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1. lntroduc;ao 

1.1 Apresentac;ao Geral 

Nao e novidade que as organizac;oes buscam cada vez mais uma maior 

lucratividade e melhores resultados para manterem-se competitivas. Desde o 

advento da Administrac;ao Cientifica de Frederico Taylor a preocupac;ao central 

que norteava seus estudos era o aumento da produtividade do indivlduo na 

organizac;ao. 

0 estudo dos tempos e movimentos, a racionalizac;ao das tarefas, a 

capacidade trsica do homem e o sistema de incentivos fizeram parte dos 

princlpios da Administrac;ao Cientrfica que acreditava que, oferecendo 

instruc;oes sistematicas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os, 

haveria possibilidade de faze-los produzir mais e com melhor qualidade. Essa 

abordagem tratava o indivlduo somente como urn ser racional e mecanico, 

sendo assim suas habilidades intelectuais e emocionais nao eram nem sequer 

conhecidas. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial novas abordagens da administrac;ao 

surgiram principalmente com foco nas relac;oes humanas. Nessa epoca surge 

urn cientista social Elton Mayo que atraves da experiencia de Hawthorne busca 

esclarecer a influencia e os efeitos das condic;6es trsicas de trabalho sabre a 

produtividade. Novamente e not6ria a preocupac;ao com a maximizac;ao da 

produtividade do indivlduo, neste caso sob a 6tica psicol6gica e fisiol6gica do 

homem. 

A partir de entao, novas abordagens cientrficas de cunho 

comportamental surgiram, com a contribuic;ao de outras ciencias como a 

psicologia e a sociologia a fim de responder as quest6es de desempenho e 

produtividade do indivlduo no trabalho. 0 homem passa a ser vista de modo 

mais complexo dotado de necessidades, personalidade e conhecimentos. 

Todas essas novas teorias culminaram em diversas praticas 

motivacionais de gestao que objetivavam desenvolver a capacidade humana 

aplicando-as nas organizac;6es para o alcance dos seus objetivos. 

Ate o seculo passado milhares de organizac;6es super valorizavam o 

coeficiente intelectual acreditando ser esse urn fator determinante no 
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desempenho do individuo no trabalho. lnfelizmente muitas organiza<;6es ainda 

gerem seus neg6cios com base nesses paradigmas. 

Alguns estudiosos como Mayer e Salvoney (1990) preconizaram 

conceitos de urn novo tipo de intelig€mcia que transcende os estudos ate entao 

feitos. A inteligencia emocional por eles descoberta vern para quebrar os 

paradigmas de que 0 intelecto e 0 conhecimento tecnico sao OS unicos fatores 

determinantes na maximiza<;ao dos resultados. Com isso as organiza<;6es 

estao cada vez mais preocupadas com seus integrantes, buscando maneiras 

de preservar seu conhecimento, desenvolver suas habilidades, competencias, 

inteligencias e emo<;6es. 

0 tema central de estudo "lnteligencia Emocional", e urn complemento 

de todas as teorias cientiJficas ja estudadas sobre fatores que contibuem para o 

aumento da produtividade e do desempenho do individuo no trabalho. Cabe as 

organiza<;6es estarem atentas aos novos modelos de gestae e aos novos 

estudos buscando implementa-los em suas organiza<;6es para seu crescimento 

e maximiza<;ao de seus resultados. 

1.2 Formula~ao do Problema 

A problematica escolhida como objeto de estudo da presente pesquisa 

vern de encontro com as necessidades das organiza<;6es desde os seus 

prim6rdios como visto no item 1.1 Apresenta<;ao Geral. 

De que maneira a lnteligencia Emocional influencia no desempenho 

e nos resultados do individuo no ambiente organizacional?, e uma 

maneira reflexiva de estudar sobre o tema. Podemos destacar suas variaveis 

conforme abaixo: 

Causa: lntelig€mcia Emocional 

Consequencia: Desempenho e Resultados 

Objeto de estudo: lndividuo nas organiza<;6es. 

1.3 Defini~ao dos Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

A presente pesquisa tern como objetivo geral investigar de que maneira 

a lnteligencia Emocional interfere no desempenho do individuo na organiza<;ao 
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e desta forma auxiliar as organizag6es a serem mais produtivas aumentando 

assim seus resultados e sua competitividade. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Conhecer os diferentes conceitos existentes sobre inteligencia e 

inteligencia emocional; 

• Conhecer os diferentes conceitos existentes sobre desempenho e 

resultados; 

• ldentificar o impacto da inteligencia emocional do individuo em seus 

resultados na organizagao; 

• Descrever de que forma o individuo pode aplicar e desenvolver esses 

conceitos; 

• Descrever de que forma a organizagao pode aplicar esses conceitos 

para o aumento dos resultados; 

1.4 Justificativa 

Devido a acelerada mudanga no ambiente externo e interno das 

organizag6es e a crescente evolugao tecnol6gica, cada vez mais os gestores 

estao preocupados em manter suas organizag6es competitivas nesse acirrado 

ambiente. Nao podemos afirmar que a tecnologia e o know how sao os unicos 

fatores de diferenciagao, ate porque estes sao facilmente copiados e 

superados pelas organizag6es. lnumeras teorias, assim como as vantagens 

competitivas elaboradas por Michel Porter orientam como as organizag6es 

conseguem alcangar melhores resultados e com isso uma diferenciagao no 

mercado. 

As empresas hoje vivem incansavelmente inventando e reinventando 

processos, estrategias e tecnologias para entao sobreviverem nesse mercado 

competitive e muitas vezes tern esquecido de todos os recursos que possui 

para entao realizar essas mudangas. 

0 ser humano e ainda urn recurso fundamental para que as 

organizag6es funcionem, se nao for 0 mais importante, poise dele que vern a 

ideia, a criatividade e a transformagao destas em aplicagao pratica e decis6es 

de como administrar os demais recursos. 
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A ideia nao e fazer apologias as teorias humanas ou comportamentais 

esquecendo-se das demais que tambem sao fundamentais para a 

sobrevivencia e competitividade das organiza<;oes, mas sim trazer a lembran<;a 

de que o ser humano e sim urn valioso e potente recurso das organiza<;5es e 

merece uma diferenciada aten<;ao. 

As organiza<;oes precisam capacitar-se para enfrentar essa 

competitividade e melhorar seus resultados e isso depende diretamente dos 

indivfduos que as compoe. Sabemos que o indivfduo para desempenhar 

eficazmente uma determinada fun<;ao na organiza<;ao, necessita ser dotado de 

urn conhecimento intelectual e tecnico. Ate o seculo passado as organiza<;oes 

recrutavam, selecionavam e capacitavam seus indivfduos apenas com 

enfoque nessas habilidades intelectuais. Nesse novo seculo uma nova 

abordagem esta sendo difundida nas organiza<;oes que pretendem tornar-se 

mais produtivas e competitivas. Segundo Cooper ( 1997- pag. 13)" Sea for<;a 

impulsionadora da inteligencia do seculo XX foi o Ql ( coeficiente intelectual) , 

na aurora do seculo XXI sera o QE ( coeficiente emocional) e todas as form as 

de inteligencia pratica e criativa." Cooper diz ainda que: 

Naturalmente, ha ainda aqueles que na area dos negoc1os 
desprezam inteiramente as emoc;:5es, ou as veem como urn campo 
minado que deve se evitar a todo custo. Contudo, em muitos casos, 
esses sao exatamente os gerentes que, por toda sua enfase nos frios e 
rlgidos numeros e resultados financeiros, em sua maioria nao sao 
capazes de entender o mecanisme 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 mercado 
global. 

As organiza<;6es nao podem neste seculo deixar de lado as emo<;oes 

para continuarem competitivas e melhorar seus resultados produtivos e sua 

performance no mercado. Descobrir como podemos usar essa inteligencia 

emocional em prol de uma maior produtividade do indivfduo no trabalho e 

realmente urn desafio da presente pesquisa. 

1.5 Metodologia 

Para a elabora<;ao dessa pesquisa foi realizado leituras de diferentes 

bibliografias, referentes ao assunto abordado. 
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1.6 Estrutura do Projeto 

A presente pesquisa foi estruturada em t6picos de acordo com os objetivos 

especificos a serem estudados. 0 primeiro t6pico sera abordado os conceitos e 

tipos de inteligencia, o segundo sabre os diferentes conceitos de inteligencia 

emocional. 0 terceiro t6pico sera apresentado definig6es de resultados e 

desempenho. 

Ap6s essa abordagem de conceitos o quarto t6pico tern por objetivo 

correlacionar o impacto da inteligencia emocional no alcance de resultados e o 

aumento de desempenho do indivlduo nas organizag6es. 

Por fim os dois ultimos t6picos trazem conceitos e aplicag6es praticas de 

como desenvolver a inteligencia emocional no indivlduo e nas organizag6es. 

2. Fundamentac;ao Te6rica Empirica 

2.1 Conceitos e tipos de lnteligencia 

0 estudo da cognigao humana tern sua origem na filosofia com 

Socrates, em 400 a.C., quando procurou saber quem era a pessoa mais sabia 

do mundo e, passou a testar o conhecimento das pessoas para responder essa 

pergunta. Somente no final do seculo XIX OS pesquisadores aprofundaram 

seus estudos, embasando-se na psicologia, na educagao, na sociologia e na 

medicina. 

Conceituar inteligencia e uma tarefa peculiar devido a complexidade e 

intangibilidade do assunto, por isso existem diversas definig6es do conceito de 

inteligencia .Cada autor faz sua alusao baseado em estudos cientlficos dos 

aspectos cognitivos do homem. 

0 epistem61ogo Jean Piaget ( 1956, pag. 23) tern sua definigao 

apoiando-se na biologia e na 16gica. Para ele os fenomenos mentais estao 

relacionados ao organismo bern como com as relag6es 16gicas - matematicas. 

Segundo Piaget a inteligencia pode ser encontrada em qualquer procedimento 

de adaptagao ou readaptagao que acontece no indivlduo quando este 

experimenta uma necessidade, ou seja urn desequillbrio momentaneo. A 
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inteligencia e portanto a a<;ao que tende a restabelecer esse equilibria, 

passando pelo procedimento de readapta<;ao. 

De acordo com o dicionario enciclopedico de psicologia geral, 

inteligencia e a faculdade de compreender; ou ainda a capacidade para 

enfrentar uma nova situa<;ao, improvisando uma rea<;ao de adapta<;ao. Essa 

capacidade pode ser definida tambem como a aptidao para resolver situa<;oes 

complexas com rapidez e exito. 

Ja Alvaro Cabral e Eva Nick ( pag. 193) citam o conceito de inteligencia 

em seu dicionario tecnico de psicologia, sob a 6tica de diferentes autores. 

"Para (1) Binet, a lnteligencia e a tendencia para adotar e manter uma dire<;ao 

definida; capacidade de fazer adapta<;oes com o intuito de alcan<;ar 

determinada meta; poder de autocritica, para (2) Claparede e um nivel mental, 

considerado globalmente, (3) Burt, define como urn fator inato das atividades 

cognitivas, e (4) J. Chaplin, conceitua como a capacidade de resolver 

problemas frente e novas situa<;6es. Capacidade de utilizar efetivamente 

conceitos abstratos. 

Para Celso Antunes (1999, pag. 16) a palavra inteligencia tern sua 

origem da jun<;ao de outras duas palavras latinas, a palavra inter (entre) mais a 

palavra Iegere ( eleger ou escolher). Sendo assim para o autor "a inteligencia e 

a escolha (melhor) entre duas ou mais situa<;oes. Assim e inteligente quem 

escolhe a melhor saida ou a melhor resposta." 

