as emogoes dos outros, 

sentir as suas necessidades e desejos. 

"As emogoes das pessoas, raramente sao faladas. Na maioria das vezes sao 
expostas sob outras formas. 0 segredo, para se entender os sentimentos dos 
outros, consiste na capacidade de interpretar canais nao-verbais como o tom 
da voz, os gestos, a expressao facial e corporal, entre outros que com o 
passar do tempo se vais descobrindo". 

Goleman apud Trevisan (2004, p.5) 

0 autor ainda argumenta que assim como as outras habilidades a empatia 
tambem possui algumas competencias tais como: 

../ Compreender os outros: Pressentir os sentimentos e perspectivas dos outros e assumir 
um interesse ativo par suas preocupagoes; 

../ Orientac;ao para o servi9o: antever, reconhecer e satisfazer necessidades dos clientes; 

../ Desenvolver os outros Pressentir as necessidades de desenvolvimento dos outros e 
melhorar sua habilitagao; 

../ Alavancag-em da diversidade: Cultivar oportunidades atraves de diferentes tipos de 
pessoas; 

../ Percepc;ao Polftica: Ler as correntes emocionais e os relacionamentos de poder de um 
grupo. 

4.2.5. Socializa~ao 

Trata-se de sentirmos as emogoes nos outros e ainda gerencia-las, quando 

interagirmos com as pessoas, sempre emitiremos sinais emocionais que de alguma 

forma irao afeta-las:, par isso Goleman apud Trevisan (2004, p. 6) argumenta que e 
necessaria ser habil nas relagoes com os outros, procurar controlar os sinais 

enviados, pais se vive em uma sociedade que se comporta de maneira reservada, 

assim como pode prejudicar outras pessoas, pode tambem ser prejudicado. 0 gestor 
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deve ser eficiente neste aspecto, pais a socializa9ao e o alicerce de sustenta9ao da 

popularidade, da lideran9a e da eficiencia interpessoal. 

De acordo com Goleman apud Trevisan (2004, p.6) as competencias 

emocionais ligadas diretamente a habilidade de socializa9ao sao: 

./ lnfluencia: Programar taticas eficazes de persuasao; 

./ Comunica<;ao: Emitir mensagens claras e convenientes; 

./ Lideran<;a: lnspirar e guiar grupos e pessoas; 

./ Catalisador de Mudan<;as: lniciar ou administrar as mudanc;:as; 

./ Gerenc!amento de Conflitos: Negociar e solucionar desacordos; 

../ FormaGao de Vinculos: Estimular os relacionamentos produtivos; 

./ Colabora<;ao e Coopera<;ao: Trabalhar com o outre rumo a compartilhia<;ao; 

./ Capacidade de equipe: Criar uma sinergia de grupo, buscando atingir metas 
coletivas. 

Um lfder bem sucedido deve ter estas competencias emocionais, para 

dominar a grande massa, de modo que esta complete as suas pr6prias falhas. 

Com base neste mapeamento podemos deduzir que na verdade a inteligencia 

emocional nao e utilizada para estimular a competitividade dentro da empresa, 

devemos descartar a ideia de valer-se da inteligencia emocional para aumentar a 

competi9ao, pais a mesma e mais especificamente voltada para a estimula9ao do 

desenvolvimento da coopera9ao do que da competi9ao na empresa. 

"A vantagem competitiva e que as organizac;:oes emocionalmente inteligentes 
conseguem que seus grupos de trabalho ultrapassem o medo, as disputas de 
poder e a desconfianc;:a. As equipes param de competir entre si e comec;:am a 
trabalharem juntas. Compreendem que o trabalho de uma sempre faz parte 
do trabalho da outra. lsso faz gerar resultados de excel€mcia". 

Vinhosa (2002, p. 25) 

Uma empresa pode ter vantagem competitiva em rela9ao as concorrentes que 

porventura nao se aterem a importancia da inteligencia emocional. Pais, a 

inteligencia emocional estimula a coopera9ao que por vez proporciona 

desenvolvimentos organizacionais nos mais diversos aspectos, produtividade, 

criatividade e agilidade, enfim, as pessoas trabalham mais felizes, "vestem 

realmente a camisa'' e isso pode levar a empresa a ocupar uma 6tima coloca9ao no 

mercado. 
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5. OS REFLEXOS SOCIAlS PROPORCIONADOS PELA JNTELJGENCIA 

EMOCIONAL 

Vivemos num mundo de competigao acirrada em que os valores humanistas 

estao sendo desconsiderados, de modo que, o que importa sao os Iueras 

materialistas. Pesquisas como a de Goleman despertam para a importancia das 

habilidades humanas. As empresas inteligentes valorizam cada dia mais o seu 

capital humano e o Iuera social. 

