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Em contrapartida, como já dizia o
psicólogo Daniel Goleman, em seu
livro "Inteligência Emocional", mes-
mo em períodos turbulentos e de de-
cisões importantes, os colaboradores
que conseguem manter habilidades
como foco, autocontrole, auto-moti-
vação, planejamento, ações coorde-
nadas, controle de impulsos, resiliên-
cia e bons relacionamentos fazem
com que toda a empresa fique mais
coesa. Portanto, qualquer funcionário
que tiver a aptidão de enfrentar e re-
solver uma situação emocionalmente
instável com êxito e não ser dominado
por ela, inevitavelmente se destacará
no mercado de trabalho.
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Isso porque as corporações buscam
pessoas que conseguem visualizar
melhor a situação de uma forma ma-
cro, que tenham visão de futuro e con-
sigam, de alguma forma, prever e agir
em prol das soluções e não dos pro-
blemas. E é justamente essa a função
da inteligência emocional, fazer com
que o profissional esteja mais equili-
brado e "presente" no trabalho.

A máxima também vale para as em-
presas que se baseiam neste concei-
to, o que leva a equipes mais produti-
vas, um clima organizacional saudá-
vel, menores índices de reclamação
de clientes, retrabalho e conflito en-
tre pares e lideranças. Para o diretor
da Apoema Inteligência em Pessoas,
Marcos Tonin, os subordinados que
atuam com tal estrutura a seu favor
possuem melhor desempenho, bus-
cam mais conhecimentos, se especia-
lizam em cursos c treinamentos, seja
de forma extracurricular ou por con-
ta própria. "As pesquisas da Apoema
mostram que aproximadamente 38%
dos profissionais que estão em um
ambiente de trabalho favorável e com
chefes que entendem suas responsa-
bilidades tendem a investir mais na
carreira", conta Tonin.

Atrás do prejuízo
O executivo avalia, entretanto, que

ninguém deve esperar somente pela
empresa onde trabalha para desen-
volver o aspecto da inteligência emo-
cional. É importante investir em pro-
cessos de auto-conhecimento, pedir
avaliação de um coaching, ler livros
sobre o tema, além de participar de
seminários e ações que envolvam o
contato e o desenvolvimento dessas
competências. "Para aquelas pessoas
explosivas, ansiosas e que tendem a
tomai- rápidas decisões, estabelecer



metas de desenvolvimento da inteli-
gência emocional é fator de sobrevi-
vência no mercado", considera Tonin.

O coordenador de treinamento
em multinacionais e desenvolvedor
de seminários gerenciais, Vinícius
Marineli, concorda com essa premis-
sa. "O profissional dos novos tempos
é aquele que investe em sua emprega-
bilidade, ou seja, ele precisa ter cons-
ciência do quão desejado ele é. Para
isso, precisa ter paixão por feedback c
saber o que as pessoas pensam a seu
respeito". Para ele, criar resultados
de alta performance em ambientes
controlados é fácil, a habilidade está
exatamente em gerenciar seu humor
diante de situações não favoráveis.

Ao contrário, o funcionário que não
der a devida importância ao desenvol-

vimento de sua própria inteligência
emocional, fatalmente estará sujeito a
perder grandes oportunidades de evo-
lução na carreira, reconhece Marineli.
"Conheço pessoas que são super talen-
tosas, conhecem muito bem o que fa-
zem, são grandes estudiosos, mas, infe-
lizmente, não sabem utilizar inteligen-
temente todo esse conhecimento a seu
favor. Não basta saber que sei, as pes-
soas que trabalham comigo precisam
ter a mesma percepção", sentencia.

Inteligência X emoção
Até aqui ficou claro que a inteligên-

cia emocional pode alavancar qual-
quer carreira e tornai" cada vez melhor
o ambiente corporativo. Em contra-
partida, para que os gestores se sin-
tam suficientemente inspirados a en-

Vinícius Marineli, coordenador de
treinamentos: Atingir um ambiente

emocionalmente estável é tarefa difícil
e, infelizmente, empresas só percebem a

importância do tema quando são prejudicadas
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corajar o desenvolvimento da com-
petência entre todos os empregados,
basta que eles imaginem como seria,
por exemplo, um local onde todos se
comunicam com compreensão e res-
peito, onde as pessoas planejam me-
tas de grupo e exista entusiasmo e
confiança na organização. É o que ex-
plica Marineli. "Quando as pessoas se
sentem bem, elas dão o máximo de si,
e se sentem mais otimistas em relação
à sua capacidade de atingir um objeti-
vo. As sensações positivas estimulam
a eficiência mental", acredita.

