
Novos estudos do cérebro mostram que o líder pode melhorar o desempenho

do grupo se entender a biologia da empatia. Daniel Goleman e Richard Boyatzis

Inteligência

social
e a biologia da

liderança
EM 1998, UM DE NÓS, DANIEL GOLEMAN, publicou nestas páginas

seu primeiro artigo sobre inteligência emocional e liderança.
A resposta a "O que faz um líder?" foi entusiástica. Gente de
dentro e de fora da comunidade empresarial passou a discutir
o papel vital exercido pela empatia e pelo autoconhecímento
na liderança eficaz. O conceito de inteligência emocional se-
gue ocupando espaço de destaque na literatura da liderança
e em práticas rotineiras de coaching. Mas, nos últimos cinco
anos, pesquisas no campo emergente da neurodênda social

— o estudo daquilo que ocorre no cérebro quando as pessoas
interagem — começam a revelar verdades novas e sutis sobre
aquilo que torna bom um líder.
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Inteligência social e a biologia da liderança

A principal descoberta é que certos gestos de um líder
— exibir empatia e sintonia com o humor dos outros, mais
especificamente — literalmente afetam a química do cérebro,
dele e de seguidores. Aliás, cientistas descobriram que a dinâ-
mica líder-seguidor não se resume a dois (ou mais) cérebros
isolados reagindo de forma consciente ou inconsciente um ao
outro. De certa forma, o que ocorre, antes, é uma fusão dessas
mentes num único sistema. A nosso ver, um grande líder é
aquele cujo comportamento explora magnificamente esse
sistema de interconexão cerebral. No espectro neuronal, co-
locamos esses indivíduos no extremo oposto de portadores de
sérios distúrbios sociais, como autismo ou síndrome de Asper-
ger — distúrbios caracterizados pelo subdesenvolvimento de
áreas do cérebro associadas à interação social. Se estivermos
certos, uma boa saída para o indivíduo virar um líder melhor
seria achar contextos autênticos nos quais aprender compor-
tamentos sociais capazes de reforçar os circuitos sociais do
cérebro. Em outras palavras, liderar bem tem menos a ver com
o domínio de situações — ou mes-
mo com o domínio de habilidades
sociais — do que com o cultivo de
um genuíno interesse em (e do ta-
lento para) despertar sentimentos
positivos em gente de cuja coope-
ração e apoio o líder precisa.

A tese de que liderança eficaz
significa contar com robustos cir-
cuitos sociais no cérebro nos levou
a ampliar o conceito de inteligên-
cia emocional, que formulamos
com base em teorias da psicologia
do indivíduo. Um construto mais
relacionai para avaliar a liderança
é a inteligência social, que defini-
mos como um conjunto de com-
petências interpessoais associadas
a circuitos neurais específicos (e
a sistemas endócrinos correlatos)
que inspiram os outros a serem
eficazes.

A tese de que um líder precisa
de habilidades sociais não é nova,
naturalmente. Em 1920, o psicólo-
go Edward Thorndike, da Colurn-
bia University, observava que "o
melhor mecânico da fábrica pode
dar um péssimo capataz por falta
de inteligência social". Mais recen-
temente, um colega nosso, Cláu-
dio Fernández-Aráoz, descobriu, ao
analisar executivos recém-alçados
a cargos de diretoria, que os que
tinham sido contratados por auto-

Circuitos sociais
da mulher

são mais fortes •
É comum perguntarem se o sexo da pes-

soa exerce influência sobre as habilidades

de inteligência social necessárias para

uma liderança de destaque. A resposta

é sim e não. É verdade que a mulher

costuma ser, em média, melhor que o

homem em captar rapidinho o sentimen-

to dos outros. Já o homem tende a ter

mais confiança social, pelo menos no

trabalho. Contudo, diferenças dramáti-

cas de inteligência social entre os sexos

observadas na população em geral são

praticamente ausentes entre os líderes

de maior sucesso.

