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Qualquer um pode zangar-se - isso é fácil. Mas zangar-se 

Com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da 

maneira certa - não é fácil. 

ARISTÓTELES 

(O Desafio de Aristóteles/Ética a Nicômaco apud Daniel Goleman, 1995) 
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RESUMO 

 

 

 

  Atualmente, com a realidade competitiva e o alto grau de exigência 

do mercado de trabalho global, é preponderante o uso inteligente das 

emoções, principalmente aos que estão na liderança, uma vez que o 

profissional que lidera com maior controle emocional, autoestima elevada, 

autoconhecimento e empatia atrai inúmeras vantagens, não só para si, mas 

para todos que com ele convive, sendo, portanto, fundamental conhecer, 

desenvolver, e aplicar ao máximo certas habilidades que compõem a 

Inteligência Emocional; ressoando energia positiva e entusiasmo, gerando 

sem dúvida um impacto muito positivo para Organização. 
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METODOLOGIA 

 

 

Na tentativa de facilitar o entendimento das questões relevantes ao 

tema, foi feito uma pesquisa bibliográfica onde foram consultados diversos 

autores conhecidos e muito bem conceituados, entre eles Daniel Goleman, 

Richard Boyatz, Stephen R. Covey, Robert Cooper entre outros. 

 Alguns sites que abordam o assunto também serviram como fonte de 

pesquisa. 

Foi incluída neste trabalho uma entrevista com Coach, profissional que 

se utiliza de inquirição e questionamento sistemáticos com o objetivo de 

propiciar a expansão da autodescoberta, da consciência e da 

responsabilidade do líder/gestor em questão, na intenção de desenvolver 

suas habilidades que compõem a Inteligência Emocional. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho apresenta um estudo relevante sobre o conhecimento, 

desenvolvimento a aplicação da inteligência emocional por líderes nas 

organizações. 

 Algumas questões serão pesquisadas, na tentativa de encontrar 

informações valiosas que respondam: Qual o valor do conhecimento, 

desenvolvimento, e aplicação da inteligência emocional na liderança 

empresarial?   

Por muitos e muitos anos nada foi questionado sobre inteligência 

emocional, QE, nas relações da organização.  

 Daniel Goleman, psicólogo, PhD, na década de 90, através de estudos 

e pesquisas, contrariando “modelos” ultrapassados da super valorização de 

líderes com alto grau de inteligência, QI, onde os sentimentos e as emoções 

eram esquecidos e até rejeitados, revelou que o desenvolvimento da 

inteligência emocional é determinante para o sucesso profissional e da 

empresa. 

 O profissional que lidera com inteligência emocional, desenvolvendo-se 

continuamente através do conhecimento, mudanças comportamentais e de 

hábitos, torna-se estrategicamente alinhado aos próprios objetivos e metas, 

de sua equipe e da empresa que trabalha, causando satisfação e resultados 

positivos. 

 O tema abordado corresponde a uma demanda interna, por ter 

vivenciado experiências com profissionais com baixo QE, pouca inteligência 

emocional, com a intenção de apresentar um viés sem a pretensão de 

esgotar o assunto.  

 No mundo globalizado, tão competitivo, onde tudo muda o tempo todo, 

não percebo “verdadeiramente” os esforços para o desenvolvimento das 

habilidades da inteligência emocional pelas pessoas no mundo empresarial. A 
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humanidade está visivelmente desequilibrada em suas emoções, com 

reações exageradas, agressivas e de pouca assertividade. Para uma 

sociedade mais humana, é necessário um esforço coletivo, com disciplina, 

força de vontade, persistência e necessidade de mudança, dando uma 

roupagem mais inteligente emocionalmente às relações de trabalho. 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar dados e informações que 

contribuam ou que venham a ser um insight  para melhor entendimento do 

que é a inteligência emocional, a importância do líder emocionalmente 

inteligente para organização, quais competências são desejáveis e as 

possibilidades de mudança para se tornar um líder com mais inteligência 

emocional.  

 Serão apresentados no Capítulo I, alguns conceitos de inteligência 

emocional, os diferentes tipos de inteligência, as relações das estruturas 

cerebrais correspondentes às emoções. No Capítulo II serão mostrados 

dados que indiquem a importância para a empresa da liderança inteligente 

emocionalmente. No Capítulo III serão apresentadas algumas habilidades 

que compõem as competências da inteligência emocional e finalmente, no 

Capitulo IV, quais as possibilidades de mudanças e quais são elas para se 

tornar um líder emocionalmente inteligente. 

 Concluo o trabalho com visão, observação e opinião particular, após 

muita leitura e informações de autores/ pesquisadores sobre o assunto.   
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CAPÍTULO I 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 

 

1.1- Os diferentes tipos de inteligência: Emocional, 

Racional e Espiritual 

 

Daniel Goleman(1995) acredita que em um certo sentido, temos dois 

cérebros, duas mentes e dois tipos diferentes de inteligência : A Racional e a 

Emocional. Ele diz que na vida o desempenho é determinado pelas duas 

inteligências, que não é apenas o QI, mas a inteligência emocional que conta. 

Na verdade o intelecto não poderia dar o melhor de si sem a inteligência 

emocional, o ideal é encontrar o equilíbrio entre as duas. 