"Quando existe um hiato entre a visao declarada de uma organizagao e a 
efetiva realidade, as consequEmcias emocionais podem ir do cinismo de 
autoprote<;ao ate a raiva e mesmo a desesperan<;a. As companhias cuja 
lucratividade e conquistada a custa da viola<;ao dos seus valores implfcitos 
compartilhados par seus funcionarios pagam um pre<;o emocional". 

Vinhosa (2002, p. 24) 

Portanto, a organizagao inteligente e aquela que nao se atem somente a 

relat6rios financeiros, demonstrag6es contabeis, planilhas, graticos etc. 

"Uma organizagao inteligente precisa superar as disparidades entre as 
·:.talores que proclama e aqueles que as respeitam. A clareza a respeito de 
valores, do espfrito e da emissao de uma organizagao conduz a uma 
autoconfian<;a decisiva e tomada de decisoes empresariais". 

Vinhosa (2002, p. 24) 

Ao investir no desenvolvimento da inteligencia emocional em seus 

colaboradores, a empresa estara influenciando todo o meio social ao seu redor. Pois 

o individuo ficara mais capacitado a resolver os problemas trabalhistas, ou seja, 

aqueles que envolvem somente os tramites organizacionais e tambem aqueles 

relacionados a toda a comunidade na qual o mesmo esta inserido. 

"Uma declaragao de prop6sitos da organizagao tem uma fun<;ao emocional. 
Articulara a sensagao compartilhada de alga bam, que permite as pessoas 
sentirem que o que fazem juntas vale a pena. Trabalhar para uma companhia 
que mede seu exito de maneira mais significante, nao apenas pela 
rentabilidade. E assim um fator que eleva moralmente a energia". 

Vinhosa (2002, p. 24) 
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A pessoa com uma intelig€mcia emocional avanc;ada possui aptid6es que 

podem servir para beneficiar a ele mesmo, a empresa onde ele trabalha, sua famflia 

e a sociedade como um todo. 

Segundo Vinhosa (2002, p. 26) essas aptid6es sao as seguintes: 

../ Capacidade para promover o desenvolvimento de outras pessoas; 

../ lniciativa; 

../ Vontade de realizar; 

../ Adaptabilidade; 

../ lnfluencia; 

../ Lideran<;a de equipe; 

../ Percep<;ao Politica; 

../ Empatia; 

../ Autoconfian<;a. 

Podemos estimular estas aptid6es nas pessoas controlando inclusive o 

desenvolvimento de seu carater, tornando a empresa uma comunidade. 

Gardner apud Cooper ( 1997, p. 24) apregoa que "As comunidades sao os 

fatores basicos de gerac;ao do carater. 0 carater se desenvolve, sobretudo em 

cenarios onde as pessoas lidarn umas com as outras de maneira direta. Entre esses 

cenarios, o local de trabalho e um dos mais irnportantes". 

0 local de trabalho deve ser transformado numa comunidade. 

"Corpora<;ao traz a tona sentimentos e imagens de autoridade, burocracia, 
competi<;ao, poder, regras rfgidas, maquinas e cadeia de comando do tipo 
militar. Comunidade evoca sentimentos e vis6es de voluntarios a se ajudarem 
uns aos outros, mutir6es para a constru<;ao de celeiros, coopera<;ao, reuni6es 
municipais, democracia e responsabilidade pessoal, compromisso e trabalho 
em equipe". 

Cooper (91997, p. 242) 

Se as empresas comportarem-se como uma comunidade, as pessoas que 

fazern parte do seu capital hurnano terao sernpre a oportunidade de deixar fluir sua 

inteligencia emocional, tanto dentro quanta fora da organizac;ao. 

Portanto com base no que Gilberta apud Garcia (2004, p. 3) disse sabre 

inteligencia emocional, podemos deduzir que as empresas que conseguirem 

gerenciar adequadamente o conceito de inteligencia emocional, terao no seu quadro 
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funcional as pessoas com habilidades de motivar a si mesmas e ainda persistir 

mediante frustrac;oes, controlar impulsos, canalizar emoc;oes para situac;oes 

apropriadas, praticar gratificac;ao prorrogada, motivar pessoas ajudando-as a 

liberarem seus melhores talentos e conseguir seu engajamento a objetivos de 

interesses comuns. 

As pessoas com tais habilidades se portarao mediante a sociedade em geral 

de forma influenciadora, serao um exemplo a ser seguido. 