Alguns estudiosos como Alfred Binet e Theodore Simon buscaram 

desenvolver alguns testes que pudessem quantificar a inteligencia, essa 

descoberta criada em Paris no ano de 1900, foi muito utilizada nas escolas 

durante decadas para o recrutamento de soldados americanos nos Estados 

Unidos. Esses estudiosos estavam muito mais preocupados em inventar testes 

que pudessem diferenciar OS estudantes embotados e rapidOS para designa-IOS 

para um curricula escolar apropriado. 0 que quer que fosse medido nesses 

testes era definido como inteligencia. Seria possivel medir a capacidade 
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intelectual e o potencial humano? Segundo os testes de Ql ( coeficiente 

intelectual), isso e perfeitamente possivel. 

Mas voltemos aos conceitos e definic;oes de intelig€mcia. Segundo 

Howard Gardner (1995, pag. 14), a inteligencia e a capacidade de resolver 

problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais 

ambientes culturais ou comunitarios. Esse e um conceito mais aprofundado dos 

demais, pois reconhece essa capacidade cognitiva em diferentes ambientes 

culturais o permite ao autor criar sete capacidades cognitivas diferentes, 

definindo-as como inteligencias multiplas. 

De acordo com Gardner (1995, pag. 21): 

" A teoria das inteligencias multiplas, por outre lado, pluraliza o 
conceito tradicional. Uma inteligencia implica na capacidade de resolver 
problemas ou elaborar produtos que sao importantes num determinado 
ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas 
permite a pessoa abordar uma situac;ao em que urn objetivo deve ser 
atingido e localizar a rota adequada para esse objetivo. A criac;ao de urn 
produto cultura e crucial nessa func;ao, na medida que captura e 
transmite o conhecimento ou expressa as opini5es ou os sentimentos da 
pessoa. Os problemas a serem resolvidos variam desde as teorias 
cientificas ate composic;5es musicais para campanhas polfticas de 
sucesso." 

As sete inteligencias definidas por Gardner ( 1995, pag. 15) podem ser 

definidas conforme abaixo: 

1. lnteligencia Linguistica: Capacidade de lidar criativamente com as 

palavras. 

2. lnteligencia L6gico - matematica: Capacidade para solucionar 

problemas envolvendo numeros e demais elementos matematicos, 

habilidade para raciocinio dedutivo. 

3. lnteligencia Espacial: Capacidade de formar um modelo mental um 

mundo espacial e ser capaz de manobrar e operar utilizando-se 

desse modelo. Refere-se a noc;ao de espac;o e direc;ao. 
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4. lntelig€mcia Musical: Capacidade de organizar sons de maneira 

criativa. 

5. lnteligencia corporal- sinestesica: Capacidade de resolver problemas 

ou de elaborar produtos utilizando o corpo inteiro, ou partes do corpo. 

6. lnteligencia lntrapessoal: E a capacidade correlativa, voltada para 

dentro de formar urn modelo acurado e verfdico de si mesmo e de 

utilizar esse modelo para operar efetivamente na vida. 

7. lnteligencia lnterpessoal: Capacidade de compreender outras 

pessoas: o que as motiva, como elas trabalham e como trabalhar 

cooperativamente com elas. 

Outra referenda que nao podemos deixar de citar e o incremento que 

Daniel Goleman faz sabre o estudo das inteligencias. Goleman buscou 

cientificar urn artigo publicado no The New York Times, pelos psic61ogos 

Salovey e Mayer de 1990 sobre urn novo tipo de inteligencia, a emocional. 

Apenas em 1995 Goleman cientificamente quebrou paradigmas que 

acreditavam fortemente na importancia de urn (mico tipo de inteligencia a 

intelectual. Em seu estudo Goleman conceituou cientificamente a inteligencia 

emocional popularizando tambem essa nova descoberta. 

Juntamente com os conceitos levantados por Gardner essas ideias 

inovadoras de Goleman transformaram paradigmas e referencias do que 

entende-se por inteligencia. 

Para esta pesquisa utilizaremos a definigao de inteligencia estabelecida 

por Gardner que na sua complexidade exprime o melhor conceito do termo 

inteligencia e e claro aprofundaremos na inteligencia emocional identificada por 

Goleman (2007) como urn fator de sucesso no mundo dos neg6cios. 
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2.2 Conceitos de lnteligencia Emocional 

Para compreendermos os estudos de Goleman sobre a inteligencia 

emocional e necessaria desmembrarmos o termo. Ja e de nosso conhecimento 

o termo inteligencia, porem o que vern a ser emogoes? 

Segundo o dicionario Oxford English Dictionary citado por Goleman 

(2007, pag. 303) emogao e "qualquer agitagao ou perturbagao da mente, 

sentimento, paixao; qualquer outro estado mental veemente ou excitado." Para 

Goleman a emogao se refere a urn sentimento e seus pensamentos distintos, 

estados psicol6gicos e biol6gicos, e a uma gama de tendencias para agir. 

Segundo ele existe inumeros tipos de emogoes das quais algumas, assim 

como as cores, podem ser classificadas como primarias e a sua combinagao 

pode gerar outras novas emogoes. Podem ser consideradas algumas emogoes 

primarias: a ira, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, a surpresa, o nojo e a 

vergonha. 

A questao e juntar esses dois conceitos, ou seja levar inteligencia as 

emogoes. E para chegar a esse conceito foi necessaria o auxilio da 

neurociencia para explorar cientificamente o termo. 

Segundo estudos realizados por intermedio da neurociencia descritos 

na obra de Goleman, existe uma dicotomia em nossa mente. Nosso celebre e 

dividido em duas regioes, sendo que uma delas chamada "neocortex" que 

opera racionalmente, e uma regiao que operam emocionalmente, chamada 

"amigdala". Goleman explica que existe uma acentuada gradagao na proporgao 

entre o controle racional e emocional da mente, quanto mais intense o 

sentimento, mais dominante e a mente emocional e mais inoperante a mente 

racional. lsso explica nossa reagao imediata frente a situagoes principalmente 

de perigo, na qual guiamo-nos pela emogao, pois pensar pode custar a vida. 

Goleman ( 2007, pag. 35) diz: 

" Essas duas mentes, a emocional e a racional, na maier parte do 
tempo operam em estreita harmonia, entrelac;ando seus modes de 
conhecimento para que nos orientemos no mundo. Em geral, ha urn 
equilibria entre as mentes emocional e racional, com a emoc;ao 
alimentando e informando as operac;oes da mente racional, e a mente 
racional refinando e, as vezes, vetando a entrada das emoc;5es." 
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Essa dicotomia da mente nos fundamenta cientificamente sobre a 

importancia das emoc;6es validando assim a formac;ao do conceito. Fazendo 

uma alusao a teoria das intelig€mcias multiplas de Gardner essa intelig€mcia 

mesmo que de forma primitiva foi explorada pelo autor pois tratava da 

inteligencia interpessoal e intrapessoal, porem nao considerava claramente a 

emoc;ao. 

E por isso que Goleman fundamenta-se nos estudos apresentados por 

Salovey e Mayer que definem inteligencia emocional pela primeira vez de uma 

forma concreta e elaborada, expandindo esse conceito em cinco domfnios 

principais: 

1. Conhecendo as pr6prias emoc;6es: A autoconsciencia que e 

fundamental para o discernimento emocional e para a auto

compreensao; 

2. Lidar com emoc;6es: Uma aptidao que se desenvolve na 

autoconsciencia e permite dominar certas emoc;6es; 

3. Motivar-se: Capacidade do autocontrole para par as emoc;6es a 

servic;o de uma meta, auto-motivac;ao; 

4. Reconhecer as emoc;6es dos outros: A chamada empatia, que 

capacita as pessoas a compreender as emoc;6es dos outros; 

5. Lidar com relacionamentos: A arte de se relacionar e lidar com as 

emoc;6es do outro. 

0 conceito e amplo mas pode ser sintetizado por Goleman ( 2007, pag. 

25) como: a capacidade de poder controlar o impulse emocional; interpretar 

os sentimentos mais fntimos de outrem ou ainda lidar tranquilamente com 

relacionamentos. 0 autor complementa: 

" ... lnteligencia emocional: por exemplo, e a capacidade de criar 
motivac;oes para si proprio e de persistir num objetivo apesar dos 
percalc;os; de controlar impulses e saber aguardar pela satisfac;ao de 
seus desejos; de se manter em born estado e de impedir que a 
ansiedade interfira na capacidade de raciocinar; de ser empirico e 
autoconfiante." 
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A titulo de conhecimento outro autor que define o tema e Robert Cooper 

(1997, pag. 23), para ele a inteligencia emocional e a capacidade de sentir, 

entender e aplicar eficazmente o poder e a perspicacia das emo<;6es como 

uma fonte de energia, informa<;ao, conexao e influencia humana. 

Ambos os conceitos sao complexos, poderiamos escrever inumeras 

paginas com cita<;6es de outros autores que estudaram a fundo esse mesmo 

conceito, mas encontrariamos a mesma base para a fundamenta<;ao do 

conceito: a mente. Por isso e importante deixar claro neste t6pico a dicotomia 

da mesma como a principal formadora da inteligencia emocional. 

2.3 Conceitos de Resultados e Desempenho 

Uma defini<;ao clara de resultados pode ser observada quando 

estudamos a abordagem sistemica das organiza<;6es. A teoria sistemica 

compara a organiza<;ao como urn sistema aberto que interage com o ambiente. 

Segundo Daft (2002, pag. 13) urn sistema pode ser definido como urn conjunto 

de elementos interativos que recebe entradas do ambiente, transformando-as, 

e emite saidas para o ambiente externo. Quando usamos essa analogia da 

teoria sistemica estamos comparando uma organiza<;ao com urn sistema .Daft 

explica: 

"As entradas do sistema de uma organizagao incluem os 
funcionarios, materias- primas e outros recursos ffsicos, informagoes e 
recursos financeiros. 0 processo de transformagao modifica essas 
entradas em algo de valor que pode ser enviado de volta para o 
ambiente. As saidas incluem produtos e servigos especificos para 
clientes. Podem incluir tambem satisfagao dos funcionarios, poluigao e 
outros subprodutos do processo de transformagao." 

Quando analisamos a organiza<;ao como urn sistema e que este produz 

saidas, estamos nos referindo a resultados. Podemos chamar ainda as 

entradas desse sistema como imputs que ap6s transformadas por urn 

determinado processo produzem "saidas" ou resultados que chamamos de 

outputs. Em urn nivel simples de compreensao a abordagem sistemica 

consiste em imputs, processos e outputs. Podemos ainda dizer que esses 

imputs dependendo do processo que participem podem gerar resultados 

positivos ou negativos. 
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Em urn sistema economico capitalista podemos dizer que o resultado 

positivo mais palpflVel que uma organiza9ao pode produzir e o lucro. Para 

Connellan(1984, pag. 8) os lucros representam a diferen9a entre os outputs e 

imputs. Ou ainda, e o valor adicionado pelo processo no qual a organiza9ao 

esta empenhada, o valor adicionado as materias primas e ao tempo 

despendido no processo organizacional. Para Peter Druker ( 2002, pag. 119) 

" ... o lucro nao e uma causa e sim uma consequencia - o resultado de uma 

empresa ... ". Para Druker o lucro e antes de tudo, o grande teste do 

desempenho. 