Ao estudar centenas de executivos de

um grande banco, Margaret Hopkms, da

University of Toledo, descobriu, no grupo

geral, diferenças de inteligência social

entre um sexo e outro — mas não entre

os homens e as mulheres mais eficazes.

Ruth Malloy, da consultoria Hay Group,

observou um padrão semelhante em

seu estudo de presidentes de empresas

internacionais. Claramente, o sexo não

determina seu destino neural.

disciplina, esforço e inteligência às vezes acabavam demitidos
por falta de habilidades sociais básicas. Em outras palavras,
não faltava inteligência aos indivíduos estudados por Fernán-
dez-Aráoz, mas sua incapacidade de se entrosar socialmente
no trabalho era, profissionalmente, um tiro no próprio pé.

A novidade em relação a nossa definição de inteligência
social é sua base biológica, que iremos explorar nas páginas
seguintes. Com base em estudos de neurocientistas, em nossas
próprias investigações e nosso próprio trabalho de consulto-
ria, e em descobertas de pesquisadores afiliados ao Consor-
tium for Research on Emotional Intelligence in Organizations,
mostraremos ao leitor como traduzir descobertas recentes
sobre neurônios-espelho, células fusiformes e osciladores em
comportamentos práticos, socialmente inteligentes e capazes
de reforçar o vínculo neural entre o líder e seus seguidores.

Seguidor literalmente espelha o líder
Das descobertas recentes da neurociência comportamental,

a mais incrível talvez seja a iden-
tificação de neurônios-espelho em
áreas bem dispersas do cérebro. A
descoberta foi feita por acaso por
neurocientistas italianos que moni-
toravam uma célula específica do cé-
rebro de macacos — célula ativada
apenas quando o animal levantava
o braço. Um dia, um assistente do
laboratório levou uma casquinha
de sorvete à boca — e a célula do
macaco reagiu. Foi a primeira evi-
dência de que o cérebro está salpi-
cado de neurônios que imitam, ou
espelham, gestos de outros seres. Es-
sa categoria de célula cerebral, até
então desconhecida, age como um
Wi-Fi neural, permitindo que a pes-
soa se oriente em seu mundo social.
Ao captarmoV— de modo conscien-
te ou inconsciente — os sentimen-
tos do outro através de seus gestos,
nossos neurônios-espelho reprodu-
zem tais sentimentos. Juntos, esses
neurônios podem gerar uma sen-
sação instantânea de experiência
compartilhada.

Neurônios-espelho têm particu-
lar importância em organizações,
pois aquilo que o líder sente e faz
leva os seguidores a espelharem
seus sentimentos e atos. Ativar cir-
cuitos neurais no cérebro daqueles
sob seu comando pode ter efeitos
espetaculares. Em estudo recente, a
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colega Marie Dasborough observou dois grupos de indivídu-
os: um deles recebeu uma avaliação de desempenho negativa
acompanhada de sinais emocionais positivos — um sorriso,
um aceno de cabeça; o outro recebeu uma avaliação positiva
— mas de forma crítica, com muxoxos e cara fechada. Em en-
trevistas posteriores feitas para comparar o estado emocional
dos dois grupos, o pessoal que recebeu a avaliação positiva
seguida de sinais negativos mostrou que se sentia pior em
relação a seu desempenho do que os voluntários que haviam
recebido uma avaliação negativa em tom mais simpático. Na
prática, o tom pesou mais do que a avaliação propriamente
dita. E todo mundo sabe que uma pessoa que se sente me-
ihor tem um desempenho melhor. Logo, uni líder que espera
obter o melhor de seus subordinados deve continuar a ser
exigente — mala de um jeito que crie um clima positivo na
equipe. Sozinha, a velha tática de incentivar e punir não faz
sentido do ponto de vista neural; sistemas tradicionais de
incentivo simplesmente não bastam para que o seguidor dê
o melhor de si.

