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Daniel Goleman foi o primeiro a levar o conceito de "inteligência emocionai"

ao grande público com um livro homónimo publicado em 1995, Foi Goleman,

também, o primeiro a aplicar o conceito ao mundo empresarial num artigo

de 1998 para a HBR, agora reeditado. Ao examinar perto de 200 grandes

empresas globais, Goleman constatou que embora as qualidades tradicional-

mente associadas à liderança — inteligência, severidade, determinação, visão

— sejam essenciais para o sucesso, são insuficientes. Um líder realmente eficaz

distingue-se pelo alto grau de inteligência emociona! (IE), que inclui autoconsci-

ência, autocontrole, motivação, empatia e aptidão social.

Embora tais qualidades possam soar abstratas, pouco profissionais, Coleman

achou vínculos diretos entre inteligência emocional e resultados comerciais

mensuráveis. Ainda que a relevância da inteligência emocional para os negócios

tenha continuado a gerar debates nos últimos seis anos, o artigo de Goleman

ainda é a referência definitiva sobre o tema. Traz uma descrição de cada compo-

nente da inteligência emocional e uma discussão detalhada do método para

reconhecê-la em aspirantes a líder, como e por que ela está vinculada ao desem-

penho e o que fazer para adquiri-la.

O que define um líder?
Daniel Goleman

Ql e formação

técnica são

importantes, mas

o indispensável

para a liderança

é a inteligência

emocional.

U A L Q U E R PESSOA que mexa com
negócios já ouviu o caso de um
executivo inteligente, altamente

capacitado, que foi promovido a uma
posição de liderança mas acabou fra-
cassando no cargo. E já ouviu também
casos de indivíduos de capacidade in-
telectual e habilidade técnica conside-
ráveis — mas não extraordinárias —
que foram promovidos a uma posição
similar e nela decolaram.

Casos como esses reforçam a propa-
lada tese de que identificar indivíduos
com a "bagagem certa" para a liderança
é mais arte do que ciência. Afinal, o es-
tilo pessoal de líderes extraordinários
varia muito: alguns são discretos e ana-

líticos; outros propagam seus mani-
festos aos quatro ventos. No mesmo
nível de importância está o fato de que
diferentes situações pedem diferentes
tipos de líder. A maioria das fusões re-
quer um negociador sensível no leme,
enquanto um processo de recuperação
costuma exigir uma autoridade mais
imponente.

Descobri, porém, que os líderes mais
eficazes se assemelham num quesito
crucial: todos têm, em alto grau, aquilo
que se convencionou chamar inteligên-
cia emocional. Não que QI e capacita-
ção técnica sejam irrelevantes. Pesam,
sim, mas sobretudo como "habilidades
iniciais"; ou seja, são requisitos mí-
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nimos para posições executivas. Mas
minha pesquisa, ao lado de outros es-
tudos recentes, demonstra claramente
que a inteligência emocional é o sine
qua non da liderança. Sem ela, a pes-
soa pode ter o melhor treinamento do
mundo, uma mente incisiva e analítica
e um suprimento inesgotável de ideias
brilhantes — e ainda assim não será
um grande líder.

Junto com meus colegas, passei o
último ano examinando o funciona-
mento da inteligência emocional no
ambiente de trabalho. Analisamos a re-
lação entre IE e um desempenho efi-
caz, especialmente em líderes. Obser-
vamos, ainda, como a IE se manifesta
no trabalho. Como dizer, por exem-
plo, se alguém tem alta inteligência
emocional, e como reconhecê-la em si
mesmo? Nas páginas seguintes, iremos
explorar essas questões e dissecar, um
a um, cada componente da inteligên-
cia emocional: autoconsciência, auto-
controle, motivação, empatia e aptidão
social.

Avaliando a inteligência
emocional
Hoje, a maioria das grandes empresas
já contratou psicólogos capacitados
para elaborar "modelos de competên-
cia" que as ajudem a identificar, treinar
e promover possíveis astros no firma-
mento da liderança. Esses psicólogos
também criaram modelos equivalen-
tes para cargos de nível inferior. Nos
últimos anos, analisei modelos de com-
petência de 188 empresas, a maioria
delas grandes e globais como Lucent
Technologies, British Airways e Credit
Suisse.

Ao conduzir esse estudo, meu obje-
tivo era determinar que capacidades
pessoais estiveram por trás do desem-
penho excepcional nessas organiza-
ções, e até onde foi sua influência.
Agrupei tal capacitação em três catego-
rias: puramente técnica, como conta-
bilidade e planejamento de negócios;
cognitiva, como raciocínio analítico;
e vinculada à inteligência emocional,
como a capacidade de trabalhar em

equipe e a eficácia na promoção de
mudanças.

Para criar alguns dos modelos de
competência, os psicólogos envolvidos
pediam à alta diretoria que identi-
ficasse as habilidades típicas dos líde-
res de maior destaque na organização.
Para outros modelos, os psicólogos usa-
ram critérios objetivos, como a renta-
bilidade de determinada divisão, para
diferenciar os indivíduos de melhor de-
sempenho no alto escalão da empresa
daqueles de desempenho médio. Essas
pessoas passaram então por extensas
entrevistas e testes. Foi feita uma com-
paração da capacitação de todas. Isso
resultou na criação de listas de ingre-
dientes para o líder altamente eficaz.
Cada lista continha de 7 a 15 itens e
trazia ingredientes como iniciativa e
visão estratégica.