Essas duas mentes, a emocional e a racional, operam em estreita 

harmonia na maior parte do tempo, entrelaçando seus modos de 

conhecimento para nos orientar no mundo. Em geral, há um equilíbrio entre 

as duas mentes emocional e racional, com a emoção alimentando e 

informando as operações da mente racional, e a mente racional refinando e 

às vezes vetando o insumo das emoções. 

São faculdades semi-independentes, cada uma refletindo o 

funcionamento de circuitos distintos, mas interligados, no cérebro. 

Observando, porém que quando surgem as paixões, é a mente emocional 

que toma o comando. 

Atualmente um terceiro tipo de Inteligência tem sido desejado e 

discutido, conforme citado por Danah Zohar apud Raul Condeloro( 2012): 

 

 “A Inteligência Espiritual é a inteligência que dá senso de propósito, 

valor e sentido na vida. A Inteligência espiritual trata de quem somos”.  
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1.2- Conceitos de Inteligência Emocional 

 

É definido como inteligência emocional: 

 

                                    A inteligência emocional é a capacidade de 

                                     sentir, entender e aplicar eficazmente o poder 

                                     e perspicácia das emoções como uma fonte 

                                     de energia, informação, conexão e influencia 

                                     humanas. (COOPER e SAWAF, 1997, p.18) 

 

 

   Marques (2012) define como Inteligência Emocional a forma de 

administrar os impulsos para não explodir e depois se arrepender. Ou seja, a 

maneira que as pessoas lidam com suas próprias emoções e com as 

emoções dos indivíduos ao seu redor, capacidade de se adaptar as mais 

diversas situações para alcançar um objetivo, capacidade de relacionar-se 

com assertividade e positividade com as demais pessoas e, além disso, ter 

flexibilidade e foco em momentos de grande pressão. 
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1.3- A Neurociência e a Inteligência Emocional 

 

Os circuitos de regulação emocional mais importantes vão da área pré-

frontal até as amígdalas, localizadas uma de cada lado do cérebro médio, 

como parte do sistema límbico. 

Conforme Goleman (2002), os sistemas neurais responsáveis pelo 

intelecto e pelas emoções são separados, mas intimamente interligados. Em 

momentos de emergência, são nossos centros emocionais, o cérebro límbico, 

que comandam o resto do cérebro. O cérebro intelectual evoluiu a partir do 

cérebro límbico e continua obedecendo às ordens que daí emanam quando 

detectamos uma ameaça ou nos encontramos sobre pressão. É a amígdala, 

estrutura límbica que analisa o que nos acontece momento a momento, 

sempre pronta a alertar para alguma emergência, determinando a ação 

imediata caso perceba algum perigo. Na avançada civilização atual, 

deparamo-nos com realidades de uma sociedade complexa, como exemplo a 

sensação de não estarmos sendo tratados de forma justa, munidos de um 

cérebro criado para sobreviver a emergências físicas. Desta forma podemos 

nos encontrar em situação de seqüestro emocional, dominados pela 

ansiedade ou pela raiva. O estresse não só prejudica as habilidades mentais, 

mas também reduz a inteligência emocional das pessoas. Felizmente, estes 

impulsos emocionais fazem um extenso circuito, que vai da amígdala à área 

pré-frontal, o centro executivo do cérebro. É ela que recebe e analisa 

informações de todas as partes do cérebro, para então decidir o que fazer, é 

capaz de vetar um impulso emocional garantindo, assim, uma resposta mais 

eficaz. 

Hoje em dia, uma parceria emblemática para pesquisas na área da 

neurociência se dá entre psicólogos e neurocientistas, com a utilização da 

ressonância magnética funcional, conhecida anteriormente para diagnóstico 

sendo utilizada nas pesquisas atuais, onde apresenta imagens 

impressionantes do cérebro em funcionamento, sendo ativadas por estímulos 
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gerados pelas emoções, possibilitando mais conhecimento e conclusões 

sobre o funcionamento do cérebro, uma vez que já é possível relacionar uma 

estrutura cerebral a um determinado tipo de emoção.  
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                                         CAPÍTULO II 

 

A IMPORTÂNCIA DO LÍDER EMOCIONALMENTE 

INTELIGENTE 

 

 

 

2.1- A Inteligência Emocional e a Imagem da Empresa 

 

 De acordo com Lima (2004), a Inteligência Emocional é sem dúvida um 

grande diferencial nas lideranças, e de suma valorização no ambiente 

organizacional. 

A figura do líder representa a empresa e se o líder conseguir entrar no 

mundo de seu colaborador e entender seu modo de pensar, seu costume, 

sua cultura, convivendo com a sua equipe de forma justa e humana, irá 

transmitir uma imagem positiva da empresa, esta é a melhor e mais 

convincente imagem da empresa.  

 Para se levar uma organização à condição de vencedora, o líder 

precisa ter uma visão positiva do poder, podendo ser reconhecido, avaliado e 

medido pela quantidade de justiça que é capaz de praticar, pela capacidade 

de promover a auto-estima em cada membro da equipe e pela felicidade de 

que é capaz de impregnar a organização.  

 

 Cooper(1997) diz que quando são utilizadas as emoções e intuição, 

não apenas a mente analítica, suas sensações e sua inteligência emocional o 
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capacitam a percorrer  em instantes inúmeras opções e cenários para chegar 

à melhor solução em questão de segundos em vez de horas. Estudos 

demonstram a rapidez desse processo, assim como a probabilidade de 

descobrir uma resposta tão boa ou melhor do que a que obteriam se tivessem 

recorrido apenas ao intelecto.  