Ate o presente momento falamos de resultados organizacionais, mais 

precisamente o lucro, nao que este seja o unico ou o mais importante resultado 

produzido pelas organiza96es, como vimos, porem o de maior facilidade de 

percep9aO. Quando Druker afirma que 0 lucro e urn grande teste do 

desempenho ele traz a discussao o segundo conceito que nos propomos a 

definir "o desempenho" que tambem chamaremos de "produtividade". Para o 

autor a produtividade ou o desempenho significa o equilfbrio entre todos os 

fatores de produ9ao que proporcionara o maior output (resultado) com o me nor 

esfor9o. Uma maior produtividade traduz-se em uma melhor utiliza9ao dos 

recursos. Ou seja uma maior produtividade representa uma melhor utiliza9ao 

dos recursos produzindo resultados mais satisfat6rios. 

Os primeiros conceitos de produtividade foram observados por Taylor na 

administra9ao cientifica e no estudo de tempos e movimentos, onde contatou 

que o controle racional do trabalho, do tempo e dos movimentos contribuiriam 

para uma maior produtividade. Hoje cientificamente sabemos que a 

produtividade e o desempenho nao dependem somente de fatores racionais, 

mas tambem dos recursos empregados, das condi96es do ambiente, das 

rela96es interpessoais, da motiva9ao pessoal entre outros fatores. 

E not6rio nas ultimas decadas a falta de comprometimento e etica dos 

empregados principalmente pelo absenteismo. Esse e urn fator que interfere 

negativamente na produtividade e no desempenho fazendo com que os 

resultados sejam tambem negativos. Tanto na organiza9ao quanto no individuo 

a queda do desempenho representa urn decrescimo dos resultados e porque 

nao dizer do lucro. 0 desempenho do individuo nada mais e do que a 
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performance com que este realiza seu trabalho e utiliza os recursos, urn born 

desempenho consequentemente produzira urn born resultado. 

2.41mpacto da lnteligencia Emocional no alcance dos resultados e 

aumento de desempenho; 

Existem inumeros fatores que interferem positivamente ou 

negativamente nos resultados e no desempenho do indivfduo no trabalho. A 

escolha do estudo de urn desses fatores, a saber, a inteligemcia emocional, nao 

deve ser interpretada por ser o fator mais importante ou o mais relevante e sim 

por ser urn fator que durante decadas foi deixado de lado do ambiente de 

trabalho. Culturalmente somos orientados a nao levar para o ambiente de 

trabalho nossas emo<;oes, afinal durante muito tempo os indivfduos foram 

guiados unicamente pelo processo racional de tomada de decisao. Desde a 

contrata<;ao de urn indivfduo, seu desenvolvimento, sua produtividade e 

resultados eram produtos da utiliza<;ao dos recursos pelo seu intelecto. 

Segundo Cooper (1997, pag. 14) nas ultimas decadas a enfase da vida 

organizacional e da lideran<;a vinha recaindo unicamente em analises, no poder 

externo e na racionalidade tecnica, o que serviu para obscurecer outras 

caracterfsticas humanas como o espfrito a emo<;ao e a experiencia. Nossas 

emo<;oes, tanto ou mais que nossos corpos e mentes, contem nossas hist6rias, 

nossas experiencias e compreensao dos relacionamentos que tivemos, 

segundo o autor elas entram em nossos sistemas como energia e fluem para a 

constru<;ao de resultados. 

Em muitos locais de trabalho, atualmente, nos deparamos com 

indivfduos talentosos e produtivos que estao sendo frustrados e sabotados por 

falhas de inteligencia emocional. Urn estudo realizado no Bell Labs ( laborat6rio 

do pensamento cientffico nos EUA) avaJiou engenheiros e cientistas de 6timo 

desempenho e com excelentes resultados em testes de Ql (quoeficiente 

intelectual). 0 que diferenciou os participantes entre si nao foi o nfvel de Ql, 

mas sim aspectos relacionados ao QE ( quoeficiente emocional). Os de QE 

mais alto foram capazes de se motivar e tomar a iniciativa, assumindo 

responsabilidades acima e alem do estabelecido, alem disso estabeleceram 

relacionamentos de alta confiabilidade e foram capazes de tirar completa e 
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imediata vantagem de equipes e redes informais criando inovagoes 

revoluciomirias. Diferentemente daqueles que tiveram baixo nfvel de 

inteligemcia emocional e resultados e desempenho inferiores. 

No livro lnteligencia Emocional na Empresa, Cooper ( 1997), em seu 

prefacio, cita urn trecho de urn comentario de urn chefe de departamento de 

neurologia na Universidade de Medicina de Iowa, mostrando a interferencia do 

QE no intelecto. 

" ... Na verdade raciocinio/tomada de decisao e emoc;ao/sentimento 
se cruzam no cerebro ... Ha urn conjunto de sistemas no cerebro dedicado 
ao processo de pensamento orientado para o objetivo que chamamos 
raciocinio e a selec;ao da resposta que chamamos de tomada de decisao. 
Esse mesmo conjunto de sistemas cerebrais esta envolvido tambem com 
a emoc;ao e o sentimento. Os sentimentos e emoc;oes tern poder de 
influir no raciocinio. Ao meu ver os sentimentos tern urn status realmente 
privilegiado. Eles retem uma primazia que permeia nossa vida mental. Os 
sentimentos interferem no modo como o cerebro e a cognic;ao 
desenvolvem suas atividades. Sua influencia e imensa". 

Ao contrario do que se pensava a emogao interfere no processo de 

tomada de decisao e na cognigao e por esse motivo nao podemos ignora-la 

dentro da organizagao. Anteriormente era requisitado que deixassemos as 

emogoes de lado, hoje para a obtengao do sucesso e necessaria manter as 

emogoes na vida organizacional e mais do que isso saber controla-las. 

Cooper (1997, pag. 13) afirma: "Se a forga impulsionadora da 

inteligencia no seculo XX foi o Ql, na aurora do seculo XXI sera o QE e todas 

as form as de inteligencia pratica e criativa". 

Uma emogao mal compreendida pode ser crucial para a diminuigao da 

motivagao e conseqi.ientemente do desempenho do indivfduo. 

Goleman (2007, pag. 102) comenta que quando a emogao domina a 

concentragao, acontece urn processo que inibe a capacidade mental cognitiva, 

o que os cientistas chamam de "memoria funcional", isto e, a capacidade deter 

na mente toda a informagao relevante para a execugao de uma tarefa. Por 

outro lado Goleman afirma que a motivagao, a autoconfianga e o entusiasmo 

contribuem para a conquista dos objetivos. 

Uma emogao intensamente ligada com o desempenho e a ansiedade. 

Goleman em seus estudos identificou que a ansiedade solapa o intelecto. Em 

uma tarefa complexa, intelectualmente exigente e de grande pressao a alta 

ansiedade e urn previsor de que a pessoa pode acabar falhando, assim como 
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os pensamentos negativos interferem diretamente no baixo desempenho. Ja 

as pessoas capazes de canalizarem suas emog6es, por outro lado, podem 

usar a ansiedade antecipatoria para motivarem-se e preparam-se bern para 

uma determinada tarefa. Segundo Goleman: 

" ... A literatura classica de psicologia des creve o relacionamento 
entre a ansiedade e desempenho, incluindo o desempenho mental, em 
termos de urn U invertido. No pico do U invertido esta a propon;ao ideal 
entre a ansiedade e o desempenho, com uns poucos nervos 
propulsionando o grande rendimento. Mas ansiedade de menos- o 
primeiro lado do U- traz apatia e pouqulssima motiva<;ao para o esfor<;o 
necessaria ao exito; enquanto ansiedade demais - o outro lado do U 
sabota qualquer tentativa de exito ... " 

Enquanto a alta ansiedade provoca uma queda no desempenho, os 

estados de espfrito positivos aumentam a capacidade de pensar com 

flexibilidade e mais complexidade, tornando assim mais facil encontrar 

solug6es para os problemas, intelectuais ou interpessoais. lsso sugere que 

uma das maneiras de ajudar alguem a solucionar urn problema e contar-lhe 

uma situagao engragada para descontrair. 0 riso, como a euforia, parece 

ajudar as pessoas a pensar com mais largueza e fazer associag6es de forma 

mais livre, de forma mais criativa. lsso se deve, em parte, do fato de a memoria 

ser especifica de urn estado de espfrito, de modo que, quando estamos num 

born estado de espfrito, lembramos de coisas boas tendo mais engajamento e 

seguranga com aquilo que estamos fazendo. Da mesma maneira que urn 

estado de espfrito negativo prejudica a memoria, tornando mais provavel que 

nos fixemos em uma decisao medrosa, excessivamente cautelosa. 

Quando essas emog6es sao reconhecidas e orientadas 

construtivamente elas aumentam o desempenho intelectual e 

consequentemente o desempenho do individuo dentro das organizag6es. Urn 

indivfduo pode minar a otimizagao dos resultados de uma equipe inteira, se 

este nao tiver controle sobre suas emog6es. 

Urn estudo realizado pelo professor Robert E. Thayer na Universidade 

Estadual da California, em Long Beach, identificou quatro estados basicos de 

energia humana que estao diretamente ligados com a inteligencia emocional e 

o desempenho do individuo no trabalho. Dois desses estados sao a energia -

tensa e o cansago- tenso que desviam as potencialidades da inteligencia 

emocional. Por outro lado a energia- calma e o cansago- calmo podem 



24 

clarificar e aumentar a inteligencia emocional interferindo positivamente nos 

resultados. Resumidamente as energias podem ser explicadas a baixo: 

Energia - Tensa: E uma disposi<;ao de animo impulsionada pelo 

estresse, caracterizada par uma quase agradavel sensa<;ao de entusiasmo e 

poder. Sua energia ffsica se mantem elevada, mesmo quando enfrenta urn alto 

nivel de estresse e tensao par longas horas de trabalho. Seus esfor<;os sao 

impregnados par urn nivel de tensao fisica de moderado a severo que, depois 

de algum tempo, podem se tornar imperceptiveis. Sem compreender o 

individuo permite que esse nivel de tensao persista o que diminui a capacidade 

de dar aten<;ao genu ina a suas pr6prias necessidades, as outras pessoas ou a 

projetos, levando 0 individuo a beira do esgotamento. 

Energia- Calma: E urn estado que poucos individuos conseguem 

alcan<;ar. A energia- calma torna o individuo sereno e controlado. Ela substitui 

a energia tensa par uma disposi<;ao mental mais otimista, sensa<;6es ffsicas 

agradaveis e tranquilizadoras, e uma profunda sensa<;ao de vigor e bern- estar. 

Suas reservas fisicas e mentais estao elevadas e, quando de se encontra urn 

estado de energia-calma, o individuo possui a melhor combina<;ao de 

vitalidade saudavel e alta inteligencia criativa o que reflete positivamente na 

sua produtividade. Esse estado pode ser considerado como urn estado 

continuo de vivacidade relaxada, ou urn aumento consideravel de atividade 

mental e emociona~. mecanisme extra que permite gerar mais produtividade 

com menos esfor<;o e desgaste. 

Cansac;o - Tenso: E urn estado de animo caracterizado par uma 

sensa<;ao de cansa<;o total. Urn exemplo tipico e quando ap6s urn dia 

enfadonho o individuo cai na cadeira ou no sofa a noite depois do jantar em 

estado de extrema cansa<;o. A televisao pode piorar o atordoamento, ou a 

fadiga que se mistura com o nervosismo , produzindo tensao e ansiedade. 