Ao analisar todos os dados, encon-
trei resultados impressionantes. É claro

que a inteligência era um motor do
desempenho excepcional. Habilidades
cognitivas como raciocínio abrangente
e visão de longo prazo eram particular-
mente importantes. Mas quando calcu-
lei o coeficiente de habilidades técni-
cas, QI e inteligência emocional como
ingredientes do desempenho superior,
a IE provou ser duas vezes mais impor-
tante do que os demais em cargos de
todos os níveis.

Além disso, minha análise demons-
trou que a inteligência emocional de-
sempenhava um papel cada vez mais
importante nos escalões mais altos da

empresa, nos quais a diferença em ha-
bilidades técnicas tem importância mí-
nima. Em outras palavras, quanto mais
alto o escalão de uma pessoa tida como
de desempenho estelar, mais as ca-
racterísticas vinculadas à inteligência
emocional surgiam como determinan-
tes para sua eficácia. Ao comparar in-
divíduos de desempenho estelar com
pessoas medianas em postos de alta li-
derança, quase 90% da diferença em
seus perfis era atribuível a fatores de
IE, e não a habilidades cognitivas.

Outros pesquisadores já provaram
que a inteligência emocional não só
distingue o líder excepcional mas pode,
também, ser vinculada a um sólido de-
sempenho. As descobertas de David
McClelland, que foi um renomado pes-
quisador em comportamento humano
e organizacional, são um bom exem-
plo. Ao examinar uma multinacional
de alimentos e bebidas em 1996, Mc-
Clelland constatou que quando a alta
cúpula possuía uma massa crítica de
traços da inteligência emocional, as di-
visões sob seu comando superavam as
metas anuais de lucro em 20%. Já lí-
deres de divisão sem aquela massa crí-
tica ficavam aquém num percentual
quase idêntico. Curiosamente, tal cons-
tatação valia tanto para divisões da
empresa nos Estados Unidos quanto na
Ásia e na Europa.

Em síntese, os números começam a
pintar um retrato convincente do elo
entre o sucesso de uma empresa e a
inteligência emocional de seus líderes.
No mesmo nível de importância está o
fato de a pesquisa também demonstrar
que, adotada a abordagem certa, uma
pessoa seria capaz de desenvolver sua
IE (veja o quadro "É possível adquirir
inteligência emocional?").

Autoconsciência
A autoconsciência é o primeiro com-
ponente da inteligência emocional —
o que faz sentido se pensarmos no con-
selho ouvido no oráculo de Delfos mi-
lhares de anos atrás, o "conhece-te a ti
mesmo". Autoconsciência significa en-
tender a fundo as emoções, os pontos
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fortes, as fraquezas, as necessidades e
os impulsos próprios. Indivíduos com
uma forte autoconsciência não são
nem excessivamente críticos nem irre-
alisticamente esperançosos. São since-
ros, consigo e com os demais.

Um indivíduo com um alto grau de
autoconsciência sabe qual o impacto
de seus sentimentos sobre si próprio,
sobre os outros e sobre seu desempe-
nho no trabalho. Um sujeito autocons-
ciente que sabe que um prazo aper-
tado desperta o pior de si planeja sua
agenda em detalhes e conclui o traba-
lho com grande antecedência. Outra
pessoa, também com elevada auto-
consciência, será capaz de trabalhar
com um cliente exigente. Entenderá o
impacto do cliente em seu humor e
as razões por trás de sua frustração.
Talvez vá explicar da seguinte forma:
"Tudo de trivial que eles exigem nos
desvia do verdadeiro trabalho". E dará
um passo além, transformando a irrita-
ção em algo construtivo.

Uma pessoa autoconsciente entende
bem seus valores e suas metas. Quem
possui altas doses de autoconsciência
sabe em que direcão vai, e por quê.
É uma pessoa capaz, por exemplo, de
recusar com firmeza uma proposta de
emprego financeiramente tentadora
mas desvinculada de seus princípios ou
de suas metas a longo prazo. Uma pes-
soa sem autoconsciência é capaz de
tomar decisões que geram um turbi-
lhão interno ao se chocar com valores
arraigados. Com dois anos no trabalho,
talvez diga: "O lado financeiro era atra-
ente, por isso aceitei". E pode con-
cluir: "Mas o trabalho significa tão

Daniel Goleman é autor de Inteligência
Emocional (Objetiva, 1996) e co-autor
de O Poder da Inteligência Emocional
(Compus, 2002). É co-presidente do
conselho do Consortium for Research on
Emotional Intelligence in Organizations,
grupo da Craduate School of Applied
and Professional Psychology da Rutgers
University, em Piscataway, New Jersey.
Seu e-mail para contato é Daniel.
Goleman@verizon.net.

É possível adquirir inteligência emocional?

Há muito se discute se um líder já nasce pronto ou se é culti-

vado. O debate sobre a inteligência emocional segue a mesma

via. Um indivíduo nasce com certos graus de empatia, por exem-

plo, ou a adquire através das experiências de vida? As duas res-

postas são corretas. Estudos científicos sugerem a possibilidade

de que haja um componente genético na inteligência emocional.

Pesquisas psicológicas e evolucionárias indicam que a vivência

também desempenha um papel. Em que dose cada elemento

entra talvez nunca saibamos, mas pesquisa e prática claramente

demonstram que a inteligência emocional pode ser adquirida.

Uma coisa é certa: a inteligência emocional aumenta com a

idade. Há uma palavra antiquada para o fenómeno: maturidade.