 

Ao contrário do que se pensa, as emoções raramente são 

invasivas, sua interferência quase sempre é inteligente, 

sensível, benéfica e mesmo sábia. Elas são uma fonte 

primária de motivação, informação (feedback), força pessoal, 

inovação e influência. Na maioria das vezes, as emoções não 

se opõem ao bom senso e ao raciocínio; pelo contrário, elas o 

inspiram e estimulam, ligando-se ao sucesso e à 

lucratividade. (COOPER, 1997, p.19) 

 

 

2.2- A importância da influência do líder para a               

Organização 

 

 Todo líder tem o poder máximo de influenciar o coletivo tanto de forma 

positiva quanto negativamente. A estabilidade emocional de uma pessoa 

depende das ligações com os demais, o que chamamos de loop aberto do 

sistema límbico. 

 Conforme Goleman (2002), a organização vai ganhar ou perder serviço 

dependendo em grande parte das habilidades e eficácia dos líderes. Quando 

as emoções dos seguidores (colaboradores) são estimuladas de forma 

positiva as pessoas são impelidas ao entusiasmo e o seu desempenho 

poderá disparar, o que chamamos de efeito ressonante. Mas por outro lado, 

quando essas pessoas são incitadas ao rancor e à ansiedade é gerado o 

efeito dissonante, minando os alicerces emocionais que permitem o destaque 

e crescimento desta equipe. 
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As emoções podem difundir-se como vírus, mas não são transmitidas 

com a mesma facilidade. 

Um estudo da Yale University School of Manegement descobriu que, 

em equipes de trabalho, a alegria e a cordialidade disseminam-se com mais 

facilidade, ao passo que a irritabilidade é menos contagiosa e a depressão 

praticamente não se espalha. Conforme relato de Goleman (2002), “essa 

maior taxa de difusão dos estados de espírito positivos tem implicações 

diretas para os resultados das empresas.”  

De acordo com as pesquisas, o humor interfere na eficácia do trabalho, 

pois as tendências construtivas estimulam a cooperação, a justiça e o 

desempenho profissional.  

Os líderes que disseminam sentimentos positivos funcionam como 

verdadeiros ímãs emocionais, onde atraem pessoas talentosas para sua 

equipe. Portanto, líderes otimistas e entusiásticos, conforme comprovam as 

pesquisas, têm mais facilidade para reter seu pessoal do que os chefes 

propensos a humores negativos. 

 

 

 

2.3- Relação do clima de serviços com satisfação do 

cliente 

 

É real a relação existente entre o bom desempenho dos colaboradores 

(clima organizacional) com a satisfação dos clientes.  

Goleman (2002) afirma que na verdade existe mesmo um logaritmo 

que prevê esta relação, para cada melhoria de 1% no clima dos serviços, 

ocorre um aumento de 2% na receita.  

Os funcionários que estão mais satisfeitos e sentem-se bem dispostos 

têm maiores chances de se empenhar mais para agradar os clientes e, assim, 

incrementar os resultados. 
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Fica claro então que, a condição emocional do líder realmente afeta o 

estado de espírito de seus liderados e como conseqüência seus 

desempenhos e dedicações. Por isso, deixam de ser problemas particulares e 

tornam-se componentes importantes a administração dos humores da equipe 

pelo líder e o modo como os influencia para os resultados da empresa. 

 

Para se ter uma idéia da importância de determinadas competências 

da IE dos líderes para os negócios, Goleman cita uma análise das 

contribuições de certos sócios para o lucro de uma determinada empresa de 

contabilidade.  

 

Os parceiros particularmente fortes nas capacidades de 

autogestão proporcionavam 78% mais lucro incremental do 

que aqueles mais fracos sob esse aspecto. Do mesmo modo, 

o lucro propiciado pelos parceiros com ênfase nas 

competências sociais era 110% maior, e aqueles cujas 

competências mais acentuadas eram as relativas à 

autogestão ofereciam um imenso lucro incremental de 390% - 

nesse caso, US$1.465.000 a mais todo ano. (GOLEMAN, 

2002, p.249) 
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CAPÍTULO III 

 

COMPETÊNCIAS ESSÊNCIAS AOS LÍDERES 

EMOCINALMENTE INTELIGENTES 

 

É importante salientar que nenhum líder, por mais extraordinário que 

seja, destaca-se em todas as competências da IE, porém os mais eficazes 

costumam dar ênfase a pelo menos meia dúzia de determinadas 

competências.  

 

 

 

3.1 – Domínios da Inteligência Emocional 

 

Alguns líderes apresentam evolução diferenciada em suas habilidades 

da inteligência emocional, mas a grande maioria precisa se aprofundar em 

pelo menos uma competência de cada uma das quatro áreas fundamentais 

da inteligência emocional. 

Para Goleman (2002) estes domínios são formados por competências 

pertinentes à competência pessoal (autoconsciência, autogestão) que é 

determinada pela capacidade de como lidamos conosco mesmo e, por 

competências pertinentes à competência social (consciência social e 

administração de relacionamentos) que determinam como administramos 

nossos relacionamentos. 

Descritos abaixo, as competências supracitado pelo autor: 
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A Autoconsciência é formada pela autoconsciência emocional, onde o 

líder identifica as próprias emoções e reconhece seu impacto usando a 

intuição para melhor guiar o curso de ação. 