Essa sensa<;ao nao e agradavel, e muitas vezes pode ocasionar urn 

sentimento de baixa auto-estima e de que a vida e uma carga pesada, as 

vezes cheia de problemas que parecem insuperaveis. Urn surto de cansa<;o

tenso durante a tarde pode ser admiravel - com uma pausa no trabalho, urn 

pequeno lanche, uma atividade fisica leve, ou uma ligeira interrup<;ao. A 

depressao e outras doen<;as podem ser desencadeadas ou agravadas par 

esse estado de energia. 
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Cansa~o- Calmo: E urn estado geralmente agradavel que se 

caracteriza pela sensa<;ao de relaxamento e desligamento. Urn exemplo desse 

estado e a leitura de urn livro confortavelmente, ou ainda ouvindo uma musica 

suave e seus pensamentos estao livres dos maiores, e mesmo dos menores 

problemas da vida e do trabalho. Depois de algum tempo voce pode se sentir 

sonolento, mas a calma permanece e voce se sente bern. Segundo o professor 

Thayer, o estado de energia de cansa<;o- calmo e urn estado saudavel em que 

o individuo fica quando se desliga de urn prazo de finaliza<;ao de urn trabalho 

desafiante ou quando chega ao final de urn dia. 

Cooper ( 1997, pag 47) nos diz que quando estamos em urn estado 

prolongado de energia- tensa ou cansa<;o- tenso nossa inteligencia emocional 

sofre e os obstaculos e dificuldades de nossas vidas e do trabalho parecem 

intransponiveis, enquanto os mesmos problemas parecem mais admiraveis 

quando voce se sente calmo e alerta. Ele nos diz ainda que baixos niveis de 

energia aumentam a vulnerabilidade de uma pessoa para a tensao, dando 

vazao para a ansiedade e o temor. E inevitavel que urn individuo que esteja 

nesse estado de energia nao tenha controle sobre suas emo<;6es, o que reduz 

sua capacidade para obten<;ao de resultados e concentra<;ao no trabalho bern 

com em suas atividades seculares. 

A inteligencia emocional pode ser observada tambem nas organiza<;6es 

nos aspectos de lideran<;a e equipes de trabalho e sua interferencia pode ser 

vital para o alcance dos resultados. Segundo Goleman ( 2002, pag 176) e a 

inteligencia emocional coletiva que distingue as equipes de excelente 

desempenho das medianas. A inteligencia emocional coletiva, determina a 

capacidade da equipe de administrar suas emo<;6es de modo a cultivar a 

"confian<;a, identidade e a eficacia coletiva" maximizando, assim a coopera<;ao 

e eficiencia. 

0 cientista Albert Einstein alertava que " .. .temos que tomar cuidado de 

nao fazer do intelecto nosso deus. Ele tern sem duvida, musculos fortes, mas 

nenhuma personalidade. Nao sendo capaz de liderar, s6 de servir ... ". Essa 

frase de Einstein nos mostra que para existir a lideran<;a e importante a 

existencia do conhecimento tecnico e do intelecto para que o llder conhe<;a as 

especificidades das tarefas e tomem suas decis6es, mas que de nada valem 

se nao houver inteligencia emocional para direciona-los. As emogoes sao 
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cruciais para a sobrevivencia e o born desempenho das tarefas e para a 

lideranQa. Dominies de inteligencia emocional como a autoconsciencia, 

autogestao, consciencia social e administraQao de relacionamentos contribuem 

para urn conjunto de competencias de lideranQa. 

Muitas equipes de trabalho tern seus resultados comprometidos e baixo 

desempenho por falta de inteligencia emocional do lider que nao consegue 

harmonizar as diferenQas do grupo, canalizando-as para urn objetivo unico. 

lndependentemente da inteligencia e capacidade dos individuos que comp6em 

esse grupo, as energias podem ser perdidas e desperdiQadas se o lider nao 

utilizar sua inteligencia emocional para aumentar os resultados da equipe. A 

falta de empatia do lider por exemplo pode leva-lo a perder grandes talentos 

da equipe. Goleman ( 2002, pag. 50) diz: 

"... Quando lideres sao capazes de cap tar os sentimentos e 
perspectivas alheios, tern acesso a urn poderoso sistema de orientactao 
emocional, que mantE~m o que dizem e o que fazem no prumo. Assim, a 
empatia torna-se a condictao sine qua non de toda a eficacia social na vida 
profissional." 

Alem da empatia outras caracteristicas como a integridade, 

confiabilidade e credibilidade sao fundamentais para a sinergia da equipe. 

Cooper (1997, pag. 19) diz que: " ... no centro dessas caracteristicas esta algo 

que todo lider deve possuir: a capacidade de provocar entusiasmo. lsso se 

assemelha ao que e geralmente chamado de habilidade para motivar a si 

mesmo a aos outros ... ". Essa e outras capacidades de inteligencia emocional 

como vimos sao cruciais para que a lideranQa, a equipe e o individuo tenham 

urn alto desempenho e desenvolvam suas atividades de forma estimulante e 

criativa. 

Urn quadro ilustrativo elaborado atraves de estudos e pesquisas por 

Josh Hammond presidente de uma empresa americana American Quality 

Foundation e complementado por Cooper (1997, pag 19) mostra de forma 

nitida como as emoQ6es eram consideradas dentro de urn modelo 

convencional de organizaQao e de urn modelo modemo de alto desempenho. 
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Emoc;oes 

Conceito Convencional versus conceito de Alto Desempenho 

Convencional Alto Desempenho 

Sinal de fraqueza Sinal de forc;a 

Sem func;ao nos neg6cios Essencial nos neg6cios 

Evitar as emoc;oes Estimulam o aprendizado 

Confundem Explicam ( esclarecem) 

Isola-las Integra-las 

Evitar pessoas emotivas Procurar pessoas emotivas 

Dar atenc;ao so mente aos Prestar atenc;ao nas emoc;oes 

pensamentos 

Usar palavras nao emotivas Usar palavras emotivas 

Cooper acrescenta: 

Convencional Alto Desempenho 

lnterferem no born discernimento Essenciais para o born discernimento 

Fonte de dispersao Fonte de motivac;ao 

Sinal de vulnerabilidade Tornam-nos vivos e verdadeiros 

Atrapalham e tornam Iento 0 Fortalecem e aceleram o raciocfnio 

raciodnio 

Criam barreiras e controles Geram confianc;a e uniao 

Enfraquecem as atitudes firmes Ativam OS valores eticos 

lnibem o fluxo de dados objetivos Fornecem informac;oes vita is e 

feedback 

Complicam o planejamento gerencial Estimulam a criatividade e inovac;ao 

Solapam a autoridade Geram influencia sem prepotencia 

Diante de todos os estudos e conceitos apresentados e possfvel 

identificar que a inteligencia emocional e crucial para o desempenho do 

individuo na organizac;ao e o alcance dos resultados. E necessaria 

compreender o mecanismo emocional para usa-lo de forma construtiva e 

eficaz para a produtividade. Como vista, e a emoc;ao que impulsiona o capital 
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humano a produzir urn trabalho excepcional e criativo, ignorar esse fator pode 

ser vital para as organizac;6es e para o indivfduo. 

2.5 Como desenvolver a lnteliglmcia Emocional nos individuos 

Atraves dessa pesquisa ja vimos o que e inteligencia emocional, sua 

importancia e o impacto que esta pode causar nos resultados e desempenho 

do indivfduo. Por isso e extremamente importante estudar e aprender como ela 

pode ser desenvolvida. Essa etapa da pesquisa objetiva-se em conhecer os 

passos essenciais para a educac;ao emocional e porque nao usar o termo 

alfabetizac;ao como proposta por muitos autores. 

De acordo com Claude Steiner ( 1998, pag. 23) , a educac;ao emocional 

comp6e-se de tres aptid6es: a capacidade de entender as emoc;6es, ouvir as 

outras pessoas e empatizar com suas emoc;6es, e expressar essas emoc;6es 

produtivamente. 

Para o autor ser emocionalmente educado e ser capaz de lidar com as 

emoc;6es de modo a desenvolver seu poder pessoal e a qualidade de vida que 

o cerca. 

Para Cooper a alfabetizac;ao emocional emerge nao das cognic;6es de 

urn refinado intelecto, mas das ac;oes do corac;ao humano, do qual vern a 

energia que nos torna reais e que nos motiva a identificar e buscar nosso 

prop6sito e potencial (micas. 0 modelo de quatro bases elaborado por Cooper, 

mostra como funciona a inteligencia emocional e como pode ser aplicada. A 

primeira base do modelo e a alfabetizac;ao emocional que constr6i urn locus de 

eficacia pessoal e confianc;a por intermedio da honestidade emocional , 

energia, conscientizac;ao, feedback, intuic;ao, responsabilidade e conexao. 

A segunda base do modelo, a competencia emocional, constr6i 

autenticidade, credibilidade e capacidade de recuperac;ao, expandindo o cfrculo 

de confianc;a, a capacidade de ouvir, administrar conflitos e tirar o maximo de 

proveito da insatisfac;ao construtiva. Na profundidade emocional, a terceira 

base, e explorado meios de alinhar a vida e o trabalho ao potencial de 

prop6sito pessoal, e sustentar isso com integridade , empenho e 

responsabilidade. A quarta base, a alquimia emocional, amplia os instintos 
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criativos e a capacidade de conviver com problemas e press6es, competindo 

para o futuro e capacitando para percepgao de oportunidades emergentes. 

Utilizaremos o modelo de Cooper para aplicar a intelig€mcia emocional 

no processo de desenvolvimento e alfabetizagao. 

• Primeira Base: Alfabetizac;ao Emocional 

Segundo Cooper a alfabetizagao emocional emerge das ag6es do 

coragao humano, e nao do intelecto. Ela foca no reconhecimento e valorizagao 

dos sentimentos. Ela age por intermedio da honestidade emocional, energia 

emocional, feedback emocional e intuigao pratica que veremos mais 

detalhadamente. 

1) Honestidade Emocional: 

0 primeiro passo para a alfabetizagao emocional e o reconhecimento de 

seus pr6prios sentimentos. Segundo Cooper ser emocionalmente honesto 

exige que voce de ouvidos aos fortes sentimentos da " verdade interior'' - que 

surge em grande parte do centro de sua inteligencia emocional por estar 

diretamente ligada a sua intuigao e consciencia. E preciso coragem para 

reconhecer o que verdadeiramente se sente, especialmente quando esses 

sentimentos vao contra o que os pensamentos vern tentando racionalizar. Na 

medida que passamos a ser emocionalmente honestos - usando o coragao e 

nao a mente, empregando palavras bern escolhidas para dizer o que realmente 

sentimos e em que de fato acreditamos - encontraremos nossa voz e nos 

tornaremos reais. A partir do momento que somos honestos com nossas 

emog6es aprendemos a encara-las e nao reprimi-las. A honestidade emocional 

pode ser urn grande simplificador de energias esclarecendo a trajet6ria dos 

relacionamentos. 