Porém, mesmo com maturidade certas pessoas ainda precisam

de treinamento para expandir sua inteligência emocional. Infe-

lizmente, um sem-fim de programas de treinamento cuja inten-

ção é criar habilidades de liderança — dentre elas a inteligência

emocional — são um desperdício de tempo e dinheiro. O pro-

blema é simples: focam a parte errada do cérebro.

A inteligência emocional nasce principalmente nos neuro-

transmissores do sistema límbico do cérebro, que rege sentimen-

tos, impulsos e motivações. Estudos indicam que o sistema límbico

aprende melhor por meio da motivação, d a prática prolongada e

do feedback. Comparemos isso ao tipo de aprendizado que ocorre

no neocórtex, que governa a capacidade analítica e técnica. O

neocórtex entende conceitos e lógica. É a parte do cérebro que

decifra como usar um computador ou que aprende a vender atra-

vés da leitura de um livro. Não espanta que seja também a parte

do cérebro (equivocadamente) visada pela maioria dos programas

de treinamento voltados a expandir a inteligência emocional.

Na realidade, ao adotar uma abordagem neocortical tais pro-

pouco para mim que estou sempre en-
tediado". As decisões de uma pessoa
autoconsciente casam com seus valo-
res; é por isso que o trabalho para ela
é energizante.

Como reconhecer a autoconsciên-
cia? Antes de mais nada, ela se mani-
festa na sinceridade e na capacidade
de efetuar uma auto-avaliação rea-
lista. Quem possui uma autoconsciên-
cia apurada é capaz de falar exata e
abertamente — ainda que não neces-
sariamente em tom efusivo ou confes-

sional — sobre suas emoções e o im-
pacto delas sobre seu trabalho. Uma
executiva que conheço tinha dúvidas
sobre o serviço áepersonalshopper que
sua empresa, uma grande rede de lojas
de departamentos, estava prestes a lan-
çar. Sem que a equipe ou o chefe a
questionassem, ela deu uma explica-
ção. "É difícil para mim dar meu total
apoio ao serviço", admitiu, "pois eu
queria liderar o projeto e fui preterida.
Sejam pacientes comigo enquanto eu
resolvo isso". A executiva examinou
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gramas podem ter um impacto negativo no desempenho das

pessoas, conforme demonstra minha pesquisa no Consortium for

Research on Ernotional Intelligence in Organizations.

Para expandir a inteligência emocionai, um organização

precisa redirecionar o treinamento para que ele atinja tam-

bém o sistema Ifmbico. Precisa ajudar seu pessoal a romper

com antigos hábitos comportamentais e estabelecer novos.

Isso não só leva muito mais tempo do que os programas de

treinamento convencionais, mas também requer uma aborda-

gem individualizada.

Imaginemos uma executiva considerada deficiente pelos co-

legas no quesito empatia. Parte deste déficit se manifesta como

uma incapacidade de ouvir — ela interrompe as pessoas e

não presta muita atenção naquilo que dizem. Para solucionar

o problema, a executiva precisa ser motivada a mudar. Precisa,

depois, de prática e feedback dos outros na empresa. Um colega

ou coach pode ser convocado para alertar a executiva quando

ela estiver deixando de ouvir. Ela teria então de reencenar o in-

cidente e reagir melhor — ou seja, demonstrar sua capacidade

de absorver o que os outros estão dizendo. E a executiva poderia

ser direcionada a observar certos executivos que ouvem bem

para poder imitar seu comportamento.

Com persistência e prática, tal processo pode levar a resul-

tados duradouros. Conheço um executivo de Walt Street que

tentou melhorar sua empatia — mais especificamente, sua ca-

pacidade de entender as reacões das pessoas e seus pontos de

vista. Antes de se lançar nessa empreitada, seus subordinados

tinham pavor de trabalhar com ele e chegavam a ocultar as

más notícias. Ele ficou chocado quando finalmente se inteirou

desses fatos. Foi para casa e contou tudo à família — que apenas

reiterou o que ele ouvira no trabalho. Quando a opinião dos

familiares sobre qualquer assunto não coincidia com a dele, eles

também ficavam com medo.

Com a ajuda de um coach, o executivo se pôs a trabalhar

para expandir sua empatia por meio de prática e feedback. Seu

primeiro passo foi sair de férias para um país estrangeiro, cuja

língua ele não falava. Durante a viagem, ele monitorou suas

reacões ao desconhecido e sua abertura a pessoas diferentes

dele. Quando voltou para casa, mais humilde por essa semana

no exterior, o executivo pediu a seu coach que o acompanhasse

durante parte do dia, várias vezes por semana, para observar

como ele tratava pessoas dotadas de uma perspectiva nova ou

diferente. Ao mesmo tempo, usou interacões no trabalho como

oportunidades para a prática de "ouvir" ideias que diferiam das

suas. Por fim, o executivo desejou ser filmado em reuniões e

pediu àqueles que trabalhavam com ele que fizessem uma crí-

tica de sua habilidade de reconhecer e entender os sentimentos

dos outros. Levou vários meses, mas a inteligência emocional

desse executivo finalmente cresceu e a melhoria se refietiu em

seu desempenho geral no trabalho.

É importante enfatizar que reforçar a inteligência emocional

não é possível sem um desejo sincero e um esforço coordenado.

Um rápido seminário não vai ajudar. Tampouco um manual de

instruções. É muito mais difícil aprender a sentir empatia —

a internalizar a empatia como uma reação natural às pessoas

— do que se tornar versado em análise de regressão. Possível,

é. "Nada de grandioso já foi alcançado sem determinação",

escreveu Ralph Waldo Emerson. Se sua meta é se tornar um

líder de verdade, dotado de uma alta inteligência emocional,

tais palavras podem servir de guia em seu caminho.

seus sentimentos e uma semana depois
já apoiava totalmente o projeto.

