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Resumo  

A inteligência emocional é a capacidade de uma pessoa de se relacionar com outras, 

ela é de suma importância para que uma empresa possa ter uma boa relação com 

seus empregados, e com isso poder ter um meio de trabalho mais produtivo e melhor 

capacitado mentalmente. Sendo assim esse artigo propõe uma discussão utilizando o 

método de entrevista junto a um gestor da empresa, para que ele possa dizer como é 

sua experiência ao lidar com o impacto emocional dos seus empregados. É necessário 

ser feito uma coleta de dados e pesquisas, buscando analisar a inteligência emocional 

para que se possa possibilitar a compreensão entre os indivíduos. A empresa sempre 

busca pessoas qualificadas para lidar com essa emoção, logo é feita a identificação de 

pessoas com algum problema, e consequentemente a análise do problema para que 

ele possa ser amenizado o mais rápido possível.   
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1. Introdução   

 O presente trabalho apresentará como tema “O contexto da inteligência emocional no 

papel da liderança como estratégia organizacional”. Este tema em comento remete a 

um método de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e dos outros ao seu 

redor, como, por exemplo, no caso de um gestor avaliar seus colaboradores para 

designar as funções de acordo com as habilidades destes.    

A escolha do mencionado assunto tem por razão a constatação da necessidade da 

aplicabilidade dessa inteligência emocional no local de trabalho para obtenção de 

resultados satisfatórios para as organizações e seus colaboradores, partindo do 

pressuposto que um profissional com o emocional equilibrado se torna um ótimo 

colaborador para bons resultados, pois desempenha suas funções com mais êxito.   

Salovey e Mayer (2000) definiram essa inteligência emocional como: "...a capacidade 

de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e 

raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros." Além disso, eles 

apresentaram uma divisão de quatro domínios para compreender melhor tal 

inteligência: percepção das emoções, uso das emoções, entender emoções e controlo 

(e transformação) da emoção, posto que para eles promover a inteligência emocional 

também poderá proporcionar um crescimento intelectual desses indivíduos.   

Já Weisinger (2001), afirma que a “Inteligência Emocional é simplesmente o uso 

inteligente das emoções - isto é, fazer intencionalmente com que as emoções 

trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento a 

seu raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados. ”   

Deve-se atentar que, antes de começar a discutir o referido assunto, é necessário 

apresentar a importância da utilização dessa inteligência para as pessoas que estão 

em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, para os colabores das 

organizações que buscam se destacar e permanecer em seu quadro, bem como para 

os gestores que possuem como objetivo liderar com eficácia.   

Como é sabido, a inteligência emocional é a capacidade de se relacionar com o outro 

indivíduo, de forma harmoniosa gerenciando bem as emoções nas relações 
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interpessoais, posto que na atualidade vários problemas emocionais têm atingindo 

diversas pessoas.    

Nesse sentido podemos classificar a autogestão, o autoconhecimento e a empatia 

como sendo as principais características que um líder/gestor necessita utilizar em uma 

organização com o objetivo de ter uma equipe desenvolvida e de boa qualidade, por 

saber lidar e compreender as situações emocionais, sem prejuízos para a empresa e 

proporcionando efeitos almejados pelo corpo gestor desta.   

Vale ressaltar, também, que o mercado de trabalho está passando por tempos difíceis, 

então esse diferencial de controle emocional acaba se tornando um ponto positivo para 

o candidato a vaga de emprego, bem como para o empregado que tem o objetivo de 

mantê-lo.   

Levando em consideração que as emoções causam grandes impactos no ambiente de 

trabalho, principalmente na produtividade, na qualidade do serviço e na produtividade 

da equipe, torna-se primordial demonstrar os benefícios que a utilização da inteligência 

emocional pelo gestor de uma organização poderá ter como resultado final, sendo 

necessário analisar como os seus colaboradores vão desempenhar suas atividades de 

forma positiva para o crescimento e desenvolvimento da empresa.   

Desta forma, restou claro que sendo conhecedor do emocional e trabalhar ele a seu 

favor é algo que torna o gestor um líder de qualidade, posto que se aproxima mais de 

seus subordinados e proporciona um ambiente de trabalho agradável e adequado para 

uma equipe laborar com excelência.   

