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Entenda por que o
equilíbrio emocional
nos negócios é cada vez
mais importante para
alcançar o sucesso

POR ADRIANA MONTEIRO FONSECA
FOTOS CRIS BIERRENBACH

A
té pouco tempo atrás, o empresário
Carlos Roberto Alves dos Santos,
dono da Pri, de São Paulo, que fa-
brica embalagens de papelão on-

dulado, mantinha um relacionamento frio e
distante com os seus 40 funcionários. Ele con-
ta que se dedicava apenas às tarefas do dia-
a-dia do negócio e que não achava importan-
te ouvir o que eles pensavam sobre o traba-
lho. E que, enquanto isso, sem ele se dar con-
ta, o chão de fábrica fervia. Um funcionário,
por exemplo, deixou de falar com três colegas
do mesmo setor durante quatro anos. Se ele
percebia que o outro estava fazendo algo er-
rado, não falava nada para ajudá-lo. Resulta-
do: o desempenho da empresa, como era de
se esperar, acusou o golpe. A situação só me-
lhorou quando Santos se conscientizou de que
era preciso conversar com a sua equipe, ouvir
o que eles tinham a dizer e aceitar as suas crí-
ticas, além de fazer com que os funcionários
falassem entre si para esclarecer as desaven-
ças. "Todo mundo precisa aprender a ouvir o
que os outros têm a dizer, sejam os seus pa-
res, seus subordinados ou seus patrões", afir-
ma Santos. "É um trabalho difícil, porque você
encontra muita resistência, mas é fundamen-
tal para o desenvolvimento da empresa."

Ao contrário do que muita gente imagina,
problemas de relacionamento como os vivi-
dos pelo empresário paulista e por seus fun-
cionários são relativamente comuns no mun-
do dos negócios. Ao longo do tempo, boa par-
te dos empreendedores passa por momen- >
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tos difíceis no relacionamento
com a sua própria equipe ou
com clientes e fornecedores.
Mas, como acontecia com San-
tos, quase ninguém costuma
levar isso muito a sério. A
maioria acha que é perfuma-
ria, como se diz por aí, algo
sem grande importância para
os resultados. Nos últimos
anos, porém, tais questões ga-
nharam uma importância iné-
dita na arena empresarial e
quem não se der conta disso
dificilmente conseguirá alcan-
çar o sucesso.

Hoje, para chegar lá, você e
seus funcionários têm que de-
senvolver também o que os
estudiosos do assunto batiza-
ram de "inteligência emocio-
nal", medida por meio do quo-
ciente emocional (Q.E). Se-
gundo os especialistas, o Q.E.,
que avalia a qualidade do re-
lacionamento com os outros e
com você mesmo, é tão impor-
tante quanto o chamado Q.I.
(quociente de inteligência),
outrora o único termômetro da
inteligência humana respeita-
do pelos cientistas (faça o tes-
te na pág. 61).

De acordo com o psiquiatra fran-
cês radicado nos Estados Unidos,
David Servan-Schreiber, doutor em
ciências neurocognitivas pela Uni-
versidade Carnegie Mellon e autor
do livro Curar... o stress, a ansieda-
de e a depressão sem medicamen-
tos nem psicanálise (Sá Editora, 49
reais, 308 págs.), menos de 20% do
sucesso de alguém pode ser atribuí-
do ao seu Q.I. Os restantes 80% es-
tão ligados a outros fatores, entre
eles, o Q.E. "Se os líderes souberem
usar a inteligência emocional, o am-
biente de trabalho ficará mais agra-
dável e as relações entre as pessoas
melhorarão muito", afirma o psicó-
logo e administrador de empresas
Sérgio Oxer, do Hay Group, uma
consultoria americana especializa-

da em recursos humanos que atua
também no Brasil. "As pessoas fi-
cam mais motivadas e isso ajuda a
tomar melhores decisões e a aumen-
tar a produtividade."