A auto-avaliação precisa compõe uma das habilidades mais urgentes 

para a Autoconsciência, pois a pessoa conhecendo bem suas limitações e 

seus pontos fortes, sendo receptivo às críticas e ao feedback, o fluxo em suas 

relações tornam-se mais fáceis e possíveis. 

A autoconfiança também faz parte das habilidades desejáveis da 

Autoconsciência, com a percepção do próprio valor e capacidade, 

destacando-se dentro do grupo. 

Autogestão é de grande importância como competência fundamental 

aos líderes, e é composta pelo autocontrole emocional, onde os líderes 

administram seus impulsos e emoções mais perturbadores mesmo quando 

estão sob pressão durante uma crise. 

A transparência também deve ser trabalhada como habilidade da 

Autogestão, pois quando os sentimentos, crenças e atos, são expostos pelos 

líderes de forma clara, sendo honestos e íntegros, tornam-se dignos de 

confiança. 

Outras habilidades muito bem vindas à Autogestão são a 

adaptabilidade e a superação, com a capacidade de lidar com várias 

demandas simultaneamente sem perder foco sempre superando os 

obstáculos e a busca por melhoras do desempenho para satisfazer padrões 

internos de excelência. 

Algumas outras habilidades da autogestão são desejáveis, 

destacando-se a iniciativa, com prontidão para agir aproveitando as 

oportunidades; e o otimismo, suportando as adversidades sempre de cabeça 

erguida, enxergando nos reveses as oportunidades, não as ameaças. 

A Consciência Social é pontuada pela empatia, onde se percebe as 

emoções da outra pessoa ou grupo, entrando em sintonia com uma ampla 

variedade de sinais emocionais, sendo capaz de escutar com atenção e 

colocando-se no lugar do outro. 
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Também faz - se desejável como competência da Consciência Social, 

a consciência organizacional, demonstrando habilidade política, identificando 

as tendências, as redes de decisão e compreendendo as forças políticas na 

organização, os valores básicos e regras subentendidas que regem o 

comportamento das pessoas. 

O serviço onde o líder monitora cuidadosamente a satisfação dos 

clientes, certificando-se de que estão sendo atendidas suas reivindicações, 

colocando-se disponível a qualquer momento. 

A Administração de Relacionamentos é formada pela liderança 

inspiradora, causando ressonância, fomentando um sentido de objetivo 

comum, indo além das tarefas do dia a dia, tornando o trabalho mais 

estimulante. 

A influência é relevante na Administração de Relacionamentos, com a 

noção exata de como conquistar a adesão e a cumplicidade das pessoas 

“certas” e fundamentais para a construção de uma rede de apoio de uma 

determinada iniciativa. 

Para a Administração de Relacionamentos não podem ser esquecidas 

habilidades como o desenvolvimento das pessoas através do cultivo das 

capacidades alheias por meio do feedback e da orientação; e a catalisação 

de mudanças, quando os líderes reconhecem a necessidade de 

transformação e encontram maneiras práticas de superar os obstáculos à 

mudança. 

 O gerenciamento de conflitos, que é a capacidade de solucionar 

divergências, aparando as arestas, reconhecendo os sentimentos e pontos de 

vista de todos os lados e, redirecionando a energia para um ideal comum, é 

fundamental como habilidade, pois se não bem administrado, pode acarretar 

sérios prejuízos não só a equipe como também à organização. 

 A administração de relacionamentos é formada também pelo trabalho 

em equipe e colaboração, e quando bem direcionada libera um sentimento de 

solidariedade, compromisso e entusiasmo muito positivo, promovendo a 

fidelidade e a identificação, fortalecendo as relações íntimas entre simples 

colegas de trabalho. 
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3.2- Foco nas Pessoas   

Uma das maiores habilidades pertinentes aos líderes é priorizar o foco 

nas pessoas, saber lidar com elas e com suas características individuais e 

com a relação existente entre elas. 

De acordo com Lima (2004, p.43), “saber lidar com os recursos e 

processos da organização é importante, mas não será completo se não 

houver foco nas pessoas”. 

 

Foco nas Pessoas(P) consiste na valorização e educação de 

indivíduos que consigam desenvolver uma atividade 

relacionada ao negócio com a competência de gerar uma 

idéia ou ação que tenha a propriedade de transformar uma 

realidade, podendo esta ser objetivamente medida. (LIMA, 

2004, p.43) 

 

 

O líder deve provocar paixão na sua equipe e este sentimento deve ser 

recíproco, e para que isso venha ocorrer, deve conhecer cada membro da 

sua equipe, sendo atencioso com todos.  

 

3.3 – Reconhecer e Valorizar o Outro 

        O líder deve manter a fidelidade do grupo com envolvimento real nas 

atividades e compartilhando as responsabilidades, reconhecendo e dividindo 

publicamente o valor de cada um dos participantes da equipe.  Conforme 

Lima: 

             

O líder não deve ter apenas a capacidade de se organizar em 

grupo e realizar coisas, mas ter a real capacidade de pensar, 
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se emocionar, compartilhar, e celebrar o verdadeiro sabor da 

vitória. (LIMA, 2004, p.81) 

 

 

3.4 - Honestidade emocional 

Compartilhando as idéias de Cooper (1997), ser emocionalmente 

honesto é prestar atenção na verdade dita pelo coração, e para isso exige-se 

que se dê ouvidos aos fortes sentimentos da “verdade interior” que surge em 

grande parte do centro da inteligência emocional, que está ligada diretamente 

a intuição e a consciência. 