Esse autoconhedmento muitas vezes
se manifesta no processo de recruta-
mento. Peça a um candidato que des-
creva uma ocasião na qual se deixou
dominar por seus sentimentos e fez
algo que mais tarde lamentou. Um can-
didato autoconsciente vai admitir a
falha com sinceridade, em geral com
um riso nos lábios. Uma das marcas da
autoconsciência é saber rir de si pró-
prio.

A autoconsciência também é visível
durante a avaliação de desempenho.
Um indivíduo autoconsciente conhece
suas limitações e seus pontos fortes,
sente-se à vontade para discuti-los e,
em geral, está aberto a críticas constru-
tivas. Já quem tem baixa autoconsciên-
cia interpreta a mensagem de que pre-
cisa melhorar como uma ameaça ou
um sinal de fracasso.

O indivíduo autoconsciente também
é reconhecido por sua autoconfiança.
É alguém que sabe bem quais suas ca-

pacidades e é menos propenso a fra-
cassar, pois evita dar um passo maior
do que a perna. Sabe, também, quando
pedir ajuda. No trabalho, os riscos que
assume são calculados. São indivíduos
que não vão atrás de um desafio do
qual não poderiam dar conta sozinhos.
O que fazem é explorar seus pontos
fortes.

Vejamos o caso de uma funcionária
de nível médio convidada a tomar
parte de uma reunião de estratégia
com o alto escalão da empresa. Embora
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fosse a pessoa menos graduada no re-
cinto, ela não se limitou a um silêncio
reverente ou atemorizado. Sabia que
possuía o dom de um raciocínio lógico
e competência para apresentar suas
ideias de forma persuasiva. Deu suges-
tões convincentes sobre a estratégia da
empresa. Ao mesmo tempo, sua auto-
consciência evitou que se aventurasse
por territórios nos quais sabia ser defi-
ciente.

Embora seja valioso contar com pes-
soas autoconscientes no trabalho, meus
estudos me levaram a concluir que a
alta diretoria muitas vezes não dá à
autoconsciência a importância que ela
merece na hora de buscar aspirantes a
líderes. Muitos executivos confundem
franqueza com fraqueza e não dão o
devido respeito àqueles que admitem
abertamente suas deficiências. Tais pes-
soas são prontamente rejeitadas como
"sensíveis" demais para liderar.

Muito pelo contrário. Em
primeiro lugar, as pessoas
em geral admiram e res-
peitam a franqueza.
Além disso, um líder
precisa cons-
tantemente tomar de-
cisões que exigem
uma avaliação franca
da capacitação — da
sua e da dos demais.
Contamos com a ta-
rimba administrativa
para adquirir uma rival?
Somos capazes de lançar
um produto no prazo de seis
meses? Uma pessoa com a habi-
lidade de avaliar a si mesma com sin-
ceridade — ou seja, quem é autocons-
ciente — é a mais adequada para fazer
o mesmo pela organização que co-
manda.

Autocontrole
Nossas emoções são movidas por im-
pulsos biológicos. Não podemos su-
primi-las —, mas podemos adminis-
trá-las. O autocontrole, algo como um
contínuo diálogo interno, é o compo-
nente da inteligência emocional que
impede que nos tornemos prisionei-
ros de nossos sentimentos. Uma pes-

soa que trava tal diálogo se sente
mal e tem impulsos emocionais como
todas as outras, mas acha um jeito de
controlá-los e até de canalizá-los de
forma útil.

Imagine um executivo que acaba de
ver uma equipe de subordinados seus
apresentar uma análise falha ao conse-
lho de administração da empresa. No
pesar que se instala, o impulso natu-
ral do executivo talvez fosse esmurrar
a mesa com raiva ou chutar uma ca-
deira, levantar e berrar com o grupo,
ou até manter um silêncio fúnebre, fu-
zilando todos com o olhar antes de
sumir da sala.

Já se tivesse o dom do autocontrole,
optaria por uma abordagem diferente.
Mediria bem suas palavras, chamando
atenção para o desempenho ruim da
equipe sem resvalar em um julga-
mento precipitado. Em seguida, pa-
raria para refletir sobre as razões da

falha. São motivos pessoais,
como a falta de empe-

nho? Há algum fator
atenuante? Qual foi
o papel dele pró-
prio no fiasco? De-
pois de examinar
essas questões, reu-
niria a equipe, expli-
caria as consequên-
cias do incidente e
diria o que pensa

a respeito. Apresenta-
ria então sua análise

do problema e uma solu-
ção refletida.

Por que o autocontrole é tão
importante para um líder? Primeiro,
porque quem está em controle de seus
sentimentos e impulsos — ou seja,
quem é sensato — é capaz de criar um
ambiente de confiança e justiça. Em
tal ambiente, politicagem e rivali-
dades são consideravelmente reduzi-
das, enquanto a produtividade é alta.
Gente de talento aflui para a organi-
zação e não é tentada a sair. O au-
tocontrole tem efeito cascata. Nin-
guém quer ser tido como pavio curto
quando o chefe é notório por sua
calma. Um mau humor menor na cú-
pula significa um mau humor menor

em toda a organização.
Segundo, o autocontrole é impor-

tante por razões competitivas. Todos
sabem que o mundo dos negócios hoje
é repleto de ambiguidade e mudança.
Empresas se unem e se separam a toda
hora. A tecnologia transforma o traba-
lho a um ritmo vertiginoso. Quem con-
trola as emoções é capaz de se ajustar
a mudanças. Quando um novo pro-
grama é anunciado, essa gente não
entra em pânico. Antes, é capaz de
adiar seu julgamento, buscar informa-
ções e ouvir as justificativas de execu-
tivos para o novo programa. Quando a
iniciativa avança, conseguem avançar
com ela.