ARROGÂNCIA - Cunhado em 1990
por dois psicólogos americanos, Pe-
ter Salovey, da Universidade de Yale,
e John Mayer, da Universidade de
New Hampshire, o termo inteligên-
cia emocional só se tornou realmen-
te conhecido cinco anos depois, com
o lançamento do livro Emotional In-
telligence, do psicólogo americano
Daniel Goleman, publicado no Bra-
sil em 1996 (ed. Objetiva, 45,90 reais,
380 págs.). Goleman, Ph.D. pela Uni-
versidade de Harvard, uma das mais
respeitadas escolas americanas, diz
que é fundamental desenvolver as

competências emocionais em todas
as áreas da vida, inclusive no mun-
do dos negócios, no qual elas podem
representar vantagens competitivas
realmente duradouras. Ele acredita
que a falta de equilíbrio emocional
tem impacto no nível de produtivi-
dade, no respeito aos prazos, no nú-
mero de acidentes de trabalho e no
êxodo de funcionários para ambien-
tes em que se sintam melhor. "Além
de causar perdas financeiras, o de-
sequilíbrio emocional pode levá-lo a
assumir uma posição arrogante e a
intimidar os funcionários", afirma
Goleman. "Se isso se generalizar nu-
ma empresa, ela pode ir à falência."

Assim como Santos, da Pri, o ca-
sal de empresários Vanúsia e José
Vanildo da Silva, donos da Datanil
Contabilidade e Consultoria, tam-
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bém de São Paulo, com 20 funcioná-
rios, sentiu na pele o quanto é im-
portante para os negócios desenvol-
ver as próprias competências emo-
cionais e as de sua equipe. Eles con-
tam que, apesar de dar espaço para
que os funcionários trouxessem su-
gestões, sentiam falta de uma parti-
cipação mais efetiva da equipe, tan-
to na realização das tarefas quanto
na hora de trazer novas idéias. "Nós

quiser, seja uma crítica ao comporta-
mento de alguém ou uma sugestão
para melhorar os negócios. Desta for-
ma, aos poucos, foi possível mostrar
na prática que não haveria repreen-
são, caso surgisse uma crítica vinda
de baixo. "Um funcionário chegou a
me dizer que a minha mudança pes-
soal foi a mais importante, porque eu
era a pessoa que mais precisava mu-
dar", diz Silva. "Se ele dissesse isso

produtividade muito maior e mais ra-
pidez na hora de resolver os proble-
mas. A rotatividade também dimi-
nuiu bastante, de acordo com Vanú-
sia. E, com a mudança, o casal já con-
segue até se desligar da empresa por
uns dias. "Aprendi a confiar na equi-
pe e a delegar as tarefas, porque ago-
ra tenho consciência de que eles são
capazes de tocar os negócios", afir-
ma Silva. "Aprendi a lidar com os

A maioria acha que isso não tem impacto nos resultados
achávamos que dávamos liberdade
para eles opinarem sobre a empre-
sa e para darem idéias para melho-
rar o que deve ser melhorado. Mas,
na realidade, nós os intimidávamos
ao propor que falassem abertamen-
te conosco", diz Silva. "O problema
estava no jeito como falávamos com
eles", afirma sua mulher, Vanúsia.

Os dois decidiram, então, procurar
ajuda externa para resolver o proble-
ma. Eles perceberam que tinham um
discurso arrogante, o que acabava
por intimidar a equipe. Os funcioná-
rios, na verdade, tinham medo da
reação dos patrões às críticas. Desde
então, passaram a incluir todos os
funcionários nas decisões que preci-
savam tomar. "Antes, nós apenas co-
municávamos à equipe as decisões
que tomávamos a portas fechadas",
afirma a empresária. "Hoje, pedimos
ajuda para todos e tomamos as deci-
sões em conjunto. Cada um, em sua
área de atuação, pode contribuir mui-
to para o todo."

Segundo o casal, não foi fácil criar
um ambiente propício às conversas e
à participação de todos na empresa,
embora, ao final, tudo tenha se ajei-
tado. Para começar, eles abriram mão
de ter uma sala privativa. Passaram
a trabalhar lado a lado com os fun-
cionários ou então nos escritórios de
seus clientes. Para manter o clima po-
sitivo, Silva, Vanúsia e sua equipe fa-
zem uma reunião diária, pela manhã,
na qual cada um pode falar o que

alguns meses antes, certamente se-
ria repreendido por mim. Eu não sa-
bia aceitar críticas de subordinados."

A conseqüência da gestão volta-
da aos funcionários, segundo os em-
presários, foi a criação de um am-
biente de trabalho bem mais leve, um
comprometimento enorme da equi-
pe com as metas e os objetivos, uma

meus sentimentos e isso melhorou
muito o meu jeito de trabalhar."