 

Na medida em que possamos ser emocionalmente honestos 

– usando o coração e não a mente, empregando palavras 

bem escolhidas para dizer o que realmente sentimos e em 

que de fato acreditamos – encontraremos nossa voz e nos 

tornaremos reais. (COOPER, 1997, p.29) 

 

A honestidade emocional nos torna real e verdadeiro conosco mesmo, 

nos possibilitando a aprender e a encarar diretamente não só o lado brilhante 

e vigoroso dos sentimentos humanos, mas também o lado sombrio do 

coração. As nossas raivas, dúvidas e exames de consciência, surgem deste 

lado sombrio do nosso coração, onde podemos experimentar sentimentos 

intensos que podem ser catalisadores de mudanças, nos forçando a fazer um 

exame do que somos e do que queremos nos tornar verdadeiramente.  

 

3.5 – A Intuição para o líder 

       Henry Mintzberg apud Cooper( 1997 ) observou que os resultados de 

estudos feitos na Harvard Business Review(HBR) sobre os executivos, líderes 

ou gerentes que melhor operaram sob condições caóticas e não 

prognosticáveis  foram os “pensadores holísticos” que se apoiaram  

constantemente em pressentimentos para lidar com problemas complexos 

demais para permitir uma análise racional. Foi concluído que a eficácia 
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organizacional não está na racionalidade, mas na mistura de uma lógica 

cristalina com uma intuição poderosa.     

      Cooper(1997, p. 258) acredita que “a expressão máxima da compreensão 

é a intuição altamente treinada”.  

      Acrescenta que na maioria dos casos não é necessário ter mais intuição, 

mais uma intuição melhor, uma voz interior mais clara e confiável, que precisa 

ser educada e observada, questionada, ampliada e respeitada. 

 

3.6- A ética do caráter 

         Covey (2006) declara ser extremamente importante o que denomina ser 

a Ética do Caráter como formação fundamental aos líderes, onde a liderança 

ressonante será uma constante, e que diz: 

 As pessoas só experimentam o verdadeiro sucesso e a 

felicidade duradoura quando aprendem a integrar certos 

princípios como integridade, humildade, fidelidade, 

temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, 

simplicidade, modéstia e a Regra de Ouro, que é fazer aos 

outros o que desejamos que nos façam. (COVEY, 2006, p.29) 

 

 

 

3.7 – Vínculos saudáveis e produtivos 

  Geisa D’avo (2012) apresenta algumas lições de Inteligência Social 

para produzir vínculos mais produtivos e saudáveis entre as pessoas, 

podendo ser socialmente, na empresa ou onde as relações possam 

acontecer. Consideremos alguns passos citados pela autora: 

 Primeiro passo; exercite o amor-próprio, é preciso manter o foco no 

próprio interior para começar a desenvolver a inteligência social. Não é difícil 

entender o porquê: uma pessoa com elevada autoestima, autoconfiança e 

autoconhecimento transmite muito mais segurança em seus relacionamentos 

do que alguém que não possui estas qualidades. Dessa maneira, ela também 

não encontra grandes dificuldades para influenciar os indivíduos a 
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colaborarem na realização dos objetivos que propôs, afinal, todos se sentem 

seguros e confiantes ao seu lado.  

Segundo passo; valorize o próximo para sentir-se respeitado, pois 

quando fazemos um indivíduo sentir-se respeitado e valorizado, adquirimos 

sua confiança e, conseqüentemente, teremos também mais um colaborador 

naquilo que desejamos obter. Além disso, com esta postura é possível ajudar 

uma pessoa ou um grupo a conquistar seus próprios objetivos. Isso porque os 

significados dados por ambas as partes àquela meta tenderão a ser iguais, o 

que estreitará os relacionamentos, a confiança, o feedback, e a assertividade 

entre todos os envolvidos.  

Terceiro passo; seja mais assertivo, existem três tipos básicos de 

comportamento humano: passivo, agressivo e assertivo. O passivo ocorre 

quando o indivíduo sempre fala sim para tudo e para todos, por receio de 

magoar seus semelhantes. Este tipo de comportamento, porém, pode trazer 

sofrimento e problemas de relacionamento. Já o agressivo é um 

empreendedor nato, com tendências centralizadoras. Embora seu perfil seja 

adequado para lidar com situações adversas, seu maior defeito é a 

inflexibilidade. Por fim, os assertivos defendem seus direitos e sabem dizer 

não, mas também são capazes de reconhecer uma boa idéia ou argumento. 

Sem dúvida, esse é o comportamento de quem tem inteligência social.  

Quarto passo; ser empático , capacidade de se colocar no lugar dos 

outros. Por isso, quando desejamos estimular uma pessoa a colaborar 

conosco, devemos, antes de tudo, entender como ela se sente em relação 

àquele contexto. No momento em que se estrutura este relacionamento 

empático, nos tornamos aptos a fazer uma interpretação correta dos motivos 

que a levam a querer ou não se envolver com nossos projetos.  Assim, 

podemos propor alternativas quando necessário e, conseqüentemente, 

estabelecer um relacionamento muito mais confiável e promissor.  