Destarte, a estratégia organizacional utilizando a inteligência emocional no papel da 

liderança poderá trazer vários benefícios e resultados positivos, na qual a 

competitividade no mercado tem cada vez mais almejado, posto que considerando os 

profissionais como corpo dessa organização podemos sempre estar em busca do 

aperfeiçoamento e aprimoramento deste corpo para que os resultados de seus 

trabalhos sejam benéficos para a empresa, bem como para os empregados 

emocionalmente equilibrados.   

Por fim, quadra salientar que o presente trabalho tem como objetivo analisar as 

características da inteligência emocional, acima mencionados, nos líderes/gestores de 

uma organização no setor de implementação de projetos em uma siderúrgica, ou seja, 
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compreender a forma de aplicabilidade dessa inteligência no dia a dia dos 

colaboradores desta determinada empresa. Para alcançar o objetivo geral do artigo, 

foram estabelecidos alguns objetivos específicos: identificar as características da 

inteligência emocional; mostrar como a inteligência emocional influência nos 

resultados da empresa; quais são as características de inteligência emocional mais 

comuns nos líderes de uma empresa no setor de implementação de projetos em uma 

siderúrgica?  

2. Referencial Teórico  

2.1. Inteligência Emocional  

O conceito de inteligência emocional foi definido academicamente pela primeira vez em 

1990, pelos psicólogos e pesquisadores estadunidenses Peter Salovey e John D.  

Mayer, a partir do artigo “Emotional Intelligence”, publicado na revista Imagination, 

Cognition and Personality”. A popularização do conceito veio por Daniel Goleman, 

psicólogo, escritor e Ph.D. de Harvard, pelo seu livro “Cognition and Personality” 

(1995).  

Para Goleman (2001, p. 337) “inteligência emocional é a capacidade de identificar 

nossos próprios sentimentos e dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar 

bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos”.  

Woyciekoski e Hutz (2009, p.1), na primeira página de sua obra, destaca a importância 

da inteligência emocional na atualidade que é construto psicológico recente, e reflete 

“o estudo das interações entre emoção e inteligência”.  

Robbins (2011), destaca que a inteligência emocional é a capacidade de: (i) ser 

autoconsciente do seu estado afetivo, ou seja, reconhece suas próprias emoções 

quando as sente: (ii) detectar as emoções nos outros, e; (iii) administrar as pistas e 

informações transmitidas pelas emoções.  

Weisinger (1997, p.15) diz:  

 “A inteligência emocional provém de quatro componentes, que 

agem como os componentes do DNA; quando alimentados pela 

experiência, eles lhe permitem desenvolver habilidades e aptiões 
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específicas, que vão formar a base da sua inteligência emociona 

”.  

2.1.1 5 As competências da Inteligência Emocional  

De acordo com Goleman (2001, p. 338) “a inteligência emocional contém cinco 

competências básicas”  

Diz Goleman: “ Autoconhecimento é reconhecer suas emoções e sentimentos 

enquanto eles ocorrem e sabem lidar com ele. São confiantes, possuem sentido de 

humor e conscientes da impressão que causam outros. “ [1]  

Diz Goleman: “ Autorregulação é adiar gratificações e prazeres imediatos para atingir 

seus objetivos. Possuem a habilidade de confortar-se, livrar-se da ansiedade, tristeza, 

medo, raiva ou irritabilidade incapacitantes. “ [2]  

Diz Goleman: “ Automotivação é possuir motivação interna, ter iniciativa e ser 

perseverantes. Iniciam e terminam tarefas e projetos. Colocam as emoções a serviço 

de uma meta. “ [3]  

Diz Goleman: “ Empatia é ser empático, colocam-se no lugar dos outros. Estão 

sintonizados com os sutis sinais sociais que indicam o que outros precisam ou querem. 

“ [4]  

Diz Goleman: “ Habilidades Sociais é possuir bons relacionamentos interpessoais, ser 

persuasivo e influente. Ser popular, e geralmente assumir a liderança e saber 

administrar conflitos. “ [5]  

2.2 Liderança  

Liderança é a habilidade de influenciar pessoas a trabalharem visando atingir os 

objetivos, como sendo para o bem comum. Hunter (2004), um líder é alguém que 

identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as 

barreiras para que possam servir ao cliente.  

Chiavenato (1997), a definição de liderança envolve dois aspectos importantes: o 

primeiro a capacidade presumida de motivar pessoas a fazerem aquilo que precisa ser 

feito. O segundo é a tendência dos seguidores de seguirem aqueles que percebem 
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como instrumentais para satisfazerem seus próprios objetivos e necessidades 

pessoais.  