A abertura e a franqueza devem ser feitas com cuidado, a abertura total 

do que se sente pode cruzar a linha da insensatez. E necessaria reconhecer as 

emog6es mas expressar somente aquelas que sao relevantes para o seu 

prop6sito e coerente com seus valores eticos. 
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2) Energia Emocional: 

A tensao e o cansa<;o sao energias que interferem significativamente em 

nossas emo<;oes. Como vista anteriormente, urn dia exaustivo de trabalho 

podem nos transformar em pessoas apaticas, ou grosseiras em nossas 

atitudes. Quando aprende-se a controlar essa energia diaria e tensao a 

vivacidade e a nossa aten<;ao nao e perdida. As energias negativas podem 

sabotar a inteligencia e a aprendizagem emocional e ate o seu 

reconhecimento. Em estado de extrema tensao e dificil ate mesmo reconhecer 

o real e verdadeiro sentimento, pois esta energia negativa pode influencia-lo. 

Como vista anteriormente existem quatro tipos de energias que interferem na 

inteligencia emocional: Energia- tensa, Energia- calma, Cansa<;o- tenso e o 

Cansa<;o- calma. 

Quando o individuo enfrenta urn desafio ou crftica, por exemplo, seu 

sistema nervoso detecta isso- de modo tao rapido que dificilmente toma-se 

conhecimento desse processo- atraves do "filtro" sensorial de nfveis de energia 

e tensao. Milhares de vezes ao dia somas defrontados com tarefas que 

requerem recursos fisicos, mentais e emocionais para serem realizadas e 

quando somas influenciados por energias negativas somas incapazes de 

realiza-las de forma inteligente, a nao ser que tenhamos controle sabre as 

emo<;oes. Alguns exercfcios praticos podem ser realizados ao detectar essa 

energia de tensao para que essa energia nao roube a inteligencia emocional, 

impedindo os bons resultados. A atividade fisica, o relaxamento do corpo, o 

humor, o descanso podem ser praticas que diminuem a tensao e aumentem a 

energia positiva para a realiza<;ao das tarefas. 

3) Feedback Emocional: 

Todo sentimento age como urn sinal. Toda emo<;ao nos leva a 

esclarecer coisas, descobrir e ampliar habilidades, a agir e tamar uma posi<;ao, 

Quando somas invadidos por urn sentimento de raiva, por exemplo, uma voz 

interior grita e implora e somas levados a fazer algo. Se damos vazao a essa 

emo<;ao, somas levados a agir por impulso. E por esse motivo que o feedback 

emocional e importante. 0 Feedback emocional e a informa<;ao que a emo<;ao 

passa. E importante estar atento a essa informa<;ao para que possamos 

assumir responsabilidades sabre etas. Assumindo responsabilidade sabre as 
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emogoes somas capazes de: estar mais atento aos acontecimentos, colocar 

em pratica seus valores, a agir cada vez menos pelo impulso e a ser mais 

honesto emocionalmente. 

4) lntuil;ao Pratica: 

Segundo Cooper a intuigao e a percepgao ultra- sensorial que se destina 

a nos ajudar. Ela favorece a criatividade e desvenda possibilidades ocultas. A 

intuigao, impressao sentida, gerada pela emogao, aumenta a eficiencia do 

pracesso de tomada de decisao. Com base em estudos realizados, 

neuracientistas identificaram urn sistema nervoso enterico, uma rede de 

neuronios, neurotransmissores e pratelnas nos intestinos humanos, e 

confirmaram que a inteligencia humana nao esta alojada somente no cerebra. 

Esses neuratransmissores tambem chamados de peptrdeos estao conectados 

com receptores cerebrais, que nos dizem o que esta acontecendo no cerebra. 

lsso mostra que a inteligencia pode estar ligada a outras 6rgaos com por 

exemplo o coragao. 

A intuigao e aquila que se sente como pressentimentos e flashes 

gerados pela emogao, ela funciona como urn sinal de alarme automatico e sua 

formagao se explica pois o cerebra armazena todas as experiencias adquiridas 

na vida, sendo a soma dessas experiencias apresentadas em determinadas 

situagoes. 

0 uso da intuigao apoiada no pracesso 16gico de decisao e 
extremamente eficaz pois reduz o tempo de tomada de decisao produzindo 

resultados mais pradutivos. 

Para que o individuo desenvolva essa intuigao pratica e necessaria ouvir 

a voz interior, momentos de meditagao e pausa podem ser cruciais para se 

ouvir o que a intuigao tern a nos "dizer". Segundo Cooper, durante os 

momentos de longas pausas em urn dialogo, ou durante o percurso de uma 

estrada silenciosa, seus intestinos viscerais e sua intuigao se agugam e 

desenvolvem. 

Deve-se estar atento a linguagem que a intuigao se apresenta. Ela opoe 

-se a 16gica, portanto raramente falara de modo clara. A intuigao geralmente 

transmite a informagao por meio de imagens, slmbolos, impressoes e 
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sensagoes. E necessaria aprender a reconhece-la e em conjunto com os fatos 

e analises utiliza-la como uma ferramenta nas tomadas de decisoes. 

• Segunda Base: Competencia Emocional 

A segunda base trata da competencia emocional que permite ao 

individuo colocar em pratica as habilidades da alfabetizagao emocional. E por 

meio da competencia emocional que comegamos a clarificar nosso carater e 

valores fundamentais e os sentimentos que nos animam e orientam. 

Como visto, ela se constitui por intermedio da presenga autentica, raio 

de confianga, insatisfagao construtiva e a capacidade de recuperagao e 

renovagao, que sera visto detalhadamente. 

1) Presen~a Autentica: 

Refere-se a uma silenciosa esfera de energia que emana nao somente 

da mente e da forma fisica mas tambem do coragao. 

A presenga autentica corresponde ao que realmente somos e sentimos. 

Quando urn individuo exprime com clareza quem ele e as relagoes 

interpessoais ficam mais verdadeiras. 

A presenga autentica faz com que reconhegamo-nos tal qual somos, 

nossos sentimentos sao expressos sem receio independentemente da situagao 

que nos encontramos. Nossos erros sao reconhecidos e nossos sonhos e 

aspiragoes sao claramente definidos. 

Para desenvolver a presenga autentica e indispensavel que o individuo 

entre em contato com a parte mais profunda de seu ser e entao deixe que a 

voz interior o conduza. Esse desenvolvimento pode acontecer em qualquer 

Iugar que o individuo esteja. Em pouco tempo percebe-se que nao e possivel 

mais fingir, em vez disso o individuo se ve procurando por prop6sitos e clareza, 

rejeitando encenagoes e tagarelices. T orna-se rna is facil ser claro e firme, o 

que poupa tempo a ajuda-lo a progredir. 

2) Raio de confian~a: 

A confianga e uma forga emocional que comega como urn sentimento de 

auto estima e determinagao que nos leva a estender aos outros, como os raios 

de urn circulo, acabando por alcangar todos de uma equipe. 
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Quanto mais o individuo confiar em sim mesmo, nos outros e no 

ambiente que esta inserido, maiores serao as chances de ser bern sucedido. A 

hostilidade e desconfian<;a aumentam a vulnerabilidade dando margem para a 

ocorrencia de situa<;6es mal entendidas e suposi<;6es incorretas. 

A confian<;a se constr6i e mantE~m sobre uma honesta e apropriada base 

de transparencia, autenticidade e credibilidade. 0 raio de confian<;a permite ao 

indivfduo a libertar-se do controle excessivo permitindo com isso que uma nova 

atividade seja realizada. A partir da confian<;a em nos mesmos e nos outros o 

individuo come<;a a valorizar mais completamente as possibilidades criativas da 

diversidade e do conflito humano. Quanto maior o raio de confian<;a, maiores 

serao as chances de se ter sucesso em meio as exigencias atuais da vida no 

trabalho. 

3) lnsatisfa~ao Construtiva: 

A insatisfa<;ao e de uma natureza desordenada, porem pode se revelar 

em urn celeiro de ideias e oportunidades criativas para o estabelecimento de 

uma liga<;ao e de uma confian<;a profunda. Ela e uma das mais seguras pontes 

de acesso para as frustra<;6es humanas, que se ignoradas ou nao resolvidas, 

quase sempre bloqueiam ou solapam o sucesso. Aprender a valorizar a 

insatisfa<;ao ao inves de teme-la ou critica-la pode beneficiar de varias 

maneiras o sucesso dos indivfduos na vida pessoal, emocional e profissional. 

A insatisfa<;ao aumenta a capacidade de reconhecer o que realmente 

importa para o individuo e para os outros, quando a pessoa conscientiza-se 

daquilo que lhe causa insatisfa<;ao e mais facil dialogar sobre essas frustra<;6es 

e identificar possfveis bloqueios nos relacionamentos, desperdfcio de tempo, 

rna qualidade e realiza<;6es ineficientes. Essa e a chave da insatisfa<;ao 

construtiva, pois atraves desse reconhecimento a insatisfa<;ao pode ser 

transformada em oportunidades. Essa sensibilidade de transforma<;ao e uma 

competencia emocional que pode ser trabalhada atraves da capacidade de 

ouvir. Quando a insatisfa<;ao surge ao inves de criar-se uma resistencia e 

necessaria escutar atentamente deixando de lado toda resistencia e auto 

defesa. 

A insatisfa<;ao construtiva permite reconhecer ideias e contribui<;6es que 

poderiam ser desprezadas, permite poupar tempo gasto com argumenta<;6es 
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destrutivas, com suposigoes equivocadas ou mal entendidos. Alem disso a 

insatisfa<;ao construtiva abre portas para o aprendizado e para o encontro de 

melhores solugoes. 

4) Capacidade de recuperac;ao e renovac;ao: 

A hist6ria da humanidade nos mostra que ao Iongo da vida, homens e 

mulheres notaveis enfrentaram periodos de adversidade. Em algumas 

situa<;oes da vida tiveram que encarar obstaculos desanimadores e suportar 

falhas ou contratempos. 0 modo como lidaram com essas experiencias 

negativas moldou-os nas pessoas que se tornaram. Seu triunfo final deveu-se 

muitas vezes, em grande parte, a sua recusa a sucumbir aos erros e derrotas. 

Todos os individuos passam por momentos dificeis o modo como se responde 

a esses desafios transforma uma parte de seu cora<;ao e molda seu futuro. 

Muitos individuos temem antecipadamente essas situa<;oes de desafios 

apesar de a maioria das pessoas reconhecerem que nada de valor e feito sem 

erros e contratempos. 

A capacidade de recupera<;ao e renova<;ao e portanto fruto desses 

desafios. E nessas situagoes que temos a oportunidade de refletir e aprender 

intensamente. Essa capacidade deve ser acompanhada da capacidade de 

adapta<;ao que permite ao individuo ap6s urn momenta dificil flexibilizar-se para 

enfrentar a nova situa<;ao. Ao inves de entrar em panico diante de urn desafio o 

individuo deve ser capaz de refletir o que pode ser feito diferente, aproveitando 

o desafio como oportunidade de recupera<;ao. 

• Terceira Base: Profundidade Emocional 

A terceira base da alfabetiza<;ao emocional corresponde ao 

conhecimento profunda das emo<;oes. E atraves da terceira base que 

comegamos a descobrir o potencial (mico que nos desafia ao destino e conduz

nos a realiza<;ao de nosso maior prop6sito de vida. A profundidade emocional 

corresponde aquila que temos em nosso intima, muitas vezes desconhecido. A 

profundidade encontra-se abaixo da superficie emocional que vivemos, ela 

refere-se aquila que somas e aquila que poderemos ser. Ela e composta pelo 

aprendizado do potencial e prop6sitos unicos, pelo compromisso emocional, 
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pela influencia sem autoridade e pela integridade aplicada, que serao vistos 

logo adiante. 