Às vezes, chegam a assumir a dian-
teira. Vejamos o caso da gerente de
uma grande empresa de manufatura.
Assim como seus colegas, há cinco
anos ela usava um certo software. O
programa determinava como ela cole-
tava e divulgava dados e como conce-
bia a estratégia da empresa. Um dia, a
alta diretoria anunciou que um novo
programa seria instalado, o que muda-
ria radicalmente o método de coleta e
avaliação de informações na empresa.
Enquanto muita gente se queixava do
suposto distúrbio que a mudança cau-
saria, a gerente refletiu sobre os moti-
vos para a adoção do novo programa
e saiu convencida do potencial para
melhorar o desempenho. Tomou parte
das sessões de treinamento — alguns
dos colegas se recusaram a fazê-lo — e
acabou promovida para o comando de
várias divisões, em parte porque sabia
usar com eficácia a nova tecnologia.

Quero frisar ainda mais a importân-
cia do autocontrole para a liderança
e dizer que ele realça a integridade,
que não é só uma virtude pessoal, mas
uma força organizacional. Muitas das
coisas ruins que ocorrem numa em-
presa se devem ao comportamento im-
pulsivo. As pessoas raramente plane-
jam inflar os lucros, rechear as contas
de despesas, meter a mão no caixa ou
abusar de seu poder por puro ego-
ísmo. Mas, se aparece uma oportu-
nidade, quem é incapaz de controlar
seus impulsos não resiste.

Em compensação, vejamos o com-
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portamento de um alto executivo de
uma grande empresa de produtos ali-
mentícios. Era um sujeito corretíssimo
em negociações com distribuidores lo-
cais. Sua tática era expor a estrutura de
custos-de modo a dar aos distribuidores
uma noção realista da composição de
preços da empresa. Tal abordagem sig-
nificava que o executivo nem sempre
conseguia um bom acordo. Vez ou
outra, sentia o desejo de suprimir in-
formações sobre os custos da empresa
para reforçar os lucros. Mas resistia,
pois achava que fazia sentido no longo
prazo. Seu autocontrole emocional
valeu a pena: gerou relacionamentos
fortes e duradouros com distribuido-
res que deram mais retorno para a em-
presa do que qualquer ganho finan-
ceiro de curto prazo.

Os sinais do autocontrole emocional
são fáceis de perceber: propensão à re-
flexão e à ponderação, aceitação da am-
biguidade e da mudança, e integridade

— a capacidade de dizer não a anseios
impulsivos.

A exemplo da autoconsciência, o
autocontrole muitas vezes é subesti-
mado. Pessoas capazes de controlar
suas emoções são, às vezes, vistas como
frias — faltaria o componente passio-
nal a suas respostas ponderadas. Já
aquelas com temperamento irascível
são consideradas o exemplo "clássico"

do líder — seus rompantes são tidos
como símbolo do carisma e da forca.
Mas, quando tais indivíduos chegam
ao topo, sua impulsividade em geral se
volta contra eles. Em minha pesquisa,
manifestações extremas de emoção ne-
gativa jamais estiveram por trás da boa
liderança.

Se há um atributo que praticamente
todo líder eficaz tem, é motivação.
São indivíduos decididos a realizar
coisas, e com isso superar expectativas
— as próprias e as dos outros. A pala-
vra-chave aqui é realizar. Muita gente
é motivada por fatores externos, como
um bom salário ou o prestígio que
acompanha um título pomposo ou
um emprego numa empresa reno-
mada. Já quem tem potencial de li-
derança é motivado por um desejo
profundamente arraigado de realizar
pela realização em si.

Os cinco componentes da inteligência emocional no trabalho
Características

autoconfiança

auto-avaliação realista

capacidade de rir de si mesmo

confiabilidadee integridade

aceitação da ambiguidade

abertura a mudanças

forte impulso realizador

otimismo, mesmo diante do fracasso

compromisso com a empresa

tarimba em formar e reter talentos

sensibilidade intercultural

orientação para serviços

eficácia em promover mudanças

poder de persuasão

tarimba em montar e liderar equipes
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Autoconsciência

Autocontrole

Motivação

Empatia

Aptidão social

Definição

capacidade de reconhecer e entender seus humores
emoções e impulsos, assim como o efeito deles sobr
os outros

capacidade de controlar ou redirecionar impulsos e
humores perturbadores

propensão a adiar julgamentos — a pensar antes d(
agir

paixão pelo trabalho por razões que vão além de
dinheiro ou prestígio

propensão a perseguir metas com energia e
persistência

capacidade de entender a constituição emocional
dos outros

habilidade para tratar os outros de acordo com as
reações emocionais deles

competência para administrar relacionamentos e
formar redes

capacidade de encontrar pontos em comum e de
cultivar afinidades



Na busca por líderes, como identifi-
car indivíduos que são motivados pelo
impulso de realizar, e não por recom-
pensas externas? O primeiro sinal é a
paixão pelo trabalho em si — tais pes-
soas procuram desafios criativos, ado-
ram aprender e sentem orgulho de
uma tarefa bem executada. Além disso,
têm uma energia inesgotável para fazer
melhor as coisas. Quem possui tal ener-
gia muitas vezes aparenta inquietação
com o status quo. É gente que ques-
tiona com persistência por que certas
coisas são feitas de um jeito e não de
outro. É gente ávida por explorar novas
abordagens no trabalho.