Quinto passo; respeite o próximo, treine constantemente a 

assertividade e a empatia. Dessa forma, você saberá identificar qual é o limite 

de cada um sem, contudo, tornar-se passivo diante de determinada situação. 

Porém, entenda que, para ser empático, você não precisa apenas se 
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solidarizar com as limitações alheias, mas também saber enxergar as 

qualidades dessas pessoas.  Dessa forma, você não somente compreende o 

outro, mas também o valoriza.  

Sexto passo; fugir do papel de vítima, freqüentemente a autopiedade 

surge quando não conseguimos atingir um objetivo, sentimento que pode 

atrapalhar todos os nossos relacionamentos profissionais e pessoais. Por 

isso, a melhor forma de lidar com as emoções negativas é adotar um 

comportamento preventivo e fugir da posição de vítima. Ou seja, em vez de 

pensar “essa pessoa fez isso para me atingir”, reflita sobre a sua parcela de 

culpa na situação, sobre as verdadeiras motivações do outro e, até mesmo, 

sobre a inevitabilidade do acontecido.  

Sétimo passo; transmita idéias com clareza, utilizar a inteligência social 

é também saber argumentar e expor opiniões sem, contudo, inibir os 

pensamentos alheios. A postura assertiva, mais uma vez, mostra que é 

possível transmitir suas idéias com objetividade, clareza, transparência, ética 

e honestidade. Para que esta mensagem seja bem recebida, deve-se colocá-

la de maneira firme, porém não ríspida. Falar de maneira calma, sem alterar o 

tom de voz, por exemplo, pode ajudar nesse processo.  

Oitavo passo; demonstrar emoções sinceras, a sinceridade é um 

elemento importante nas relações humanas. Isso porque, para obter 

colaboração por parte das pessoas, é necessário que um relacionamento de 

confiança e sinceridade já esteja consolidado. Porém, lembre-se que estes 

elementos precisam ser conquistados por meio da ética e de ações práticas.  

Nono passo; conquistar a confiança alheia, saber ouvir aquilo que lhe 

dizem é essencial para conquistar a confiança alheia. Parece simples, mas 

nem sempre desenvolvemos a capacidade de escutar corretamente. Para 

isso, é preciso prestar muita atenção às informações que lhe são 

transmitidas, mesmo que sejam críticas ou elogios. Com este esforço, você 

estará apto, inclusive, a opinar com mais segurança sobre o assunto que está 

sendo discutido. Ser participativo lhe permite fornecer um retorno importante 

a quem fala e, acima de tudo, demonstra preocupação.  



 

 

 
 

27 

Décimo passo; respeitar a individualidade existem várias formas de 

dizer uma mesma coisa. Por isso, para garantir que sua mensagem chegue 

da maneira correta, você deve conhecer o tipo de comportamento e forma de 

agir do receptor. Respeitar a individualidade e adaptar o tratamento que dará 

a cada pessoa é essencial para obter a colaboração.  Seja transparente, mas 

saiba o que falar, para quem falar, como falar e o momento de falar. 
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CAPÍTULO IV 

 

É POSSÍVEL MUDAR E LIDERAR COM MAIOR 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

  

Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida poderá mudar se 

efetivamente quiser e ou necessitar.  

 A ciência comprova a possibilidade de mudanças de hábitos em 

qualquer fase da vida, adquirindo-se competências tão desejadas para 

liderança inteligente emocionalmente e abandonando outras tão nocivas. 

Porém, não é só com a transformação de pequenos hábitos e atitudes que 

elas ocorrerão; mas através da interiorização e autoconhecimento, 

trabalhando nas raízes, nos paradigmas que determinam as nossas 

condutas.  

Toda mudança vai depender da vontade e da disciplina de cada um. 

 

4.1 – Mudanças de Paradigmas 

A palavra paradigma é utilizada para definir modelo, teoria, percepção, 

pressuposto ou padrão de referência. Enfim, em outras palavras é a forma 

como vemos o mundo em termos de percepção, compreensão e 

interpretação. 
 

Cada um de nós tem tendência para pensar que vê as coisas 

como elas são, que somos objetivos. Mas não é bem assim. 

Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. – ou 

seja, como fomos condicionados a vê-lo. (COVEY, 2006, 

p.41) 
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As pessoas pensam de forma diferente, acreditam que sua verdade é 

única, mas não quer dizer que são mal intencionadas, pois cada uma percebe 

o mundo através das lentes específicas de sua própria experiência. 

Se não fosse a quebra dos paradigmas, a ruptura com a tradição, com 

a forma obsoleta de pensar e com os velhos hábitos, não teríamos avançado 

tanto no mundo científico, na medicina e na tecnologia.  

 

4.2 – Reeducando o Cérebro 

Goleman (2002) diz que as pesquisas afirmam que o treinamento correto 

pode efetivamente alterar os centros cerebrais responsáveis pela regulação 

das emoções negativas e positivas. A reeducação do cérebro emocional para 

aprendizagem das competências da I.E. exige um modelo diferenciado do 

requisitado pelo cérebro racional.  

A inteligência emocional envolve circuitos que vão dos centros 

executivos cerebrais, nos lobos pré- frontais, ao sistema límbico, que governa 

os sentimentos e impulsos.  

Conforme revelam as pesquisas, as habilidades baseadas na área 

límbica são muito melhor aprendidas por meio de motivação, prática 

constante e feedback . O neocórtex é muito eficiente para a aquisição de 

habilidades técnicas ou analíticas, incorporando conceitos rapidamente. 