1) Potencial e prop6sitos (micos: 

Todo o individuo possui dentro de si o anelo de descobrir e investir em 

seu prop6sito de vida, nas coisas que realmente importam e que sao 

profundas. lsso requer , antes de tudo, o conhecimento dos talentos e a 

disposigao dos mesmos em servigo da vocagao da vida. Esse prop6sito unico 

atrai o individuo, como urn ima interno, para uma determinada diregao, para 

uma atividade e outra que se assemelham. 0 individuo sente urn enorme 

prazer em realiza-las , e seu aprendizado e rapido e empolgante e o resultado 

disso sao momentos de plenitude e 6timo desempenho. 

Urn prop6sito e bern mais que uma ideia, e urn caminho que proporciona 

orientagao e diregao. Segundo Cooper e urn locus interno de consciencia e 

orientagao que define o individuo com base no que ele e e com que se 

importa mais. E. com base nesse prop6sito que comega a se compor a vida. 0 

prop6sito nao pode ser confundido com uma estrategia ou meta, mas sim deve

se ser entendido como urn objetivo fundamental da existencia. 

Para se descobrir esses prop6sitos e necessaria inicialmente considerar 

os pontos fortes e as habilidades pessoais existentes. Uma reflexao ajuda a 

elencar aquilo que e mais importante na vida de urn individuo e onde se 

encontra sua motiva<;ao e seu prazer. 

Quando o individuo reconhece com mais clareza esses prop6sitos passa 

a colocar em a<;ao, alinhando seus esforgos diarios para esses prop6sitos. 

2) Compromisso emocional: 

A emogao desperta e motiva o comprometimento. Esse impulso interno 

e essencial para a implementa<;ao bern sucedida de qualquer tipo de 

inteligencia e estrategia. lndependentemente do prop6sito, da inteligencia e do 

empenho, o individuo nunca ira muito Ionge se nao tiver uma forte motivagao 

intrinseca ou melhor urn compromisso emocional para colocar em a<;ao tudo 

isso. Esse compromisso emocional e essencial para a determinagao na 

realizagao de uma tarefa e na coragem para superar situag6es adversas. 
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0 compromisso emocional nos torna responsaveis pela nossa verdade 

interior, permitindo ao indivfduo compartilhar suas pr6prias experiencias. 

Quando o individuo nao se torna responsavel pela sua vivencia acaba 

transferindo essa responsabilidade para as outras pessoas, 0 que nao e 

aconselhavel pois o indivfduo deixa suas verdades e acaba vivenciando aquila 

que 0 outro ere. 

3) lntegridade Aplicada: 

A integridade e intrfnseca a cada individuo, ela representa o carater. A 

integridade esta ligada ao discernimento do que e certo e errado, ao agir e a 

falar com base no que se discerniu. A ideia de integridade requer urn grau de 

refletividade de moral e etica para distinguir aquila que e certo ou errado. A 

integridade de uma pessoa diz respeito aos compromissos que ela assume e a 

capacidade e comprometimento em cumpri-los. 

Nao se pode ser fntegro sem ser honesto, embora seja possfvel ser 

honesto, mas pouco fntegro. Muitas pessoas confundem a integridade com a 

honestidade. Uma pessoa pode ser honesta sem se engajar na tarefa ardua de 

discernir entre o certo eo errado, ou sem considerar o contexto os sentimentos 

e as oportunidades envolvidas, isso diferencia a honestidade da integridade. 

Ser fntegro portanto e discernir entre o certo e errado e de acordo com 

sua verdade pessoal e os princfpios eticos e marais. 

4) lnfluencia sem autoridade: 

Refere-se a capacidade de influencia sem manipula<;ao de autoridade. 

Diz respeito a percep<;ao, aprendizado, inova<;ao e a<;6es que levam em 

considera<;ao a valencia emocional, em vez de depender somente da 16gica, do 

intelecto ou da analise tecnica. 0 individuo comum que se baseia apenas nos 

cinco sentidos, se preocupa em exercer influencia por meio da busca externa 

de poder e controle, manobra e manipula<;ao. Em contrapartida, com alta 

inteligencia emocional, a nossa tendencia e interiorizar-nos, o que nos permite 

acesso a urn espectro maior de capacidades do que o poder cognitive permite, 

e isso se expressa em forma de influencia que pode ser melhor definida como 

ressonancia em vez de autoridade. 
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0 ser humano e transmissor e receptor de energia e valores. As 

emo<;6es sao correntes de energia que surgem dentro de n6s, ativam nossos 

valores e moldam nossos comportamentos, que emanam para fora e 

influenciam os outros. E dessa maneira que atingimos os prop6sitos. Cada 

sentimento e pensamento influencia cada fibra de nosso ser, irradiando-se para 

fora em dire<;ao aos outros, produzindo a ressonancia. 

Por esse principia da ressonancia as emo<;6es nao sao apenas sentidas 

pelas pessoas, mas tambem podem ser captadas. Um exemplo simples e a 

presen<;a de uma pessoa melanc61ica que possivelmente ira contagiar as 

pessoas a sua volta com a mesma emo<;ao. 

Para esse processo de influencia sem autoridade e necessaria que o 

indivfduo reconhe<;a e respeite a distancia emocional, muitas vezes no intuito 

de ajudar uma pessoa nos envolvemos emocionalmente com a situa<;ao e nos 

prejudicamos juntos. Ao inves de influenciarmos somas contagiados 

negativamente. A distancia emocional em determinadas circunstancias nos 

permite dar espa<;o a outras pessoas que experimentam e compreendam 

maneiras construtivas de levar a vida. 

Outro fator importante para desenvolver a influencia sem autoridade e 

compartilhar suas pr6prias experiencias e seus aprendizados ao inves de dar 

conselhos. Dificilmente as pessoas gostam de receber conselhos e 

apontamentos de que estao erradas. Uma maneira de influenciar positivamente 

e compartilhando uma experiencia verdadeira vivida por voce, ao inves de dizer 

as pessoas o que elas devem fazer. 

Essa capacidade de influencia esta diretamente ligada com os aspectos 

de lideran<;a que precisa ser construfdo tambem atraves da confian<;a, 

honestidade, empatia e dialogo. 

• Quarta Base: Alquimia Emocional 

A ultima base da alfabetiza<;ao emocional e a alquimia. A quarta base 

trata-se da capacidade de sentir as oportunidade e criar o futuro atraves da 

transforma<;ao das situa<;6es. 

Segundo Cooper a alquimia e definida como qualquer poder ou 

processo de transmutar uma substancia comum, tida como de pouco valor, em 
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algo de maior valor. Ao elevarmos o nlvel de consci€mcia e aplicarmos de modo 

intuitivo a inteligencia emocional, tornamo-nos com efeito, alquimistas. 

A ultima base permite prosseguirmos em nossa explora<;ao de vida, 

permitindo-nos fluir com os desafios de maneira mais eficaz, transformando 

situa<;oes diflceis, sentindo as oportunidades, explorando o ambiente, mudando 

algumas regras e criando o futuro. 

Os fatores que compoe a quarta base sao: Fluxo intuitivo, deslocamento 

reflexivo no tempo, o senso de oportunidade e a constru<;ao do futuro. 

1) Fluxo intuitive: 

Quando a intui<;ao esta muito desenvolvida ela acaba fluindo de acordo 

com as circunstancias, ela se torna parte do modo como nosso cora<;ao e 

sentidos se relacionam com todas as experiencias e acontecimentos. 

Os sinais do fluxo intuitivo incluem urn sentimento de desafio e exalta<;ao 

e ate, em alguns casos, extase. Seu desempenho se caracteriza por urn nlvel 

muito alto de atividade e realiza<;oes. Como o fluxo faz-se sentir tao integrado e 

fluido, ele e intrinsecamente recompensador e aumenta nossa confian<;a 

criativa. Ele nos leva a assumir riscos criativos e alcan<;ar realiza<;oes que se 

destacam. Transcendemos as rotinas e preocupa<;oes diarias, proporcionando 

urn sentido mais elevado do proprio valor e maior satisfa<;ao. 

0 fluxo intuitivo e uma capacidade natural humana, nao e necessaria 

fazer for<;a para que ele aconte<;a. Quando desenvolvemos uma atividade com 

concentra<;ao facilitamos a a<;ao do fluxo intuitivo. 

2) Deslocamento Reflexive no tempo: 

0 deslocamento reflexivo no tempo consiste na capacidade de sentir em 

profundidade urn momenta especlfico do tempo e em perceber de maneira 

intuitiva as correla<;oes e os sentimentos evocados durante esse tempo. Nao e 

apenas a no<;ao ou ideia de futuro ou 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 de outra pessoa, refletir sobre ela e se 

posicionar para fazer no presente algo mais eficaz e talvez inovador, algo 

baseado nos valores pessoais e nao em rea<;oes ou na conveniencia. 
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0 deslocamento reflexivo no tempo e uma dimensao da alquimia 

emocional porque lhe permite enfrentar as mesmas coisas que enfrentam os 

outros a sua volta, mas com instintos mais apurados ou maior 

comprometimento ou envolvimento criativo, e assim reagir de modo diferente, 

mais judicioso e inovador, porque seus sentimentos e pensamentos nao estao 

paralisados no tempo. 0 individuo comega a desenvolver uma excepcional 

tolerancia a ambiguidade e pode deixar as coisas " em processo" ou "em jogo" 

para usar uma expressao criativa. 

3) Senso de oportunidade: 

0 senso de oportunidade refere-se ao sentir as oportunidades 

estendendo a consciencia o mais Ionge no futuro quanto puder mediante ao 

uso dos cinco sentidos tradicionais, com a incorporagao do "sexto sentido" 

intuitivo e do instinto, juntamente como todas as outras dimensoes da 

percepgao e inteligencia humana que se encontra ao nosso alcance. Desse 

modo o individuo permanece atento com relagao ao presente, mas consegue 

tambem sentir alem dele. 0 senso de oportunidade permite-nos aprender, 

crescer, inovar e obter novos exitos, isso porque, temos uma visao mais 

completa e enxergamos as coisas sob mais de urn ponto de vista. 

Para elevar e expandir a capacidade intuitiva e emocional, para que o 

individuo possa sentir o mais amplo leque de possibilidades e oportunidades, 

deve-se buscar diariamente estar em movimentagao. Conhecer lugares novos, 

conversar com pessoas de diferentes percepgoes. Ficar parado em urn unico 

Iugar nao permite-nos sentir a riqueza de possibilidades que nos cerca. E 
importante tambem avaliar o ambiente e as pessoas que o cerca, se estes 

permitem com que seus talentos e inteligencias sejam usados ao maximo. 

4) Constru~ao do Futuro: 

Diferentemente do que muitos pensam o futuro nao e algo que o ser 

humano espera, mas sim algo que devemos ajudar a construir. E atraves de 

nossos habitos e decisoes nas pequenas circunstancias que iremos 

gradativamente formar nosso futuro. 

A construgao do futuro deve ser feita por cada individuo com base nas 

competencias emocionais aprendidas. Como visto urn obstaculo pode ser visto 
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como oportunidade de transforma9ao criativa para o futuro. Gada urn dos 

individuos deve procurar em seu proprio caminho a centelha interior que faz 

com que se esforcem, movam-se, adaptem-se, cres9am e enfrentem desafios. 

E atraves do born humor e do entusiasmo, bern como das dificuldades e das 

duvidas, e da coragem de mudar, que temos chances de aprender com as 

experiencias da vida e interagir com elas de modo que possamos crescer e 

aprender, ouvir e viver com urn espirito criativo na constru9ao do futuro. 