A Nazca Cosméticos, indústria fa-
miliar fundada há 18 anos, com sede
em Diadema, na Grande São Paulo,
e um total de 120 funcionários, pas-
sou por problemas semelhantes,
mas, graças à adoção de medidas
pontuais, conseguiu superá-los. Em
2001, com o desenvolvimento do ne-
gócio, os três irmãos que o controlam
— Marcos, Antônio Sérgio e Durval
Carinhato — sentiram necessidade
de profissionalizar a administração e
buscaram executivos no mercado
para trabalhar na empresa. O pro-
blema da mudança, segundo Mar-
cos, que ocupa o posto de diretor co-
mercial, é que tais profissionais vie-
ram de culturas completamente di-
ferentes, que não estavam de acor-
do com os princípios adotados na
Nazca, como uma hierarquia pouco
rígida e respeito às pessoas, algo
considerado por eles como essencial
para o negócio.

Para amenizar as diferenças, a
Nazca implementou o trabalho de
desenvolvimento das competências
emocionais em três níveis: diretoria,
gerência e média liderança. Uma
consultoria contratada pela Nazca
traçou o perfil psicológico dos funcio-
nários e realizou um treinamento com
foco nas particularidades de cada um.
"As pessoas, em geral, trazem vícios
de outras empresas", diz Marcos. "E
não é fácil mudar isso." >
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O empresário conta que foi pre-
ciso trabalhar o lado emocional de
alguns dos novos gerentes e dire-
tores para que eles se adaptassem
à cultura da Nazca. Além de criar
padrões de comunicação, pelos
quais todos se reportam a todos e
não só ao chefe direto, conforme a

sos da Nazca, da Pri Embalagens
e da Datanil. Afinal, é o dono da
empresa que precisa dar o exem-
plo a sua equipe. De acordo com o
consultor Alfredo Pires de Castro,
sócio da MOT — Mudanças Orga-
nizacionais e Treinamento, que at-
ua na área de gestão empresarial,

Parece complicado — e é. Nin-
guém está dizendo que é fácil. A in-
teligência emocional representa, em
última instância, o equilíbrio entre
a razão e a emoção, uma questão
com a qual o homem se debate des-
de os primórdios, nem sempre com
eficácia. Há, porém, alguns atalhos
para alcançar resultados no curto
prazo, como mostram os casos men-
cionados acima. De acordo com Go-
leman, existem três aptidões da in-
teligência emocional que não po-
dem faltar na gestão de uma empre-
sa: saber fazer críticas construtivas,
saber criar uma atmosfera em que a
diversidade não se transforme nu-
ma fonte de discórdia e saber criar
um ambiente no qual o trabalho em
equipe seja eficaz. Quem conseguir
desenvolvê-los em sua empresa cer-
tamente vai atingir suas metas.
Pode demorar um pouco mais ou um
pouco menos. Não importa. O que
faz a diferença é andar para a fren-
te da melhor forma possível.

"Negócios são relacionamentos e
bons relacionamentos dependem de
uma inteligência emocional desen-
volvida ", afirma o consultor Rober-
to Tranjan, da Cempre Conhecimen-
to & Gestão Empresarial, de São
Paulo. A melhor forma de desenvol-
vê-la, segundo Tranjan, é conversar.
"Você deve falar francamente com

É preciso saber equilibrar a razão e a emoção
ocasião, a empresa trabalhou tam-
bém a liderança dos profissionais
em diferentes situações do dia-a-
dia. "Você precisa saber interferir
junto ao subordinado de acordo
com a necessidade de cada um de-
les", diz Marcos. "É preciso saber
a hora em que você deve delegar,
a hora em que precisa explicar as
coisas e até a hora em que você
precisa ser liderado."

Normalmente, a decisão de de-
senvolver as competências emo-
cionais vem de cima, como nos ca-

é preciso aguçar a autopercepção,
principalmente de suas emoções e
atitudes. "Se você conhecer me-
lhor as suas emoções, saberá por
que costuma agir de determinada
maneira e o que precisa mudar
para melhorar o seu desempenho
profissional", diz Castro. "A im-
portância do autoconhecimento é
que ele nos mostra como o nosso
comportamento pode interferir no
relacionamento com os nossos pa-
res, subalternos, superiores, clien-
tes, fornecedores e parceiros."

as pessoas que trabalham ao seu re-
dor para entrar em contato com o
ponto cego que existe em você", diz.
"Nem sempre você consegue enxer-
gar sozinho quais são realmente as
suas reações e, nas conversas, o ou-
tro pode chamar a sua atenção para
isso." E então, que tal começar ago-
ra mesmo a desenvolver a inteligên-
cia emocional em sua empresa, con-
versando mais com você mesmo e
com os seus funcionários? Como diz
o velho dito popular, "conversar
nunca é demais".
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Você é emocionalmente inteligente?
Responda às questões abaixo para saber se atua com equilíbrio nos negócios