Daremos um exemplo de algo que surte, sim, efeito. Há, sa-
bidamente, um subconjunto de neurônios-espelho cuja única
função é detectar o sorriso e a risada do outro — e provocar,
em troca, o sorriso e o riso. Um chefe circunspecto e sisudo ra-
ramente ativa esses neurônios nos integrantes da equipe. Já o
chefe que ri e cria um clima descontraído põe esses neurônios
para trabalhar, provocando o riso espontâneo e promovendo,
no processo, a coesão da equipe. E um grupo coeso é um
grupo que se sai bem, conforme mostrou o colega Fábio Sala
em sua pesquisa. Sala descobriu que um líder de desempenho
superior faz os subordinados rirem três vezes mais, em média,
do que um líder de desempenho mediano. Outro estudo mos-
trou que o bom humor ajuda as pessoas a assimilar bem uma
informação e a reagir com rapidez e criatividade. Em outras
palavras, rir é coisa séria.

É algo que sabidamente fez diferença em um hospital uni-
versitário em Boston, nos Estados Unidos. Dois médicos, que
chamaremos de Burke e Humboldt, disputavam a presidên-
cia da instituição que operava aquele e outros hospitais. Os
dois chefiavam um departamento, eram médicos excelentes
e haviam publicado vários artigos de pesquisa (todos muito
citados) em publicações médicas de prestígio. Mas tinham
personalidades muito distintas. Burke era intenso, impesso-
al — focado na tarefa em mãos. Humboldt era igualmente
exigente — mas era acessível, brincalhão até, no trato com
a equipe, com colegas, com pacientes. Observadores nota-
ram que as pessoas sorriam, brincavam umas com as outras
— e até diziam o que pensavam — mais no departamento de
Humboldt do que no de Burke. Era comum o departamento
de Burke perder profissionais cobiçados —- enquanto gente
de destaque gravitava para o ambiente mais agradável do
departamento de Humboldt. Em reconhecimento ao estilo de
liderança de Humboldt — de maior inteligência social —, o
conselho do grupo o nomeou para a presidência.

Um líder "em fina sintonia"
Grandes executivos volta e meia falam de liderar pelo instinto.
Ter bons instintos é, com efeito, considerado por muitos uma
vantagem para o líder em qualquer contexto — seja para de-
cifrar o humor da organização, seja para conduzir uma nego-
ciação delicada com a concorrência. Estudiosos da liderança
caracterizam esse talento como a capacidade de reconhecer
padrões — em geral, nascida de uma vasta experiência. Seu
conselho? Confie em seu instinto, mas colha muitos subsídios
antes de decidir. É uma prática sólida, sem dúvida, mas nem
sempre o gerente tem tempo de ir ouvir dezenas de pessoas.

Descobertas na neurociência sugerem que essa abordagem
provavelmente é cautelosa demais. A intuição também reside
no cérebro — é produzida por uma classe de neurônios cha-
mada füsiform e, devido a seu formato. O corpo celular desse
tipo de neurônio é cerca de quatro vezes maior do que o de
outras células do cérebro. Além disso, possui um prolonga-
mento extralongo que facilita a conexão com outras células
e agiliza a transmissão, para elas, de idéias e emoções. Essa
conexão ultraveloz de emoções, crenças e juízos cria, no indi-
víduo, o que cientistas comportamentais chamam de sistema
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de orientação social. Células fusiformes ativam redes neurais
que entram em ação toda vez que precisamos escolher, den-
tre várias, a melhor opção — mesmo em tarefas rotineiras
como priorizar uma lista de afazeres. Essas células também
nos ajudam a definir se uma pessoa é digna de confiança e
certa (ou errada) para um cargo. Em um vigésimo de segundo,
os neurônios fusiformes processam informações sobre aqui-
lo que sentimos em relação a esse indivíduo — julgamento-
relâmpago que pode ser bem certeiro, como revelam avalia-
ções posteriores. Logo, o líder não deve ter medo de agir com
base nele — desde que esteja atento, também, ao humor dos
demais.