Embora nao possamos prever com detalhes o futuro nem controla-lo, 

podemos interferir na moldagem do cora9ao do futuro, incluindo seu contexto 

de significa9ao e nosso empenho e coragem em avan9ar rumo ao 

desconhecido. A inteligencia emocional como visto, e a fonte primaria dessas 

chamas centrais de nossas vidas e do impulso que desperta e inspira as 

pessoas avan9ar rumo ao futuro desconhecido. 

2.6 Como as organiza~oes podem implementar a lnteligencia Emocional 

A inteligencia emocional nas empresas pode ser implementada atraves do 

modelo de quatro bases de Cooper. Esse modelo adaptado as necessidades 

organizacionais e extremamente eficaz para tornar uma organiza9ao 

emocionalmente inteligente, contribuindo assim para urn 6timo desempenho e 

melhora nos resultados. 

Esse t6pico da presente pesquisa tern por objetivo mostrar algumas 

ferramentas de como desenvolver a inteligencia emocional nas organiza96es 

atraves de exercicios praticos elaborados por Cooper dentro do modelo de 

quatro Bases. 

1) Primeira Base Alfabetiza9ao Emocional na empresa: 

1.1 .Desenvolvendo a Honestidade Emocional : 

QE em a~ao: Anota~oes matinais de QE 

Orientar aos funcionarios a cria9ao de urn diario emocional. Pedir para 

que durante urn periodo de tres semanas anotem o que realmente sentem em 

rela9ao ao seu dia de trabalho. Quais as emo96es que o invadem e seus 

pensamentos mais profundos. Orienta-los que reflitam ao final do dia sobre 



41 

essas emoc;oes identificando quais os pontos fracas e negatives dessas 

emoc;oes, explorando e buscando maneiras de aumentar sua inteligemcia. 

1.2.Desenvolvendo a Energia Emocional: 

QE em a~ao: Como administrar a QE energia com o uso de 

interruptores cerebrais 

Pesquisas indicam que urn forte sensa de envolvimento criativo com o 

trabalho, urn projeto , urn debate e uma nova oportunidade aumenta o estado 

de alerta e impulsiona a energia emocional e o desempenho. Em contraposic;ao 

tarefas rotineiras e entediantes reduzem o estado de alerta, aumentando as 

chances de se cometer erros , reduzindo assim a criatividade e o desempenho. 

Algumas estrategias podem ser usadas para esses casas de perda de 

energia a fim de nao comprometer os resultados e o desempenho na 

organizac;ao. 

lnstitua pausas de dez a sessenta segundos: Uma pausa estrategica 

promove urn desligamento do trabalho para uma oportunidade de mudar a 

atenc;ao mental, desviar o olhar e soltar o corpo. Quando nao se faz isso de 

forma programada o corpo automaticamente o faz por pura fadiga e ai 

perdemos a atenc;ao na tarefa e cometemos erros prejudicando a realizac;ao da 

tarefa. 

Atividade fisica ao Iongo do dia: Uma quantidade leve de atividade flsica e 

uma das melhores maneiras de aumentar a energia e diminuir a tensao, 

estimulando a criatividade. 0 bern estar mental e emocional baseia-se tambem 

no trsico. A ginastica !aboral e uma ferramenta muito utilizada que produz 

6timos resultados com relac;ao ao aumento de produtividade. 

Refei~oes e lanches ricos em nutrientes: Refeic;oes moderadas e lanches 

nos intervalos das refeic;oes sao altamente recomendados tanto para a saude 

quanta para a eficiencia no trabalho. As organizac;oes que possuem refeit6rios 

disponibilizando ao funcionario podem organizar urn programa de refeic;oes 

diarias rica em nutrientes indispensaveis para a reposic;ao de energias. Alem 
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disso esse espago pode ser usado para as relag6es informais no trabalho o 

que contribui positivamente para o aumento produtivo. 

Valvulas de escape para aumentar a produtividade: Outra questao 

importante trata-se do ambiente de trabalho. 0 aumento das luzes pode elevar 

a atengao e vivacidade como descoberto em algumas experiencias. A postura 

ergonomica, a escolha de uma boa musica, os cheiros, as cores positivas 

interferem na sensagao de bern estar e seguranga promovendo urn ambiente 

de trabalho mais relaxante ao mesmo tempo que energizante. 

1.3.Desenvolvendo o Feedback Emocional: 

QE em a~ao: " Se eu assumir a responsabilidade por ... " 

Orientar aos funcionarios que diante de uma subita e forte onda de 

emogao que nos compele a agir de urn certo modo, e conveniente fazer uma 

pausa explfcita. Nao trata de uma fuga do conflito mas sim a oportunidade de 

captar o contexto e as possibilidades mentais e emocionais. Pedir para cada 

funcionario fazer uma lista de reag6es a indagagao interior: Se eu assumir a 

responsabilidade de cada sentimento que eu experimentar e de cada palavra 

que eu pronunciar, qual sera minha resposta? 

Certamente as pessoas atraves desse exercfcio terao mais 

responsabilidade pessoal sabre suas emogoes e refletirao a respeito de suas 

ag6es e forma como esta impacta nos individuos e nas suas atividades. 

2) Segunda Base Competencia Emocional na empresa: 

2.1. Desenvolvendo a Presenga autentica: 

QE em a~ao :Va ao amago da questao 

Levar aos participantes e funcionarios a escrever uma carta de seu eu 

privado para seu ser publico. E urn 6timo exercfcio que consiste em 

estabelecer urn dialogo entre o seu ser interior e o seu ser exterior. Orientar 

que durante o processo eles deixem o seu eu interior conduzi-los. Ap6s o 

termino induzir aos funcionarios que releiam cuidadosamente refletindo sabre 

os insights que merecem maior reflexao buscando alinhar seu exterior com a 

verdade interior. Uma 6tima maneira de iniciar essa carta e lembrar de 
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situag6es e acontecimentos importantes e refletir sabre nossa reagao, se 

aquila que foi exteriorizado refere-se ao nosso verdadeiro eu. 

2.2. Desenvolvendo o raio de confianga: 

QE em ac;ao: Amplie seu circulo de confianc;a 

Essa atividade deve ser feita de forma simples. Em uma folha de papel os 

participantes desenham urn cfrculo e dentro dele coloca-se o nome das 

pessoas da empresa em quem confiam de todo o coragao. Ap6s essa etapa 

deve ser feito uma auto - avaliagao se realmente essas pessoas fazem parte 

do seu cfrculo de confianga e par que. Elencar os beneflcios que essas 

pessoas the trazem devido a confianga que nelas the foi depositado e verificar 

as pessoas que nao estao nesse cfrculo buscando os beneflcios de inclui-Jas 

em seu raio de confianga. 0 inverso tambem deve ser realizado. Caso voce 

encontre alguem do grupo em quem nao confia, deve elencar os motivos. 

Essas descobertas devem ser · trabalhadas a fim de ampliar o circulo de 

confianga. 

Orientar aos participantes que para adquirir a confianga e ampliar seu 

circulo e necessaria praticar o habito de ouvir e prestar atengao nas 

informag6es que os outros nos enviam. Qualquer movimento que indique 

pressa ou falta de interesse sao cruciais para a perda de confianga. 

0 aumento da confianga em si mesmo e nos outros e urn fator chave para o 

alcance dos resultados com menos desgaste e esforgo. 

2.3. Desenvolvendo a insatisfagao construtiva: 

QE em ac;ao: Urn ponto de partida das aplicac;oes 

Para tirar proveito da insatisfagao construtiva e preciso pratica. A 

insatisfagao construtiva e uma dimensao da competencia emocional que se 

torna mais forte e valiosa a medida que e regularmente usada. Alguns passos 

podem ajudar: 

Use o poder do arrastamento: Quando em uma reuniao ou discussao a 

conversa se torna acalorada, o ideal e mudar o ritmo falando mais calmamente 

e Ientamente, isso Jevara todos a uma grande consciencia do processo do 

dialogo. 
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Permanec;a aberto quando as coisas esquentarem: Quando as criticas e as 

insatisfagoes vierem a tona ao inves de ataca-las ou reprova-las aproveite a 

oportunidade para aprender com elas. As pessoas dizem a verdade do modo 

como elas veem ou sentem. Nao que necessariamente estejam corretas. 

Porem se voce reprova-las deixara essas pessoas inseguras de falar honesta e 

abertamente com voce e pod era perder oportunidades futuras. 

Capte o QE de todo o grupo: Tomar conhecimento do que todos pensam ou 

sentem nao quer dizer concordar com todos eles. Significa que quaisquer que 

sejam esses pontos de vista e sentimentos, eles sao reais, e pelo menos tern 

sentido a pessoa que o sente. 

Saiba ouvir atentamente: Aguce a sensibilidade durante urn dialogo. Lembre

se que quando uma pessoa contesta algo e porque se importa com isso, caso 

contrario nao contestariam simplesmente iriam embora. Nao se apresse a 

responder, ouga atentamente, urn comentario tranqUilo pode ajudar a diluir 

reagoes emocionais exageradas e promover a busca por uma solugao criativa. 

Compreenda o valor das queixas continuas: Urn dos aspectos da 

insatisfagao construtiva e permitir que as reclamagoes contrnuas de todos 

venham a tona. A baixa produtividade pode estar relacionada a situagoes de 

queixas que nao foram resolvidas. Uma reagao muito comum de falta de 

iniciativa pode ser resultado de reclamagoes que foram ignoradas. A reagao 

geralmente e a retirada das energias pessoais, sentimentos e criatividade 

dentro da empresa. Quando as pessoas sentem que suas queixas e 

preocupagoes estao sendo acolhidas, a energia reprimida na insatisfagao e 

liberada para ser utilizada em prop6sitos construtivos. 

2.4.Desenvolvendo a capacidade de recuperagao e renovagao: 

QE em ac;ao: Desenvolva sua capacidade de recuperac;ao por meio da 

pausa para respirar e da renovac;ao 

Esse momenta de reflexao devera permitir ao individuo descobrir qual a 

maneira mais apropriada pra si mesmo aliviar a carga do cansago e desanimo 

e renovar as energias. 
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Uma caminhada ao ar livre, alguns minutos de ar fresco e luz do sol, urn 

lanche saudavel, ouvir a musica favorita, urn abrago caloroso entre outras 

atividades sao fundamentais para invertermos urn ciclo negativo. Diante de urn 

problema ou situagao diffcil essas medidas podem lhe fazer refletir e encontrar 

solugoes que diante do cansago seriam imposslveis de serem observadas. 

Para que o individuo descubra sua maneira de recuperagao e ideal iniciar com 

uma lista de atividades que lhe dao prazer e serenidade. 

3) Terceira Base Profundidade Emocional na empresa: 

3.1 . Desenvolvendo prop6sitos unicos: 

QE em a~ao: A bussola interior 

Esta e uma ferramenta simples e portatil do QE que proporciona uma 

variedade de recursos criativos e poupadores de tempo. Pega a cada urn que 

elabore uma lista com os principais projetos e metas especlficas do trabalho 

bern como atividades que sentem ser importante para os resultados da 

organizagao. 