Um gerente de uma empresa de cos-
méticos, por exemplo, estava frustrado
por ter de aguardar duas semanas para
receber os resultados de vendas do pes-
soal em campo. Por fim, descobriu um
sistema telefónico automatizado que
bipava cada um de seus vendedores às
5 da tarde, todo dia. Uma mensagem
gravada solicitava a todos que digitas-
sem os dados — quantas visitas e ven-
das haviam feito no dia. O sistema
abreviou o tempo de resposta de sema-
nas para horas.

Essa história ilustra dois outros atri-
butos comuns de pessoas motivadas a
realizar. Um deles é a constante ele-
vação do seu nível de desempenho; o
outro é o gosto de monitorar os resul-
tados. Peguemos o primeiro traço. Du-
rante avaliações de desempenho, um
indivíduo com alto grau de motivação
talvez peca aos superiores um desafio
maior. Naturalmente, uma pessoa do-
tada de autoconsciência e motivação
interna sabe reconhecer seus limites —
mas não aceita objetivos que a seu ver
são fáceis demais.

É natural supor que um indivíduo
determinado a se superar também de-
sejaria um jeito de monitorar o pro-
gresso — o próprio, o da equipe e o da
empresa. Enquanto funcionários com
baixa motivação para realizar são mui-
tas vezes vagos quanto aos resultados,
quem tem alta motivação em geral
monitora indicadores concretos, como
rentabilidade ou participação de mer-

cado. Conheço um gestor de recursos
que começa e termina seu dia na inter-
net, analisando o desempenho de seu
fundo de acões em relação a quatro re-
ferenciais adotados pelo setor.

É curioso notar que indivíduos com
alta motivação continuam otimistas
mesmo quando o placar vai contra
eles. Em tais casos, o autocontrole
mescla-se à motivação para que a frus-
tração e a depressão causadas por um
revés ou um fracasso sejam superadas.
Vejamos o caso de uma gestora de re-
cursos de uma grande firma de inves-
timentos. Depois de vários anos ex-
celentes, seu fundo patinou por três
trimestres consecutivos, o que levou
três grandes clientes institucionais a
transferir os recursos para a concor-
rência.

Certos executivos teriam posto a
culpa pelo colapso em circunstâncias
fora de seu controle; outros poderiam
ter visto o revés como indício de um
fracasso pessoal. Já essa gerente de car-
teira viu ali uma oportunidade para
provar que poderia liderar uma revi-
ravolta. Dois anos depois, quando foi
promovida a uma posição de nível sé-
nior na empresa, ela descreveu a expe-
riência como a melhor coisa que lhe
aconteceu. "Aprendi muito com isso",
disse.

Um executivo que tenta reconhecer
níveis altos de motivação para reali-
zar em seu pessoal deve buscar uma
última evidência: o compromisso com
a organização. Quando ama o trabalho
pelo trabalho em si, é comum a pes-
soa se sentir comprometida com a or-
ganização que torna tal trabalho possí-
vel. Funcionários comprometidos têm
maior probabilidade de ficar na em-
presa quando caçados por headhun-
ters brandindo dinheiro.

Não é difícil entender como e por
que motivação para realizar resulta
numa liderança forte. Se você estabe-
lece um padrão elevado de desempe-
nho para si, fará o mesmo pela orga-
nização quando estiver em posição de
decidir. Da mesma forma, o impulso
de superar metas e o interesse em mo-

Empatia
De todas as dimensões da inteligência
emocional, a empatia é a mais facil-
mente reconhecível. Todos já sentimos
a empatia de um professor ou amigo
sensível; todos já fomos afetados por
sua ausência num instrutor ou chefe
antipático. Mas quando o assunto é
negócios, é raro ouvirmos alguém ser
elogiado, que dirá recompensado, por
demonstrar empatia. No contexto dos
negócios, a própria palavra não soa na-
tural — parece deslocada em meio à
dura realidade do mercado.

Mas empatia não significa uma es-
pécie de sentimentalismo barato. No
caso de um líder, não significa incor-
porar as emoções de outras pessoas
como suas próprias e tentar agradar
todo mundo. Seria um pesadelo — e
tornaria impossível a ação. Empatia
significa, antes, levar em conta os sen-
timentos das pessoas — além de ou-
tros fatores — no processo de tomar
decisões inteligentes.

Para um exemplo da empatia em
ação, vejamos o ocorrido quando duas
grandes firmas de corretagem se fundi-
ram, tornando certos cargos redundan-
tes em todas as divisões. Um gerente
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nitorar resultados podem ser contagio-
sos. Líderes com tais atributos em geral
são capazes de montar equipes de ge-
rentes com os mesmos atributos. E, é
claro, otimismo e compromisso com
a empresa são fundamentais à lide-
rança — não dá para imaginar coman-



O que de f i ne um l íder?

•de divisão convocou seu pessoal e fez
um discurso sombrio com ênfase no
número de pessoas que em breve se-
riam demitidas. O gerente de outra di-
visão fez a seu pessoal um discurso di-
ferente. Confessou a preocupação e a
incerteza que ele próprio sentia e pro-
meteu manter todo mundo informado
e tratar todos de forma justa.