Tal sintoma é, literalmente, física. Seguidores de um líder
eficaz estabelecem com ele o chamado rapport — ou o que
nós e a colega Annie McKee chamamos de "ressonância". Boa
parte desse sentimento surge de forma inconsciente, graças a
circuitos de neurônios-espelho e células fusiformes. Mas há,
ainda, outra classe de neurônio envolvida: a de ostiladores,
que coordenam fisicamente as pessoas ao regular como e
quando seus corpos se movem juntos. Para ver esse tipo de
célula em ação basta observar duas pessoas prestes a se beijar

— seus movimentos são como um bale, um corpo reagindo na-
turalmente ao outro. É a mesma dinâmica observada quando
dois violoncelistas tocam juntos: além de cada nota soar em

uníssono, graças aos osciladores os hemisférios direitos dos
cérebros dos dois músicos estão em sintonia maior do que os
hemisférios direito e esquerdo do cérebro de cada um deles.

Ative seus neurônios sociais
A ativação de neurônios sociais é evidente a nossa volta. Certa
vez, analisamos um vídeo de Herb Kelleher (que ajudou a
fundar e presidiu a companhia aérea americana Southwest
Airlines) caminhando pela base de operações da empresa, o
aeroporto Love Field, em Dallas. Era quase possível ver Kel-
leher ativando neurônios-espelho, osciladores e outros cir-
cuitos sociais em cada pessoa que encontrava. O executivo
abria um sorriso, apertava a mão de passageiros, abraçava o
pessoal. Dava obrigado ao cliente que voava pela empresa e
ao funcionário que fazia um bom trabalho. Em troca, recebia
exatamente o que dava. Típica foi a aeromoça cujo semblante
se iluminou ao topar inesperadameute com o chefe. "Meu
querido!", exclamou, mal contendo a emoção e dando um
abraço no executivo. Mais tarde, a comissária explicaria: "Com
ele, todo mundo se sente como em família".

Infelizmente, para quem já não é um Herb Kelleher ou um
doutor Humboldt, tornar-se um não é fácil. Não conhecemos
nenhum método certeiro para fortalecer neurônios-espelho,
células fusiformes e osciladores; durante um encontro, mi-

Você é um líder 
socialmente inteligente?

Para medir a inteligência sócia] de um execu-

tivo e ajudá-lo a traçar um plano para aumen-

tá-la, pedimos a um especialista que aplique
ao indivíduo nossa ferramenta de avaliação

comportamental, o Levantamento de Compe-

tências Sociais e Emocionais — um instrumen-

to de avaliação de 360 graus pelo qual chefes,

colegas, subordinados diretos, clientes e às

vezes até membros da família avaliam o líder à

luz de sete atributos da inteligência social.

Para chegar às sete, integramos o arcabouço

de inteligência emocional que já possuíamos

a dados reunidos por colegas da consultoria

Hay Group, que usaram métricas concretas

para registrar o comportamento de líderes de

alto desempenho em centenas de empresas

durante duas décadas. Confira ao lado cada um

dos sete atributos — e algumas das perguntas

que usamos em sua avaliação.
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lhares deles se acendem por segundo — sendo que o padrão
preciso de ativação ainda é um enigma. Além do mais, a ten-
tativa consciente de exibir inteligência social pode piorar a
coisa. Quando alguém faz um esforço intencional para coor-
dernar seus movimentos com os de outra pessoa, não são só
os osciladores que se ativam. Numa situação dessas o cérebro
usa outros circuitos, menos babeis, para iniciar e guiar os mo-
vimentos. O resultado é que a interação parece forçada.