A partir da lista sugira que os participantes circulem aquelas que de acordo 

com sua intuigao, tern o potencial de gerar maior valor para voce, para a 

empresa e os clientes. Em seguida deve-se elencar sete itens que dependem 

de sua propria iniciativa ou que possam ser melhorados para que essas metas 

e projetos possam ser realizados. Esses sete itens devem corresponder as 

sete areas prioritarias desses projetos e atividades. Quando uma ideia nova, ou 

uma preocupagao vier a tona anote-as na area prioritaria adequada. Esse 

metoda te ajudara a identificar OS principais prop6sitOS fazendo COm que VOCe 

nao fuja deles mas sim lute para alcanga-los. 

3.2. Desenvolvendo o compromisso emocional: 

QE em a~ao: Mantenha-se responsavel pelo melhor de voce 

Urn dos modos mais simples e eficazes de educar ou fortalecer nossa 

responsabilidade e fazer e manter promessas. Descobrir o que somas capazes 

de fazer com nosso potencial unico e o que os outros sao capazes de fazer 

com o deles, e entao dizer abertamente com o que iremos nos comprometer e 

nos comprometermos com o que estamos dizendo. Ao Iongo do caminho, 
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deve-se permanecer consciente da profundidade do compromisso emocional, 

nosso e dos outros. Caso durante esse percurso se descubra que estamos 

apenas fingindo que estamos nos esfon;ando deve-se parar para avaliar 

novamente onde estamos e quais sao nossos compromissos. 

3.3. Desenvolvendo a integridade aplicada: 

QE em ac;ao: Acordo de tempo de integridade 

E uma ferramenta utilizada individualmente para cada individuo pois diz 

respeito a sua propria integridade. E urn texto escrito individualmente para si 

mesmo se comprometendo com o compromisso de integridade. 

Prop6sito: Usarei o tempo de integridade para sentar-me tranquilo e prestar 

detida atengao a minha vida interior a medida que ela me faz avangar em 

diregao ao futuro. Eu me abrirei para toda a extensao e profundidade de meus 

sentimentos claros e escuros e procurarei saber mais sabre a consciencia 

interior que da forma ao que sinto, penso e digo. 

Compromisso: Comprometo-me que destinarei pelo menos x minutos ( nao 

menos que cinco e dez) todas as manhas nas pr6ximas x semanas ( pelo 

menos tres) antes de iniciar minha rotina diaria , para auto reflexao e para 

explorar minha inteligencia emocional. 

Esse exercicio reflexivo firmara urn compromisso diario entre o individuo e 

sua integridade permitindo com que esse ao Iongo das semanas nao 

desperdice mais energias para encobrir falhas e escorreg6es. 

3.4. Desenvolvendo a influencia sem autoridade: 

QE em ac;ao: Sentimentos de justic;a- influencia e "fator de equidade" 

Em uma folha de papel pega que o funcionario divida-a em dois Iadas. No 

lado esquerdo devera escrever aquila que ele da para a empresa e do lado 

direito aquila que ele recebe da empresa. lsso pode ser feito tambem em uma 

relagao de urn subordinado e seu chefe. 

A percepgao do que se da e recebe e muito pessoal. Quando as 

pessoas comegam a se sentir pouco recompensadas dia ap6s dia, elas podem 

experimentar sentimentos de autocomiseragao, se sentem vitimas e pouco 

apreciadas e cada vez mais sobrecarregadas por causa das expectativas nao 

alcangadas. T entar urn confronto com essa percepgao ou ainda negar pode 
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provocar urn sentimento ainda pior, podendo deflagrar raiva e ressentimentos. 

Quando isso acontece algumas dessas reac;6es podem acontecer: As pessoas 

reduzem suas contribuic;6es, chegam atrasadas, perdem reuni6es, trabalham 

menos, sabotam seu proprio trabalho, aumentam suas exigencias, pleiteiam 

aumento de salario, melhores condic;6es, mais beneffcios ou ainda terminam a 

relac;ao. 

Urn dos modos de restaurar esse equilibria trazendo a influencia sem o 

autoritarismo e buscar conhecer mais sabre a outra pessoa e sabre o que ela 

necessita. Essa e a formula da influencia, obtendo aquila que voce quer e 

dando as pessoas aquila que elas valorizam e necessitam. 

4) Quarta Base Alquimia Emocional: 

4.1. Desenvolvendo o fluxo intuitivo: 

QE em ac;ao: Exercite o seu fluxo intuitivo 

Uma das principais coisas a serem lembradas e que, na maioria dos 

casas, voce nao necessita apenas de mais intuic;ao, voce precisa de uma 

intuic;ao melhor- uma voz interior mais clara e confiavel. 

Algumas dicas que vale a pena serem repassadas para facilitar o acesso 

ao fluxo intuitivo. 

• Viver mergulhado nas experiencias, concentrando toda a atenc;ao 

na tarefa e no desafio em vista; 

• Superando as capacidades, as pessoas parecem mais aptas a 

entrar no fluxo quando se exige delas pouco mais que o habitual; 

• Mantendo-se aberto as possibilidades e transcendendo o medo; 

• Observar como a intuic;ao se comunica com voce, pode ser atraves 

de palavras, imagens e sentidos emocionais do corpo. A auto 

observac;ao nos ajuda a notar melhor quando seu sensa de intuic;ao 

esta lhe trazendo uma mensagem; 

4.2. Desenvolvendo o deslocamento reflexivo no tempo: 

QE em ac;ao: lluminar o futuro e refleti-lo no presente 

Urn exercicio que pode ser aplicado e o questionario de perguntas, que 

devem ser respondidas com relac;ao a hoje, e tambem com relac;ao ao futuro. 
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Os dois quadros devem ser comparados verificando os contrastes e os 

detalhes das respostas. As respostas do futuro foram substancialmente 

diferentes das de hoje? Em caso negativo, ha fortes motivos para se acreditar 

que voce nao realizara seu potencial unico, nem sua empresa sera capaz de 

alcan<;ar ou de manter a lideran<;a do mercado. Veja abaixo algumas perguntas 

interessantes para se fazer: 

Perguntas de deslocamento no tempo Hoje Futuro - daqui a dez 

a nos 

Quais sao as quatro competencias ou 

capacidades de QE que me tornam mais 

valioso como profissional? 

Quem sao meus clientes e colegas de 

trabalho mais importantes? 

De que maneira especffica eu os ajudo a 

alcan9arem melhor suas metas e 

prop6sitos? 

Ate que ponto eu OS conhe9o bern 

enquanto individuos dotados de talento, 

potencial, paixao e prop6sitos (micos? 

4.3. Desenvolvendo o senso de oportunidade: 

QE em a~ao: Cata_lisadores do senso de oportunidade 

Para desenvolver o senso de oportunidade e necessaria alguns esfor<;os 

diferentes da sua rotina. A intera<;ao entre funcionarios de diferentes setores 

pode contribuir para a abertura de novas oportunidades e intera<;6es. Manter 

urn caderno diario de acontecimentos e rea<;6es tambem ajuda a refletir 

diariamente sobre as oportunidades que a correria do dia a dia nao nos permite 

enxergar. Seja criativo diante das situa<;6es, explore as diversidades ao seu 

redor e envolva-se com situa<;6es, ambientes e pessoas criativas. 
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3. Considera~oes Finais 

A administra<;ao tradicional concentrou-se basicamente na analise, no 

poder externo e na racionalidade tecnica, que em grande parte obscureceu 

outras caracteristicas reconhecidamente humanas, como o espirito a emo<;ao, 

a intui<;ao e a experiencia. Os estudos sobre a intelig€mcia emocional 

indicavam que as pessoas mais brilhantes intelectualmente nem sempre eram 

bern sucedidas em suas vidas pessoais e profissionais. Essa constata<;ao 

levou o que hoje consideramos a revolu<;ao nos neg6cios, a quebra de 

paradigmas e a evolu<;ao dos conceitos do que e ser inteligente. 

Apesar de muitos criticos considerarem uma especie de modismo, sem 

nenhuma importancia pudemos atraves dessa pesquisa descobrir que muitos 

estudos cientificos foram realizados para assegurarem a poderosa influencia 

que as emo<;6es tern sobre nossas decis6es, comportamentos, 

comprometimentos, aspira<;6es, relacionamentos e porque nao sobre nosso 

desempenho. 

As grandes empresas hoje, estao atentas a seus funcionarios nao 

somente ao seu talento, conhecimento ou inteligencia intelectual mas tambem 

as suas emo<;6es e capacidade de criar motiva<;ao para si proprio e de persistir 

nos seus objetivos. Alem disso valorizam os funcionarios que sao capazes de 

se relacionarem de forma eficaz e que possuem dominio sobre suas emo<;6es. 

Rotineiramente as organiza<;6es estao olhando seus funcionarios sob a 

6tica do QE, seja para contratar, promover, desenvolver ou demitir. Nao e dificil 

encontrar hoje pessoas que sao demitidas, mesmo tendo urn amplo 

conhecimento intelectual e tecnico sobre uma determinada atividade, mas que 

nao possuem capacidade relacional e emocional. 

Levar a inteligencia emocional para dentro das organiza<;6es e inevitavel 

para a obten<;ao do sucesso. Como visto o QE interfere diretamente no 

desempenho dos individuos comprometendo assim os resultados da 

organiza<;ao. 



50 

4. REFERENCIAL TEORICO 

ANTUNES, Celso. A inteligencia Emocional na constru~ao do novo Eu. 
Petr6polis: Vozes, 7° Ed. 1999. 

CABRAL, Alvaro e NICK, Eva. Dicionario tecnico de Psicologia. Sao Paulo. 
Cultrix. 

CALDERELLI, Paulo. Dicionario enciclopedico psicologia geral. Sao Paulo. 
Forman L TDA, val. 02. 

CLAUDE, Steiner M e PERRY, Paul. Educa~ao Emocional: Urn programa 
personalizado para desenvolver a lnteligencia Emocional. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 1998. 

CONNELLAN, Thomas K. Fator Humano e Desempenho Empresarial. Sao 
Paulo: Harper & Row do Brasil Ltda, 1984. 

COOPER, Robert K. e SAWAF, Ayman. lnteligencia Emocional na empresa. 
Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

DAFT, Richard L. Organiza~oes Teoria e Projetos. Sao Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2002. 

DANN, Jill. Aprenda as chaves da lnteligencia Emocional. Sao Paulo: 
Editora Planeta do Brasil, 2005. 

DAVIDOFF, Linda L. lntrodu~ao a psicologia. Sao Paulo: Markon Books, 
1983. 

GARDNER, Howard. lnteligencias Multiplas: A Teoria na Pratica. Porto 
Alegre:Artes Medicas Sui, 1995. 

GOLEMAN, Daniel. lnteligencia Emocional: Por que ela pode ser mais 
importante que o Ql. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. 

GOLEMAN, Daniel e outros. 0 poder da lnteligencia Emocional: A 
experiencia de liderar com sensibilidade e eficacia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002. 

HILL, Norman C. Como melhorar o desempenho dos empregados. Sao 
Paulo: E.P.U, 1986. 

KWASNICKA, Eunice Lacava. lntrodu~ao a Administra~ao. Sao Paulo: Atlas, 
3D Ed, 1981. 

PIAGET, Jean. Psicologia da lnteligencia. Sao Paulo. Editora Fundo de 
Cultura Brasii;Portugal, 4 D Ed. 1956. 



51 

SENGE, Peter. Fator Humano e Desempenho: 0 melhor de Peter Drucker 
sobre Administrac;ao. Sao Paulo: Pioneira, 2002. 

MONOGRAFIA: 

GON<;ALVES, Marcia Maria. lnteligencia emocional: um fator diferencial no 
processo de gestao. 