 Goleman cita que os problemas dos Programas de Treinamentos para 

aperfeiçoamento das competências da inteligência emocional para liderança 

são a utilização incorreta da área cerebral a ser estimulada, porque 

normalmente apelam para neocórtex e não para o cérebro límbico. 

 

O modo de funcionamento do neocórtex faz dele uma 

máquina de aprendizagem de grande eficiência, capaz de 

expandir nossos conhecimentos ligando novas idéias ou fatos 

a uma vasta rede cognitiva. Essa aprendizagem por 

associação é extraordinariamente rápida: O cérebro racional 

é capaz de compreender algo ao ouvi-lo ou lê-lo uma única 

vez...O cérebro límbico, por outro lado, aprende muito mais 
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devagar – sobretudo quando se trata de reorganizar hábitos 

profundamente arraigados.(GOLEMAN, BOYATZIS e McKEE, 

2002, p.102)  

 

Segundo relatos de Goleman(2002), após pesquisas da University of 

Winconsin, foi confirmado ser falsa a crença de que na fase inicial adulta as 

sinapses nervosas sofrem atrofia e que não podem ser substituídas. As 

pesquisas neste campo confirmam que os cérebros humanos podem criar 

novas sinapses e tecidos nervosos ao longo de toda a vida adulta.  

 Pesquisadores Ingleses descobriram após observações e estudos 

com motoristas de táxis, que devido ao grande labirinto que é dirigir em 

Londres, após anos no ofício, demonstram grande plasticidade neuronal, 

cerebral, onde a parte do cérebro que é responsável pelas relações espaciais 

cresce em tamanho e atividade. Desta forma, fica claro que em qualquer fase 

da vida as sinapses nervosas utilizadas constantemente se fortalecem, e as 

menos utilizadas se enfraquecem paulatinamente. 

 

4.3 – Reforço de comportamento X Efeito lua-de-

mel 

Alguns Programas de Treinamento quase que desaparecem em um 

prazo de três ou seis meses depois se não trabalhados e observados pelos 

líderes, quando a rotina do dia a dia impede reforçar novos comportamentos, 

aí estes programas não se sustentam, causando o efeito lua-de-mel. De 

acordo com as observações de Goleman: 
 

O ciclo dá-se mais ou menos assim: o sujeito sai do programa 

entusiasmado e decidido a melhorar. Ao retornar para o 

escritório, porém, há uma pilha de e-mails, cartas e 

telefonemas à sua espera.....tudo o que acaba de aprender 

vai lhe escapando por entre os dedos, enquanto as antigas 

respostas automáticas assumem o controle. A lua-de mel é 
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vilmente interrompida. (GOLEMAN, BOYATZIS e ANNIE 

McKEE, 2002, p.98)  

 

Goleman afirma que a boa notícia (p.99) é que embora muitos 

programas percam o impacto com o passar do tempo, se o desenvolvimento 

de liderança seguir os princípios básicos certos as melhorias podem perdurar.  

  

  

4.4 – Processos de mudanças 

 

  Goleman (2002) declara que para que ocorra o desenvolvimento ou 

fortalecimento de determinados aspectos de quem somos (eu real) ou 

queremos ser (eu ideal), é necessário a aprendizagem autoconduzida. 

 Boyatzis (2002) ao longo de décadas, desenvolveu cinco descobertas, 

cada uma representando uma descontinuidade (lacuna flagrante entre eu 

ideal e a realidade) sendo o processo recursivo; onde não se sucedem de 

maneira tranqüila e nem de forma ordenada, acontecendo em diferentes 

tempos com esforços diferenciados.  

A primeira descoberta é enxergarmos quem queremos ser, meu eu 

ideal e a partir desta visão sermos motivados a desenvolver nossas 

habilidades. 

A segunda descoberta é saber quem somos de fato, como agimos, 

como os outros nos vêem e quais são as nossas crenças mais profundas, 

preparando o terreno para mudanças de estilo de liderança. 

A terceira descoberta é criar um plano de ação que nos oriente no 

aprimoramento de nossas virtudes e redução de nossas falhas.  

A quarta descoberta é a reconfiguração do cérebro, praticando e 

experimentando novos comportamentos, idéias e sensações 

incansavelmente. Para dominar uma nova competência de liderança, é 

necessário mudar a primeira opção do cérebro, revertendo hábitos antigos e 

aprendendo hábitos novos através da prática constante, até sentirmos que 

conseguimos sustentar a nova resposta por um tempo longo.  
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A quinta descoberta é o poder dos relacionamentos, apesar de ser 

denominada aprendizagem autoconduzida, não acontece isoladamente, ou 

melhor, é fundamental o desenvolvimento de relacionamentos onde existam 

franqueza, confiança e apoio que possibilitem as mudanças. É a constatação 

de que precisamos dos outros para identificar nosso eu ideal ou encontrar 

nosso eu real, descobrir nossas virtudes e defeitos, desenvolver e 

experimentar um projeto para o futuro. O cultivo destes relacionamentos 

ajuda-nos a ver aquilo que nos passa despercebido, confirmando nossos 

progressos. Sem o envolvimento dos demais, não poderá haver mudança que 

perdure.  
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Conclusão 

 

Sem dúvida alguma a liderança ressonante é fundamental para que se 

crie um reservatório de positividade em sua equipe, liberando o que há de 

melhor em cada um. 