Para desenvolver de verdade seus circuitos sociais a úni-
ca saída é encarar o duro trabalho de mudar seu comporta-
mento (veja "Primai Leadership: The Hidden Driver of Great
Performance", o artigo de dezembro de 2001 que publicamos
na HBR com Annie McKee). Empresas interessadas em desen-
volver lideranças precisam, antes, determinar se as pessoas se
dispõem a aderir um programa de mudanças. Candidatos
dispostos a tal devem, primeiro, formular uma visão pessoal
para a mudança e, então, passar por um diagnóstico comple-
to — algo parecido a um check-up médico — para identificar
áreas de debilidade e força social. Munido desse feedback, o
aspirante a líder pode ser treinado em áreas específicas — nas
quais o cultivo de habilidades sociais trará os maiores frutos.
Esse treinamento pode incluir várias coisas: praticar um jeito
melhor de interagir e aplicar a nova forma sempre que houver
oportunidade, pedir que um coach observe e posteriormente

comente sua conduta, aprender diretamente com alguém que
sirva de exemplo. São muitas as opções, mas o caminho para
o sucesso é sempre difícil.

Como ter maior inteligência social
Para entender o que é o treinamento em inteligência social,
peguemos o caso de uma executiva que chamaremos Janice.
Janice fora contratada como gerente de marketing por uma
empresa do ranking Fortune 500 pelo domínio que tinha da
área, pelo espetacular currículo como planejadora e pensa-
dora estratégica, pela fama de dizer o que pensava e pela
capacidade de prever questões empresariais cruciais para o
cumprimento das metas. Nos primeiros seis meses no posto,
no entanto Janice patinara; para outros executivos, a nova co-
lega era agressiva e cheia de opiniões, desprovida de traquejo
político e descuidada com as palavras que proferia — e com o
alvo delas, sobretudo em se tratando de superiores.

Para salvar essa líder promissora, o chefe de Janice convo-
cou Kathleen Cavallo, psicóloga organizacional e consulto-
ra sênior do Hay Group. Cavallo imediatamente submeteu
Janice a uma avaliação de 360 graus. Subordinados diretos,
colegas e gerentes deram a Janice nota baixa em empatia,
orientação a serviços, adaptabilidade e gestão de conflitos,
Cavaílo descobriu ainda mais em conversas confidenciais com
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gente que trabalhava em contato mais direto com a executiva.
As queixas se concentravam na incapacidade de Janice de es-
tabelecer um rapport com os outros ou mesmo de perceber a
reação deles. Trocando em miúdos: Janice não sabia ler as nor-
mas sociais de um grupo nem reconhecer pistas emocionais
disparadas pelos outros quando violava essas normas. Mais
perigoso ainda é que não percebia que estava sendo incisiva
demais no trato com os chefes. Se tinha uma séria diferença
de opinião com um gerente, não sabia quando recuar. Sua
abordagem — colocar tudo na mesa para ver no que dava

— estava botando seu pescoço em risco. A diretoria estava
perdendo a paciência.

Quando Cavallo apresentou essas críticas a Janice, como
um alerta, a executiva naturalmente ficou abalada ao ver
seu emprego ameaçado. Ficou mais perturbada, porém, ao
perceber que não estava tendo o impacto que desejava nas
pessoas. Nas sessões de coaching iniciadas por Cavallo, (anice
descrevia episódios notáveis de sucesso ou fracasso ern seu dia.
Quanto mais tempo passava analisando cada episódio desses,
melhor sua capacidade de entender a diferença entre apre-
sentar uma idéia com convicção e agir
como um pit buli. Janice passou a ante-
cipar como os outros reagiriam a uma
intervenção sua durante uma reunião
ou numa avaliação de desempenho ne-
gativa; ensaiou maneiras mais astutas
de dar sua opinião; e criou uma visão
pessoal para a mudança. Esse preparo
mental ativa o circuito social do cérebro,
fortalecendo as conexões neurais que a
pessoa precisa para agir de modo eficaz;
é por isso que um atleta olímpico passa
centenas de horas repassando na cabe-
ça sua atuação.