Chiavenato (1997), o líder deve ter uma acentuada habilidade de como lidar com 

pessoas, de conviver com as pessoas, de fazer as coisas com e por meio das pessoas. 

Deve possuir enorme instinto de comunicação, deve saber falar, saber receber e saber 

transmitir mensagens e ideias, saber entrevistar e comunicar e ter uma forte dose de 

calor humano e ter empatia e simpatia.  

2.2.1 Habilidades Emocionais Necessárias ao Líder  

Maximiano (2002), a liderança designa o sucesso do comando dos colabores para 

alcançar finalidades específicas, recebendo enfoque comportamental dentre os 

membros da organização.  

Cury (2010, p. 110) diz:  

 “nossos comportamentos são sementes. As sementes são 

diminutas, frágeis, mas poderão ter inúmeras decorrências, 

sejam imediatas ou futuras. Pensar nas consequências dos 

comportamentos é a base para construirmos um futuro saudável 

alicerçado em um presente saudável”.  

Sobral e Peci (2013), não existe um padrão de liderança adequado: o líder se adéqua 

às condições do meio.  

2.3 O Controle Emocional  

Segundo Goleman (2002), em um levantamento realizado junto a mais de mil 

trabalhadores americanos, 42% relataram a incidência de gritos ou outros tipos de 

agressão verbal em seus locais de trabalho, e quase 30% reconheceram que haviam 

gritado, eles mesmos, com algum colega.  

“Quando você se atrasa para as nossas reuniões, desperdiça o nosso tempo – todo 

seríamos mais eficazes se você aparecesse na hora”, o queixoso parte para um ataque 

pessoal, rosnando algo como: “Até que enfim Sua Alteza dignou-se a juntarse a nós. 
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Fico feliz por saber que você encontrou lugar para nós na sua agenda apertada. Vamos 

tentar não perder muito do seu precioso tempo”. (GOLEMAN, 2002, P.21).  

Para Weisinger (1997), a maneira emocionalmente inteligente de lidar com essa 

situação é que primeiro você toma consciência de que está sentindo raiva; depois 

atenta para os seus pensamentos.  

Hunter (2004), destaca que é importante que criar um ambiente seguro, em que as 

pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira 

aos berros. Não será jamais um bom líder aquele que não tiver um eficaz processo de 

autocontrole, pois, no exercício da liderança há sempre situações que desafiam o líder 

a perder a paciência e o controle sobre suas emoções.  

3. METODOLOGIA  

Foi utilizada uma abordagem qualitativa e bibliográfica, com caráter descritivo, visto 

que se buscava analisar como a inteligência emocional interfere no desempenho 

operacional das empresas, auxiliando na resolução de problemas decorrentes do 

ambiente de trabalho. De acordo com Minayo (2008), pesquisas dessa natureza 

possibilitam uma aproximação entre o sujeito e o objeto a ser estudado, favorecendo, 

assim a compreensão das ações humanas e seus significados, intencionalidades, ou 

seja, as questões subjetivas inerentes aos atos.  

Segundo Lima e Mioto (2007) “pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado 

de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, 

não pode ser aleatório”. Esse processo permite uma busca qualificada de informações 

objetivando a busca por soluções de um problema através de referenciais teóricos, 

possibilitando a elaboração e documentação do mesmo (BOCATTO, 2006).  

A coleta de dados foi feita através de pesquisas em bases de dados disponíveis para 

consulta como livros acadêmicos, relatórios oficiais, jornais, revistas e artigos 

científicos. Serão considerados dados que se adequem aos objetivos da pesquisa.  

No mesmo sentido de alcançar objetivos propostos também foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com um lidere de uma empresa no setor de implementação 

de projetos em uma siderúrgica localizada no município de Serra ES.  
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O tratamento do material, a sua codificação ocorreu através da análise de conteúdo, 

conforme proposto por Bardin (2009). Desse modo, o tratamento e a análise do 

material coletado foi dividido nas seguintes etapas: (1) pré-análise, (2) exploração do 

material e (3) tratamento dos resultados. No primeiro momento foi realizada a leitura 

dos dados coletados, destacando o conteúdo que se condizam com os objetivos do 

estudo. Na segunda fase foi feita a categorização do material coletado. Por fim, a última 

etapa configurou-se na fase do tratamento dos resultados, culminando na análise 

reflexiva dos dados tendo como elementos norteadores as categorias encontradas.  