Alcançar esse nível de confiança
não é tarefa das mais fáceis. Para is-
so, é preciso alcançar o tripé comu-
nicação, relacionamento e respeito.
Quando existe uma comunicação
efetiva, os colaboradores cultivam
bons relacionamentos e sabem lidar
com todos, respeitando suas dife-
renças. A maior parte das conquistas

vem como conseqüência do trabalho
em equipe, produtividade e desen-
volvimento pessoal.

Para termos uma idéia mais clara de
como isso pode se dar de forma mais
prática, precisamos entender que
nosso cérebro é dividido em duas par-
tes: o lado esquerdo, onde se encontra
nossa capacidade de raciocínio lógico
(Quociente de Inteligência, ou Q.I.) e
o lado direito, a esfera das emoções
(Quociente Emocional), Porém, ele
precisa trabalhar de forma integrada
para que as emoções estejam sempre
sob controle. 'Antigamente somente
era valorizada a capacidade de racio-
cínio lógico, porém, apenas um grau
elevado de Q.I. não significa garantia
de sucesso profissional ou pessoal.
Um não elimina o outro, mas comple-
menta", considera.

Marineli cita como exemplo um in-
divíduo obeso que não consegue se-
guir uma dieta porque seu desejo de
comer é mais forte do que o resulta-
do que teria se emagrecesse. Para que
ele tenha a força de vontade e prossi-
ga com seu objetivo, é necessário que
passe por uma situação limite, como
ficar mal a ponto de quase morrer. Da
mesma forma acontece nas empresas.
"Geralmente, quando é prejudicado
de alguma forma, é que o ser humano
reage", argumenta. Em suma, somen-
te com uma mudança de mentalidade
e valores será possível alcançar uma
boa média de inteligência emocional
entre os colaboradores.

Liderança que faz
a diferença
É claro que tal mudança de mentali-

dade não é atingida do dia para a noi-
te. O tema ainda é muito discutido
na teoria, em livros e publicações,
porem, embrionário na prática.
Geralmente, as pessoas até sabem
do que se trata, mas acreditam
que é mais um modismo. Para
garantir que a mudança seja
duradoura, os departamentos
de RH devem deixar de treinar



o funcionário somente no momento
que ele entra na empresa e passar a fa-
zer um treinamento gradativo, com se-
ções de acompanhamento. O feedback
de resultados e experiências deve ser
uma companhia constante em todos
os departamentos.

Para que o tema se torne umarealida-
de inquestionável, o líder tem um pa-
pel fundamental. A liderança eficaz, na
visão de Marineli, é a conexão positiva
com as pessoas e o uso não impositivo
da influência para atingir as metas da
organização e realizar as mudanças re-
queridas nos processos ou nas pessoas.
É muito importante que o gestor tenha
consciência de seu papel no desenvol-
vimento de sua equipe, pois, no início,
gerenciam-se processos, mas à medida
que uma carreira evolui, gerenciam-se
pessoas. "Precisamos saber se temos as
competências necessárias para lidar
com pessoas. Essa consciência faz par-
te de pessoas emocionalniente inteli-
gentes", garante.

A sócia-diretora da CO.R Inovação,
empresa especializada em planeja-
mento e ativação de marcas e produ-
tos, Rita Almeida, aposta em um for-
mato de comando diferente para ati-
çar a inteligência emocional de seus
funcionários. A liderança vertical, com
cargos, funções e decisões hierárqui-
cas, não faz parte de suas crenças. Ela
trabalha com a chamada liderança
compartilhada, onde a liberdade é a
palavra-chave que norteia o ambiente
de trabalho. Lá, as pessoas podem se
expressar livremente, há flexibilidade
de horários e as capacidades e interes-
ses de cada um são respeitados.

A metodologia da CO.R privilegia
a co-criatividade, método que pres-
supõe que todas as pessoas envolvi-
das nos processos devem ter voz ati-
va. Caso contrario, a proposta de cria-
ção colaborativa entre a equipe, com o
cliente e demais parceiros não aconte-
ce na prática. Em contrapartida, a res-
ponsabilidade com prazos e a auto-exi-
gência são cobrados por Rita, pois um
ambiente extremamente criativo pode

Rita Almeida, da
CO.R Inovação:
Liderança compartilhada
é caminho seguro para
se aliar a colaboradores
que usam deforma
mais equilibrada suas
emoções

levar à desorganização ou até mesmo à
falta de foco ou desatenção, confessa.

Segundo a empresária, o conheci-
mento técnico é importante, mas ela
não o vê como única competência para
quem quer fazer parte de sua equipe, já
que esta visão impede a abstração, a
subjetividade e a abertura necessária
para o trabalho conjunto. "A inteligên-
cia emocional é uma capacidade fun-
damental para uma equipe que precisa
essencialmente saber dividir, cooperar
e atuar junto para conseguir o maior
grau de criatividade e senso estratégico
possível", enfatiza.