Em sua obra "lnteligE'mcia Emocional - A teoria revolucionaria que define o 

que e ser inteligente", no prefacio para a edic;ao brasileira , Goleman alerta quanta a 

importancia de se promover com urgencia a inteligencia emocional, para que nao se 

comprometa de uma vez por todas os valores sociais. 

Goleman diz: "Escrevi lnteligencia Emocional em meio a uma sensac;ao de 

crise civil nos Estados Unidos onde ha um aumento crescente dos Indices de 

criminalidades, suicidios, abuso de drogas e outro indicador de mal-estar social, 

sobretudo entre jovens, acredita que o unico remedio capaz de debelar esses 

sintomas de doenc;a social seja uma nova forma de interagirmos no mundo com a 

inteligencia emocional, este e um tipo de competencia que pressup6e o cultivo, em 

n6s mesmos e em nossos filhos, de aptid6es que sao pr6prias do corac;ao humano". 

Pelo caos que ocorre constantemente nos presidios brasileiros, ja se pode ter 

uma ideia de que· pela forc;a nao se domina ninguem, os gestores que tentam 

dominar o ser humano com forc;as semelhantes aos impastos pelos regimes 

carcerarios, atraves de gritos, reclamac;6es inflamadas, ordens que ressaltam a todo 

o momenta a subordinac;ao em que os colaboradores estao submetidos, nao 

conseguem atingir uma harmonizac;ao social dentro ou fora da empresa. 
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6. CONCLUSAO 

A lntelig€mcia Emocional esta muito alem de nossas habilidades tecnicas. Se 

fossemos dotados somente de conhecimentos tecnicos, seriamos como maquinas 

programadas para executar sempre as mesmas tarefas. 

Felizmente temos o que maquina nenhuma possui. Temos variados tipos de 

emo<;6es que podem ser geridas para promoverem de forma constante a 

prosperidade social e organizacional. lntelig€mcia Emocional e sabermos 

minuciosamente identificar e administrar estas emo<;6es em n6s mesmos e nos 

outros. 

As organiza<>5es veem a lnteligencia Emocional como urn fator que podera 

trazer alem da satisfa<;ao pessoal para os seus colaboradores tudo o que eles 

sempre correram atras em seus neg6cios, como: maximiza<;ao da riqueza, controle 

de qualidade, redu9ao nos gastos, agilidade e amplia<;ao nos neg6cios. Por isso 

almejam implantar o quanta antes os conceitos de lnteligencia Emocional em seus 

planejamentos. 

Ainda que f~ empresa esteja em ascensao no mercado, o gestor deve 

preocupar-se com a questao da lnteligencia Emocional, pois fatores emocionais tais 

como: a perca de confian<;a, indecisao, distancia entre os dirigentes e seus 

subordinados, repreensao da criatividade, ceticismo pernicioso, insatisfa<;ao e falta 

de compromisso, podem estar transformando as pessoas da empresa em barris d e 

p61vora prestes a explodirem, e se isso acontecer podera comprometer todo o 

sucesso ja alcan<;ado pela empresa. 

0 gestor pode estimular o desenvolvimento da lnteligencia Emocional 

promovendo curso~; e treinamentos para que haja urn avan<;o na capacidade de se 

externar reclama<;6es sob a forma de criticas construtivas, para que se possa haver 

mais habilidade para trabalhar em ambientes diversificados de forma que esta 

diversifica<;ao nao ~;eja uma fonte de disc6rdia e para que o trabalho em equipe seja 

de suma importanda e tambem bastante eficaz. 

A lnteligencia Emocional pode estimular a competitividade entre as empresas, 

mas dentro da empresa a mesrna provoca a coopera<;ao, a empresa passa a operar 
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como se fosse uma comunidade, as pessoas passam a trabalhar em harmonia umas 

com as outras. 

Ao observar os conceitos de lnteligencia Emocional, a empresa estara 

proporcionando a sociedade atraves dos seus colaboradores mais compreensao, 

motiva9ao, empatia e autocontrole. Enfim, a organiza9ao como um todo tera mais 

sabedoria para controlar suas emo96es. 

Passamos a maior parte de nossas vidas trabalhando, dedicando-se a uma 

organiza9ao, par isso cada vez mais, pesquisas demonstram que a fonte de nosso 

sustento deve nos proporcionar prazer. Par isso, e importante que a empresa esteja 

proporcionando a satisfa9ao pessoal e profissional de seus colaboradores, mesmo 

que par um certo momenta a mesma tenha que lucrar menos, pais as aptidoes 

emocionais, quando bern trabalhadas, podem levar a empresa ao crescimento e 

quando desconsideradas, aos poucos, todo um patrimonio empresarial pode correr 

o risco de se desintegrar. 
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