A diferença entre os dois gerentes foi
a empatia. O primeiro estava preocu-
pado demais com seu próprio destino
para levar em conta os sentimentos
dos colegas, então ansiosos. O segundo
sabia por intuição o que o pessoal sen-
tia e com suas palavras mostrou estar
ciente desses temores. Não surpreende
que o primeiro gerente tenha visto sua
divisão afundar à medida que várias
pessoas, sobretudo as mais talentosas,
foram saindo, desmoralizadas. Em con-
trapartida, o segundo gerente seguiu
sendo um líder forte: os grandes ta-
lentos ficaram e a divisão continuou
produtiva como antes.

Como componente da liderança, a
empatia é importante hoje por pelo
menos três razões: o crescente uso de
equipes; a marcha rápida da globali-
zação; e a crescente necessidade de
reter talentos.

Vejamos o desafio de liderar uma
equipe. Como qualquer pessoa que
já tenha pertencido a uma pode ates-
tar, uma equipe é um caldeirão fer-
vilhante de emoções. O grupo, em
geral, é incumbido de chegar a um
consenso — o que é difícil com duas
pessoas, que dirá com várias. Mesmo
quando há apenas quatro ou cinco
membros, surgem alianças e pautas
conflitantes. Um líder de equipe deve
ser capaz de sentir e entender o ponto
de vista de todos os que estão em volta
da mesa.

Foi exatamente o que a gerente de
marketing de uma grande empresa de
tecnologia da informação conseguiu
fazer ao ser nomeada para liderar uma
equipe conturbada. O grupo estava
uma baderna, sobrecarregado de traba-
lho e perdendo prazos. A tensão entre
os membros era alta. Reformular pro-

cedimentos não seria o bastante para
agregar o grupo e torná-lo uma parte
eficaz da empresa.

O que essa gerente fez foi tomar vá-
rias medidas. Numa série de sessões
individuais, parou para ouvir cada
pessoa do grupo — quis saber qual o
motivo da frustração, que nota daria
aos colegas, se tinha a sensação de
estar sendo ignorada. Em seguida, di-
rigiu a equipe de um jeito que a con-
gregou: estimulou as pessoas a abrir o
jogo sobre suas frustrações e ajudou
todos a fazer críticas construtivas du-
rante as reuniões. Em suma, sua em-
patia permitiu que entendesse a con-
figuração emocional da equipe. O
resultado foi não só uma colaboração
maior entre os membros, mas tam-
bém mais negócios, pois a equipe foi
procurada para ajudar uma série de
clientes internos.

A globalização é outra razão para a

crescente importância da empatia para
líderes empresariais. O diálogo multi-
cultural pode facilmente levar a pistas
erróneas e a mal-entendidos. A empatia
é um antídoto. Quem a possui é capaz
de perceber as sutilezas da linguagem
corporal, é capaz de ouvir a mensagem
por trás das palavras ditas. Além disso,
tem uma profunda noção tanto da exis-
tência quanto da importância de dife-
renças culturais e étnicas.

Vejamos o caso de um consultor ame-
ricano cuja equipe apresentara havia
pouco um projeto a um potencial

cliente no Japão. Ao negociar com ame-
ricanos, a equipe estava acostumada a
ser bombardeada com perguntas assim
que apresentava a proposta. Dessa vez,
porém, topou com um longo silêncio.
Outros membros da equipe, tomando
o silêncio como reprovação, estavam
prontos para recolher os papéis e par-
tir. Mas o principal consultor acenou
para que esperassem. Embora não fosse
grande conhecedor da cultura japonesa,
ele interpretou o semblante e a postura
do cliente e sentiu não rejeição, mas in-
teresse — até mesmo profunda consi-
deração. Estava certo: quando o cliente
falou, foi para fechar o negócio com a
firma de consultoria.

Por fim, a empatia desempenha um
papel fundamental na retenção de ta-
lentos, sobretudo na atual economia
da informação. Um líder sempre pre-
cisou de empatia para desenvolver e
manter os bons profissionais, mas hoje

há muito mais em jogo. Quando
um talento parte, ele leva consigo
o saber da empresa.

É aí que entra o trabalho do
coach e do mentor. Tem sido rei-
teradamente demonstrado que tal
orientação redunda não só em me-
lhor desempenho, mas também
em maior satisfação no trabalho
e menor rotatividade de pessoal.
Mas o que faz o trabalho do coach
e do mentor dar certo é a natu-
reza do relacionamento. Os melho-
res coaches e mentores penetram
a mente daqueles que orientam.
Percebem a maneira de dar um

feedback eficaz. Sabem quando fazer
pressão por melhor desempenho e
quando recuar. Pelo modo de motivar
seus pupilos, ilustram a empatia em
ação.

No que provavelmente está soando
como um refrão, repito que a empatia
não recebe o devido respeito nos negó-
cios. Muita gente se pergunta como um
líder será capaz de tomar decisões difí-
ceis se precisa "sentir" por todos aque-
les que serão afetados. Mas o líder com
empatia faz mais do que se compadecer
de quem está a seu redor: ele usa aquilo
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que sabe para melhorar sua empresa de
maneiras sutis, mas importantes.