A certa altura, Cavallo pediu a Janice
que indicasse um líder na organização
que se destacasse por suas habilidades
na inteligência social. A executiva deu
o nome de um veterano, um gerente
sênior que dominava tanto a arte da
crítica como a de manifestar desacor-
do em reuniões sem abalar relaciona-
mentos. Janice pediu que ele ajudasse a
orientá-la, e foi para um posto no qual
poderia trabalhar com ele — cargo que
ocupou por dois anos. Sua sorte foi
achar um mentor que acreditava que
parte do trabalho de um líder é culti-
var o capital humano. Muitos preferem
empurrar com a barriga um funcioná-
rio problemático a ajudá-lo a melhorar.
O novo chefe de Janice encampou a
causa porque considerou valiosíssimo

o restante do currículo da executiva — e porque seu instinto
lhe dizia que, com orientação, ela melhoraria.

Antes de reuniões, o mentor explicava a Janice como ex-
pressar seu ponto de vista numa questão contenciosa e co-
mo falar com os superiores. Exemplificou, ainda, a arte do
feedback de desempenho. Ao observar o chefe diariamente,
Janice aprendeu a validar os outros mesmo ao discordar de
sua posição ou criticar seu desempenho. Conviver com um
exemplo vivo de conduta eficaz é o estímulo perfeito para
nossos neurônios-espelho, graças aos quais podemos sentir
diretamente, internalizar e, em última instância, imitar aqui-
lo que observamos.

A transformação de Janice foi genuína e vasta. De certo
modo, entrou uma pessoa e saiu outra. Se pararmos para pen-
sar, é uma importante lição da neurociência: já que nosso
comportamento cria e desenvolve redes neurais, não somos
necessariamente prisioneiros de nossos genes e das experiên-
cias vividas na primeira infância. Um líder pode mudar se, as-
sim como Janice, estiver disposto a fazer o esforço. Ao avançar
no treinamento, as condutas sociais que a executiva aprendia

A química do
estresse

Quando a pessoa está sob tensão,

a disparada na secreção de dois

hormônios do estresse — adrenalina

e cortisol — tem forte impacto sobre

seu raciocínio e cognição. Já que

em níveis baixos o cortisol facilita o

raciocínio e outras funções mentais,

a pressão sobre o funcionário na

hora certa e críticas direcionadas

certamente são válidas. Já quando

o líder exige mais do que o subordi-

nado pode tolerar, o salto nos níveis

de cortisol e a secreção adicional de

adrenalina podem paralisar as fun-

ções críticas da mente. A atenção se

concentra na ameaça imposta pelo

chefe, não no trabalho em mãos; me-

mória, planejamento e criatividade

evaporam. A pessoa retoma velhos

hábitos, por mais inadequados que

sejam para enfrentar o novo desafio.

Uma crítica feita do jeito errado

e exibições de fúria pelo líder são

gatilhos muito comuns da disparada

hormonal. Aliás, para estudar picos

de hormônios do estresse cientistas

ern laboratório simulam uma entre-

vista de trabalho na qual o candidato

é criticado intensamente cara a

cara — a analogia é com um chefe

esculhambando o desempenho do

funcionário. Outra constatação de

cientistas é que quando uma pessoa

é alvo do desprezo ou da repulsa de

alguém muito importante para ela

seus circuitos do estresse desen-

cadeiam uma explosão de hormô-

nios do estresse e um aumento

na freqüência cardíaca de 30 a 40

batimentos por minuto. Devido è

dinâmica interpessoal de neurônios-

espelho e osciladores, a tensão aca-

ba atingindo os outros. Antes que

se perceba, as emoções destrutivas

contagiaram toda a equipe, abalando

seu desempenho.

Nem o líder é imune ao contágio

do estresse — motivo ainda maior

para que tente entender a biologia

de suas emoções.
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Para desenvolver os circuitos sociais é preciso encarar o
duro trabalho de mudar seu comportamento.

foram se tornando quase naturais para ela. Cientificamente
falando, Janie estava fortalecendo seus circuitos sociais com
a prática. E à medida que os outros reagiam a ela, o cérebro
deles se conectava ao dela de modo mais profundo e eficaz,
reforçando os circuitos de Janice num círculo virtuoso. Resul-
tado? J anice saiu de uma situação na qual estava a ponto de ser
demitida e acabou promovida a um posto dois níveis acima.