  

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A gestão do setor de implementação de projetos da siderúrgica constantemente 

procura identificar os problemas emocionais de seus colaboradores, utilizando como 

ferramenta para desenvolver tal percepção a inteligência emocional. Essa necessidade 

ocorre pela razão da referida empresa ter um elevado índice de pressão para alcançar 

melhores resultados, para isso é necessário ter uma equipe de colaboradores com 

pleno conhecimentos, ou seja, equilíbrio emocional para lidar com suas emoções 

perante esse tipo de pressão no trabalho, principalmente pelo fato da siderúrgica ser 

uma organização de grande porte e que constantemente é cobrada por seus 

resultados.  

Assim, a aplicabilidade da inteligência emocional neste setor e na organização como 

um todo tornou-se indispensável para o bom desempenho das equipes no local de 

trabalho, tendo em vista que a empresa é classificada com risco 04 (quatro). Por tal 

situação, a gestão sempre busca contratar colaboradores que saibam lidar com 

diversos tipos de emoções, sabendo diferenciar os problemas particulares dos 

profissionais, ou seja, precisam saber separar o problema do lado externo da 

organização para não impactar no desenvolvimento de suas atividades laborais.  

Diante disso, quadra frisar que a percepção de qualquer problema emocional é 

facilmente notado pela gestão, cabendo a esta fazer uma avaliação e identificar o 

problema a ser solucionado ou amenizado, e caso seja necessário realocar o 

colaborador. Essa preocupação ocorre principalmente pelo fato do empregado passar 

mais tempo na empresa com os colegas de trabalho do que com a própria família, 
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assim essa rotina precisa de atenção por ser considerada muito importante para o bem 

estar do colaborador, de seus colegas e da organização.  

Logo, verifica-se que ao aplicar essa inteligência emocional no setor de implementação 

de projetos da siderúrgica poderá ter como consequência ótimos resultados, pelo 

simples fato de entender que a empresa formada por colaboradores emocionalmente 

equilibrados será certo a elevação do grau de motivação para alcançar sempre bons 

resultados, com ausência de conflitos e baixa ocorrências de problemas.  

Por fim, vale frisar que os colaboradores dessa siderúrgica apresentam um olhar 

satisfatório para a aplicação dessa inteligência, principalmente pelo fato de entender 

que a gestão está se importando com o seu bem estar para que possa apresentar um 

bom desempenho laboral e ser devidamente reconhecido por ele, fazendo com que a 

motivação de executar um trabalho em sua excelência cresça cada vez mais.  

5. CONCLUSÃO  

Como pode ser percebido ao decorrer da discussão, a inteligência emocional é um 

recurso que auxilia não apenas o indivíduo em suas questões pessoais, mas também 

vai auxilia-lo em como o mesmo se porta diante dos demais colegas e também em 

como o mesmo se porta diante das adversidades advindas do ambiente de trabalho. 

Ao recrutar profissionais que possuam um controle sobre suas emoções, as empresas 

também criam ambientes de trabalho que favoreçam o desenvolvimento de habilidades 

que sejam pertinentes a todos. É possível perceber também, que a inteligência 

emocional não é uma qualidade que se restrinja a apenas empregados, mas também 

a empregadores e gestores, oferecendo aos mesmos, ferramentas para lidarem com 

as demandas apresentadas. Nesse sentido, ao empregar trabalhadores e gestores que 

sejam capazes de lidar com suas emoções e com as dos demais, as empresas se 

tornam propagadoras dessa filosofia de trabalho, otimizando as relações em 

trabalhadores, e consequentemente sua produção.  
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APÊNDICE – ENTREVISTA COM O GESTOR DA EMPRESA  

  

1 - Qual a sua percepção como gestor quanto ao impacto emocional dos seus 

colaboradores?  

2 - Qual a sua opinião como gestor em relação a aplicabilidade da inteligência emocional 

no nosso setor e na organização como um todo?  

3 - O gestor tem notado em sua equipe alguns problemas emocionais que tenha afetado 

o desempenho?  

4 - Se houver a aplicabilidade da inteligência emocional em seu setor quais os 

resultados que podem ser obtidos?  

5 -  Qual o posicionamento que os colaboradores possuem em relação a aplicabilidade 

da inteligência emocional no local de trabalho ?  