Quase todo mundo já passou
por situações em que as
emoções chegam à flor da

pele. Quando alguma coisa ines-
perada acontece, muitas vezes fi-
ca difícil reagir de forma racional
e controlar as emoções. Mas con-
seguir equilibrar razão e emoção
nos momentos mais complicados
pode ajudar, e muito, o seu negó-
cio a prosperar. Para você saber
como está o seu equilíbrio emocio-
nal, basta fazer o teste abaixo, ela-
borado pela psicóloga Denize Du-
tra, consultora do Instituto MVC,
do Rio de Janeiro, especializado
em gestão empresarial. Leia com
atenção as afirmativas listadas a
seguir e responda, de forma sin-
cera, como você se comporta em
cada caso.

PONTUAÇÃO
Marque ao lado de cada questão os

pontos equivalentes de sua resposta.
Ao final, some seus pontos e confira o

resultado no quadro abaixo

Jamais = O Raramente = l Às vezes = 2
Quase sempre = 3 Sempre = 4

1. Quando tenho um novo desafio, não de-
sisto logo que aparecem as primeiras difi-
culdades

2. Procuro me colocar no lugar do outro e
ser compreensivo nos momentos difíceis

3. Consigo manifestar as minhas emoções
de acordo com os interlocutores, as situa-
ções e o momento

4. Consigo controlar as minhas emoções e
mantenho a calma nos momentos difíceis

5. Tenho uma visão realista de mim mes-
mo e uma percepção adequada do meu po-
tencial e das minhas limitações

6. Quando algo não dá certo, consigo su-
perar meus sentimentos de frustração, pro-
curo aprender com as experiências negati-
vas e continuo firme em meu propósito

7. Quando tenho alguma dificuldade em
me relacionar com alguém, procuro conver-
sar diretamente com a pessoa, para evitar
fofocas e mal-entendidos

8. Tenho muita paciência com os outros e,

quando perco o equilíbrio, logo me recupe-
ro e me desculpo

9. Consigo expressar as minhas opiniões
de forma clara e sem constrangimentos

10. Sinto-me seguro diante dos outros e
de situações novas

11. Tenho facilidade para identificar afi-
nidades e estabelecer relacionamentos com
os outros

12. Consigo ouvir os outros com atenção
e procuro entender os seus sentimentos e
as suas idéias

13. Consigo transformar sonhos em pro-
jetos possíveis de ser realizados com pla-
nejamento

14. Tenho muita disposição e muita ener-
gia para o trabalho e, mesmo quando es-
tou cansado, faço o que posso para reali-
zar o que for preciso

15. Tomo as decisões necessárias, corro
riscos calculados e assumo as conseqüên-
cias dos meus atos

RESULTADO
De 54 a 60 pontos: sua inteli-
gência emocional como em-
preendedor é bastante desen-

volvida. Você apresenta todos
ou quase todos os comporta-
mentos característicos de um
empreendedor bem-sucedido
no relacionamento com você
mesmo e com os outros

De 41 a 53 pontos: sua inteli-
gência emocional como em-
preendedor é razoavelmente
desenvolvida. Você apresenta

a maioria dos traços importan-
tes em seus relacionamentos.
Mas como bom empreendedor
que é deve ficar atento ao que
ainda pode ser aperfeiçoado
em suas atitudes nas diferen-
tes situações de seu dia-a-dia

De 21 a 40 pontos: sua inteli-
gência emocional como empre-
endedor é mediana. Você, prova-
velmente, segue muitas das ati-
tudes descritas acima. O proble-
ma é que faz isso de forma irre-

gular. Você tem potencial para ir
mais longe. Assim, poderá admi-
nistrar os relacionamentos e o
negócio com mais facilidade

Até 20 pontos: sua inteligência
emocional como empreendedor
é pouco desenvolvida. Você ra-
ramente adota os comporta-
mentos típicos de um empreen-
dedor emocionalmente compe-
tente. Você pode até ser eficien-
te do ponto de vista técnico.
Mas, para ser realmente bem-

sucedido no mundo dos negó-
cios, você precisará mudar o
seu comportamento. Isso exige
persistência e muita disponibi-
lidade para o outro. Procure
compartilhar mais os seus sen-
timentos e as suas idéias.
Aprenda com todas as expe-
riências, mesmo que sejam ne-
gativas, e evite repetir situações
que promovam frustrações. O
primeiro passo para encontrar
o equilíbrio é reconhecer as di-
ficuldades e querer mudar
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