Anos depois, um punhado de gente da equipe de Janice
deixou a empresa alegando insatisfação. De novo, a executiva
pediu a ajuda de Cavallo — que descobriu que, embora Janice
tivesse aprendido a se comunicar e a se conectar com colegas
e superiores, a executiva às vezes ainda ignorava sinais dispa-
rados pelos subordinados diretos para indicar sua frustração.
Com o apoio de Cavallo, Janice conseguiu reverter a situação
— voltando sua atenção para as necessidades emocionais do
pessoal da equipe e ajustando ainda mais seu estilo de comu-
nicação. A sondagem da opinião da equipe antes e depois da
segunda intervenção de Cavallo registrou um avanço dramáti-
co em seu comprometimento emocional e intenção de perma-
necer na organização. Janice e a equipe produziram, ainda, um
aumento de 6% nas vendas anuais — e após outro ano de su-
cesso a executiva assumiu a direção de uma unidade de bilhões
de dólares. Uma empresa pode nitidamente sair ganhando se
submeter as pessoas a ura programa como o de Janice.

Indicadores concretos de inteligência social
Nossa pesquisa ao longo da última década confirmou que é
grande a diferença de desempenho entre o líder dotado de
inteligência social e o desprovido dela. Num grande banco
americano, por exemplo, descobrimos que o nível das com-
petências de inteligência social de um indivíduo servia mais
para indicar como seria avaliado seu desempenho no ano do
que o de competências de inteligência emocional como auto-
conhecimento e autocontrole (para uma breve exposição de
nossa ferramenta de avaliação, que inclui sete dimensões, veja
o quadro "Você é um líder socialmente inteligente?").

A inteligência social é particularmente importante em situ-
ações de crise. Peguemos a experiência de trabalhadores de um
grande sistema de saúde numa província do Canadá — sistema
que passara por cortes drásticos e por uma reorganização. Son-
dagens internas revelaram que o pessoal da linha de frente se
sentia frustrado por já não poder prestar um atendimento de
alto nível a seus pacientes. Entre trabalhadores cujos líderes
tinham baixo nível de inteligência social o grau relatado de

necessidades não atendidas de pacientes era três vezes superior
que o de colegas com líderes que davam mais apoio — e o de
esgotamento emocional, quatro vezes maior. Ao mesmo tempo,
enfermeiros chefiados por gente com inteligência social diziam
ter boa saúde emocional e maior capacidade de cuidar dos pa-
cientes, mesmo diante da tensão causada por demissões (veja
o quadro "A química do estresse"). Esses resultados deviam ser
leitura obrigatória para o conselho de empresas em crise — pois
o conselho costuma colocar a expertise antes da inteligência so-
cial na hora de escolher um indivíduo para guiar a empresa por
tempos difíceis. Na hora da crise, o gestor precisa de ambas.

Ao explorar as descobertas da neurociência, é incrível perceber
a sintonia entre as melhores teorias psicológicas do desen-
volvimento e a configuração recém-desvendada do cérebro.
Na década de 1950, por exemplo, o pediatra e psicanalista
britânico D.W- Winnicott defendia o brincar como forma de
acelerar o aprendizado na criança. Outro britânico, o médico
e psicanalista John Bowlby, frisava a importância de oferecer
uma base segura para que o indivíduo pudesse perseguir suas
metas, assumir riscos sem temores injustificados e explorar
livremente novas possibilidades. Um executivo calejado talvez
considere absurdamente condescendente e financeiramente
injustificável perder tempo com esse tipo de teoria num mun-
do no qual o resultado no balanço é o critério do sucesso. Mas,
à medida que novas maneiras de medir cientificamente o de-
senvolvimento humano começam a corroborar essas teorias e
vinculá-las diretamente ao desempenho, o lado intangível da
atividade empresarial já não parece tão intangível assim.
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