Aptidão
Os primeiros três componentes da in-
teligência emocional são habilidades
de autogestão. As duas últimas, empa-
tia e aptidão social, têm a ver com a
habilidade do indivíduo de gerir os re-
lacionamentos com os demais. Como
componente da inteligência emocio-
nal, a aptidão social não é tão simples
quanto soa. Não é só uma questão
de cordialidade, embora quem pos-
sua altos graus de aptidão social
raramente seja maldoso. Mais es-
pecificamente, a aptidão social é a cor-
dialidade com um propósito: conduzir
as pessoas para o rumo que se deseja,
seja a aceitação de uma nova estraté-
gia de marketing ou o entusiasmo por
um novo produto.

Pessoas com aptidão social tendem
a ter um vasto círculo de conhecidos
e possuem o dom de descobrir afini-
dades com toda sorte de gente — ou
seja, o dom de criar entrosamento. Não
significa que estejam sempre se socia-
lizando. Significa que, no trabalho, par-
tem do pressuposto de que ninguém
faz nada importante sozinho. Na hora
de agir, essa gente tem uma rede esta-
belecida.

A aptidão social é o ponto culmi-
nante das outras dimensões da inteli-
gência emocional. Uma pessoa tende a
ser muito eficaz na gestão de relacio-
namentos quando consegue entender
e controlar suas próprias emoções e
demonstrar empatia pelos sentimen-
tos dos outros. Até a motivação contri-
bui para a aptidão social. Lembre-se de
que indivíduos compelidos a realizar
tendem a ser otimistas, mesmo diante
de reveses ou fracassos. Quando a pes-
soa é otimista, seu "brilho" reluz sobre
conversas e outros encontros sociais.
Ela é popular, e por bons motivos.

Uma vez que é o resultado das ou-
tras dimensões da inteligência emo-
cional, a aptidão social é reconhecí-
vel no trabalho sob várias formas que
agora soarão familiares. Quem tem

aptidão social, por exemplo, é hábil
na gestão de equipes — é a empatia
dessa pessoa em ação. Da mesma
forma, é mestre em persuadir — uma
manifestação conjunta de autoconsci-
ência, autocontrole e empatia. Com
tais habilidades, quem é bom em per-
suadir sabe quando fazer um apelo
emocional, por exemplo, e quando
um apelo à razão funcionará melhor.
E motivação, quando publicamente
visível, torna essas pessoas excelentes
colaboradoras. Sua paixão pelo traba-
lho contagia os outros, que são então
compelidos a buscar soluções.

Mas às vezes a aptidão social se ma-
nifesta de forma distinta da dos outros
componentes da inteligência emocio-
nal. Por exemplo, uma pessoa com ap-
tidão social pode às vezes dar a impres-
são de não estar trabalhando. Parece
estar jogando conversa fora — pape-
ando nos corredores com colegas ou
contando piadas com gente nem se-
quer relacionada ao trabalho "de ver-
dade". Indivíduos com aptidão social,
no entanto, não vêem sentido em li-
mitar o âmbito de seus relacionamen-
tos. Criam laços num amplo espectro
porque sabem que em tempos fluidos
como os de hoje, podem um dia preci-
sar de ajuda daqueles que acabam de
conhecer.

Vejamos o caso de um executivo do
departamento de estratégia de uma
multinacional de computadores. Em
1993, ele estava convencido de que o
futuro da empresa residia na inter-
net. Ao longo do ano seguinte, encon-
trou gente da mesma opinião e usou
sua aptidão social para costurar uma
comunidade virtual que abrangia di-
versos níveis, divisões e nações. Usou
então essa equipe para montar um
website corporativo, um dos primei-
ros lançados por uma grande em-
presa. E, por iniciativa própria, sem
orçamento ou atribuição formal, ins-
creveu a empresa numa convenção
anual do setor de internet. Ao arregi-
mentar os aliados e persuadir várias
divisões a entrarem com recursos, re-
crutou mais de 50 pessoas de uma de-

zena de unidades para representar a
empresa na convenção.

A diretoria tomou nota: um ano de-
pois da convenção, a equipe do execu-
tivo formou a base da primeira divisão
de internet da empresa e ele foi formal-
mente nomeado para comandá-la. Para
chegar lá, o executivo havia ignorado
as fronteiras convencionais, criando e
mantendo vínculos com gente de todas
as partes da organização.

A aptidão social é considerada uma
habilidade crucial na maioria das em-
presas? A resposta é sim, sobretudo na
comparação com outros componentes
da inteligência emocional. As pessoas
parecem saber intuitivamente que um
líder precisa administrar relaciona-
mentos de forma eficaz — nenhum
líder é uma ilha. Afinal, sua tarefa é
fazer com que o trabalho seja execu-
tado por outras pessoas, o que é viabi-
lizado pela aptidão social. Se um líder
é incapaz de manifestar empatia, de
nada vale o atributo. E sua motivação
será inútil se não puder comunicar sua
paixão pela empresa. A aptidão social
capacita o líder a colocar em ação sua
inteligência emocional.

Seria tolice afirmar que o bom e
velho QI e a destreza técnica não são
ingredientes importantes para uma
sólida liderança. Mas a fórmula não
seria completa sem a inteligência
emocional. No passado, já se acredi-
tou que os componentes da inteligên-
cia emocional seriam úteis para um
líder de negócios, mas como atributos
complementares. Hoje sabemos que,
para o bem do desempenho, eles são
ingredientes indispensáveis para a li-
derança.

É, portanto, uma felicidade que seja
possível adquirir inteligência emocio-
nal. O processo não é fácil. Exige tempo
e, sobretudo, empenho. Mas os benefí-
cios que uma inteligência emocional
bem desenvolvida traz, tanto para o in-
divíduo quanto para a empresa, com-
pensam o esforço. 9
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