Inúmeras lições relevantes foram apresentadas para esta longa e 

continuada jornada, considerando a impossibilidade da aquisição de todas as 

habilidades, mas priorizando algumas muito significativas, citando como 

exemplo o exercício do controle do seqüestro emocional, pois é ele que nos 

leva a ter atitudes negativas, levadas por fortes emoções, sem o tempo 

necessário para racionalizá-las. Pode parecer óbvio, mas não é nada fácil de 

colocar em prática tais competências, pois não existe uma fórmula mágica 

disponível. 

 Embora pareça um retrocesso alguns momentos em que damos um 

passo atrás, perdendo o controle emocional, não deverá ser motivo para 

desistências e desânimos. É interessante a percepção dos gaps do que 

queremos ser e do que ainda somos para tentar preenchê-los. 

           Outras habilidades para o sucesso da liderança ressonante são a 

empatia e intuição, sendo estas as responsáveis pelo bom empenho da 

equipe, pois, perceber as emoções alheias, compreender seu ponto de vista, 

interessar-se ativamente por suas preocupações e observar sempre a voz 

interior, que precisa ser educada e questionada, ampliada e respeitada, 

fazem a diferença. 

As organizações inteligentes, estratégicas e com visão no futuro, 

viabilizam o desenvolvimento de líderes capazes de gerar resultados 

positivos, visando não só o quantitativo como também o qualitativo, sabendo 

que líderes com maior inteligência emocional causam sem dúvida uma maior 

ressonância não só em seu grupo de comando, mas também para toda 

empresa.  
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É importante observar o trabalho a ser desenvolvido para que se 

adquiram competências de forma mais definitiva e menos transitória. Nenhum 

trabalho, mudança ou aquisição de novas habilidades será definitiva se não 

houver uma demanda interna, um desejo profundo para que aconteça. Outro 

fator considerável é o tempo em que se trabalha nestas novas habilidades, 

pois nada muda de um momento para o outro, só o exercício constante e por 

indeterminado tempo, uma vez que este é um processo individualizado, 

acontecendo em tempos distintos a cada um.  

Como vimos anteriormente, muitas vezes as mudanças ocorrem no 

calor das emoções, regadas de grande entusiasmo, mas ao se deparar com a 

rotina do dia a dia, acabam sendo esquecidas, retornando os velhos hábitos 

adquiridos durante toda a carreira profissional, que nem sempre são os mais 

indicados. 

      Como foi visto durante o desenvolvimento deste trabalho, ficou muito 

claro a importância de ser inteligente emocionalmente, sendo o objetivo 

perseguido por muitos e alcançado pelos mais persistentes. 

Finalizando, o líder inteligente emocionalmente não trás bônus 

somente para vida profissional, para empresa e seus colaboradores, mas 

também torna bem mais agradável o convívio social, trazendo mais felicidade 

e harmonia para si e para as pessoas ao seu redor. 
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ANEXO I 

ENTREVISTA 

 

Srª Eliana Trigueiro, com formação em Letras e em Coach pela 

Academia Brasileira de Coaching, no Rio de Janeiro, concedeu entrevista à 

Yvanize Maciel Pacheco(autora do trabalho) em Junho de 2012 sobre 

Inteligência Emocional. 

 

Yvanize – O que a sª entende como inteligência emocional? 

Eliana Trigueiro – A inteligência emocional está intimamente ligada à forma 

como as pessoas administram suas emoções e as emoções alheias, visto 

que, nós precisamos da relação interpessoal para viver em sociedade. 

 

Yvanize – Quais são as habilidades que uma pessoa deve ter para liderar 

uma equipe com inteligência emocional? Tem alguma em especial que seja 

fundamental? 

Eliana Trigueiro – Existem habilidades específicas importantes: A 

autopercepção que inclui a autoconfiança proporcionando-nos manejar 

nossas próprias emoções. 

A autoregulação ou autocontrole que nos ajuda a um comportamento 

adequado em cada situação do dia a dia. 

A motivação que nos faz utilizarmos os nossos desejos como fonte de 

alimento para a perseverança no caminho de nossas metas. 

A empatia que é perceber os anseios dos que estão à nossa volta, criando 

assim conexões afetivas sociais capazes de cultivar sintonias com o maior 

número de indivíduos possíveis. 

As habilidades sociais que nos capacita entender as redes sociais e 

interagir com mais facilidade entre elas liderando grupos e solucionando 

divergências.  
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Yvanize – A srª acredita que estas competências podem ser adquiridas por 

quem não as tem? Acredita que podem ser desenvolvidas? 

Eliana Trigueiro – Sim, tais habilidades podem ser desenvolvidas por 

qualquer individuo que esteja interessado em promover mudanças em sua 

vida, contudo este sentimento tem que ser genuíno. Se acaso não conseguir 

sozinho poderá recorrer a um Coach. 

 

Yvanize – Como que o acompanhamento de um Coach pode ajudar? 

Eliana Trigueiro – O trabalho do Coach é extrair do Coachee (cliente) os 

elementos necessários para a conclusão de seus anseios. Através de 

ferramentas psicoemocionais – basicamente perguntas relacionadas com o 

exposto – o Coach promove no indivíduo a imersão no alvo e foca as suas 

perguntas na meta. 
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