Mas como tudo tem seus prós e con-
tras, essa crença também exige uma
postura diferente do líder convencio-
nal. Neste ambiente, é necessário ou-
vir mais, ter o desapego necessário de
certas convicções, além da humildade
de mudar de opinião ou deixar per-
manecer uma posição que não é a sua.
"Vendemos pensamento, descobertas,
idéias, inteligência e, portanto, um lo-
cal de trabalho relaxado e criativo é
uma premissa para as pessoas senti-
rern-se motivadas a criar", relata.

Quando ela não é
alcançada
Ao desenvolver a capacidade de se

comunicar de maneira eficaz e objeti-
va, o interlocutor gera empatia, quebra
resistências e cria relacionamentos de
qualidade. Entretanto, muitas organi-
zações estão longe de oferecer um am-

biente emocionalniente estável a seus
funcionários. De acordo com pesqui-
sas feitas pela universidade de Harvard,
mais de 70% dos problemas de uma
empresa estão relacionados, direta ou
indiretamente, à comunicação.

É claro que utilizar a capacidade das
emoções para atingir metas positivas
não impede o erro, mas evita danos co-
mo decisões precipitadas que compro-
metem todo o processo, queda brusca
de comprometimento, produtivida-
de e elevação dos índices de síndro-
mes e doenças ocupacionais, como a
Síndrome de Burnout, desencadeada
pelo processo de esgotamento emo-
cional causado pela falta de um clima
favorável e de gestores efetivamen-
te competentes em direcionar ações e
atividades.

O problema causa irritabilidade, mu-
dança de humor sem causa aparente e
comportamento, pensamentos nega-
tivos e derrotistas, sensação de esgo-
tamento, dores de cabeça, insônia ou
sonolència excessiva, tristeza, enfim, a
sensação de trabalhar muito e "morrer
na praia".

A síndrome acarreta a perda de mi-
lhões de reais todos os anos, já que as
pessoas tendem a faltar e se ausentar
em maior escala, situação que eleva
significativamente os índices de retra-
balho, insatisfação do cliente, queda
do clima organizacional, aumento de
boatos e, é claro, perdas com o aumen-
to do uso do plano de saúde. ))



Capa 5 Relacionamento

De acordo com Tonin, quem tem a
inteligência emocional desenvolvida
possui um maior índice de flexibili-
dade à reações adversas. Já as pesso-
as menos desenvolvidas neste aspecto
tendem a ser vítimas fáceis para a sín-
drome, haja vista que as frustrações e
adversidades são absorvidas realmente
como problemas.

Mudança de
comportamento
Basicamente, o processo consiste

na análise de três indicadores. O pri-
meiro deles é o esgotamento emocio-
nal (E.E.), no qual o colaborador tende
a fazer muito esforço, mas sem que os
resultados sejam perceptíveis. Nesta
fase, ele começa a questionar os pró-
prios valores pessoais com os da or-
ganização e perceber conflitos

entre as partes. "A primeira forma de
identificar este momento é com a cha-
mada "crise do domingo", ou seja, ao
final deste dia, já começa a ter sensa-
ções como dor de estômago, dores de
cabeça e desânimo", explica o sócio da
Apoema.

O segundo ponto diz respeito à des-
personalização (D.P.), processo que
se inicia logo após o E.E. e, neste mo-
mento, outro tipo de atitude é adota-
da. É como se aquela pessoa que era
alegre, prestativa, pró-ativa e atencio-
sa passasse a ser quieta, triste, relaxa-
da com o trabalho e estúpido com os
amigos. De acordo com Tonin, este é
o momento em que há uma mudan-
ça de comportamento na tentativa de
se adequar a uma

realidade na qual não se acredita pa-
ra suportar a pressão e o estresse.
Nesta fase, várias pessoas engordam
ou emagrecem muito, começam a fu-
mar, beber, sentem dores de cabeça,
estômago, entre outros sintomas. "É
comum perguntas como: 'o que vo-
cê tem? Você mudou ultimamente, o
que está acontecendo?'", salienta o
consultor.

O processo seguinte trata-se do
Envolvimento Pessoal com o traba-
lho (E.ET.J, que aumenta significati-
vamente. Tonin descreve que, quan-
do há este indicador, significa que,
na maior parte do tempo, pensa-se
em trabalho, seja em casa ou em um
happy hour com os amigos. "A quan-

tidade de horas trabalhadas aumen-
ta, mas a qualidade do trabalho é

péssima. O envolvimento com o

Fazer com que os profissionais gerendem a si
próprios e direcionar as mudanças comporta men-
tais necessárias, ao mesmo tempo em que acom-
panha o plano de carreira do indivíduo. Esses são
os objetivos do projeto criado pé a Your Life do
Brasil (www.yourlife.com.br), empresa do Grupo
Thomas International, especializada no desenvol-
vimento e gestão de vida e carreira.

O programa, que é totalmente monitorado on-line
e tem quatro módulos - carreira, finanças, saúde e
família (os dois últimos ainda serão lançados nes-

te ano) - utiliza ferramentas de auto-
conhecímento (PPA) e planeja-

mento estratégico pessoal, o
Balanced Scorecard (BSC),
que traduz os conceitos
do ambiente empresarial

para o pessoal.

O idealizador do proje-

to e diretor-presidente do Your Life,
Rubens Gurevich, conta que o

projeto está dividido em dois segmen-
tos B2B (onde as empresas disponibilizam

a ferramenta a seus colaboradores) e B2C (onde
os próprios internautas podem adquirir as licen-
ças de uso do sistema). "O Your Life é um pro-
cesso de coaching virtual, ao qual denominamos
de e-coach. Cada colaborador será guiado passo
a passo pelo sistema, no sentido de elaborar um
Plano de Desenvolvimento Profissional, que será
monitorado durante seis meses. Neste período,
cada pessoa receberá lembretes diários do seu
plano de ação, fará auto-avaliações sistemáticas
e receberá feedbacks de seus avaliadores, tudo
isso eletronicamente, gerenciado pelo sistema",
explica.

O Your Life é totalmente flexível e permite utilizar
duas metodologias para desenvolver as com-
petências comportamentais: quando a empresa
já possui sua própria matriz de competências e
quando a empresa ainda não a possui, mas ne-
cessita uma forma objetiva de medir e desenvol-
ver tais itens.
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trabalho é tanto que acaba sendo o as-
sunto principal", destaca.

As empresas podem ajudar os fun-
cionários que têm a Síndrome de
Burnout através de simples práticas
diárias como transparência nas co-
municações, contratações justas com
funções x competências, desenvolvi-
mento de treinamento de seus líde-
res, programas de coaching de carrei-
ra e ações de endormarketing contí-
nuas que desenvolvam a inteligência
emocional, autopercepção de com-
petências e até mesmo programas de
criatividade, saúde, ginástica laborai,
entre outras.

O consultor conta que obteve resul-

tados significativos em projetos de-
senvolvidos em companhias que es-
tavam em maus lençóis. "A Apoema
acompanhou uma empresa que es-
tava com 45% do seu quadro de fun-
cionários em estado de esgotamento
emocional. Após todo o programa de
desenvolvimento, conseguimos dimi-
nuir este número para 18%", come-
mora.

Em busca da
maturidade
Outro desequilíbrio pode ser uma

pedra no sapato das empresas: a
Síndrome de Peter Pan, que consiste
em um comportamento de imaturi-
dade diante das responsabilidades
e compromissos naturais, fato que
acarreta prejuízos na vida profissio-
nal, principalmente quando diag-
nosticado em pessoas com cargos de
alto nível, como gerentes e diretores.
Isso porque estes precisam desenvol-
ver características de "amortecedor"
e não influenciarem sua equipe com
sentimentos negativos.

J á o tipo de gestor que entende a in-
teligência emocional coletiva é o que
separa as equipes de alto desempe-
nho das medíocres, pois entende que
a performance do grupo como um to-
do é diretamente proporcional à ha-
bilidade do gestor e do time de lidar
com o clima emocional c os relacio-
namentos interpessoais. Ele costuma
enxergar o processo de uma maneira
bem ampla e ter a consciência de que
a equipe inteira pode ser influencia-
da por uma atitude negativa. É o que
diz a psicóloga, especialista em coa-

ching e programação neurolingüísri-
ca (PNL), Márcia Dol ores Rezende.

Márcia defende que para trans-
formar tais comportamentos, é fun-
damental definir o estado desejado
e quais as posturas e atitudes mais
apropriadas para obter os resultados
importantes. Ela informa que a téc-
nica de PNL, aliada ao ensinamento
da moderna psicologia, permite que
qualquer pessoa adquira os padrões
de comportamento que deseja. "Ao
invés de fórmulas prontas e basea-
das no conselho comum, a técnica
da PNL é indicada especialmente pa-
ra pessoas que desejam desenvolver
o potencial interno de habilidades
emocionais", indica. Portanto, o de-
sespero não é necessário. Seja na vida
profissional ou na pessoal, é perfei-
tamente possível observar compor-
tamentos e fazer com que eles traba-
lhem a nosso favor.
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