
Ninguém gosta de trabalhar
com um gestor que utiliza de in-
timidação e jogo do poder para
atingir metas e menos ainda de
estar ao lado de um colega que
perde facilmente o controle du-
rante negociações. Buscar o
equilíbrio diante de situações de
conflito e saber lidar com o es-
tresse do dia a dia coloca cada
vez mais como regra do jogo a in-
teligência emocional.

O termo foi popularizado pelo
psiquiatra americano Daniel Go-
leman, autor de diversos livros
sobre o tema — no mais recente,
“Leadership: the power of emo-
tional intelligence” (em tradu-
ção livre “Liderança: o poder da
inteligência emocional”), ele
analisa que, avaliadas as compe-
tências que empresas ao redor
do mundo utilizam para identifi-
car seus líderes estrelados, pode-
se identificar facilmente indica-
dores de inteligência emocional
no topo de prioridades, ao lado
de características técnicas.

A importância de característi-
cas técnicas cresce em funções
mais baixas, enquanto nos ní-
veis mais altos, o modelo de com-
petência para líderes consiste
em 80% a 100% de habilidades
baseadas em inteligência emocio-
nal. Goleman resume a questão,
na introdução de seu livro, com
a fala de um recrutador de uma
consultoria global: CEOs são con-
tratados pela sua experiência em
negócios e capacidade intelec-
tual, mas demitidos por falta de
inteligência emocional.

Na psicologia, refere-se à ca-
pacidade de reconhecer os pró-
prios sentimentos e os dos ou-
tros, e especialmente de saber li-
dar com eles.

Matilde Berna, diretora de ges-
tão e transição de carreira da
consultoria de recursos huma-

nos Right Manage-
ment, aponta que ca-
racterísticas como
sempre se colocar
no lugar do outro ao
se posicionar, não
ser precipitado na to-
mada de decisões e
não invadir o espa-
ço do outro são im-
portantes, princi-
palmente na sele-
ção de executivos.

“Eles são os prin-
cipais tomadores
de decisão e fazem
aliança entre gru-
pos, negociam e
buscam parcerias,
mesmo no dia a
dia da empresa,
em um ambiente
onde há cada vez
mais pressão por
resultados e deci-
sões. Portanto, o
equilíbrio destes
funcionários é
essencial.”

Quando há fal-
ta de inteligên-
cia emocional,
o profissional
deixa de reco-
nhecer no am-
biente o que é
importante pa-
ra a equipe e pa-
ra a empresa.
“Prevalece ape-
nas o que ele
acredita que
seja importan-
te, e isso tal-
vez não seja
interessante
nem para o
outro nem para
a empresa”, conclui Matilde.

A auto-consciência, auto-ges-
tão, consciência social e habilida-
de para gerenciar relacionamen-
tos são parte de um processo de
aprendizado, diz Goleman. Seja

por meio de um coach, um men-
tor na organização ou outro
acompanhamento profissional,
o executivo deve buscar os moti-
vos de um comportamento per-
feccionista ou razões do estresse

em algumas situações no am-
biente corporativo.

Caso o problema não seja de
caráter interno, da própria perso-
nalidade do profissional, é neces-
sário avaliar o ambiente da com-

panhia. “Caso não esteja
adequado aos seus valo-
res ou ao que busca, pode
dificultar essa busca pelo
equilíbrio”, pondera.

Sandra Lucena, 39
anos, diretora de novos
negócios e de marketing
da ProPay, terceirizado-
ra de folha de pagamen-
to e gestão de benefí-
cios, diz que, como ges-
tora, busca focar o apri-
moramento de relacio-
namentos interpes-
soais na empresa.
“Busco olhar o me-
lhor trabalho que fa-
zem, não apenas
suas falhas e lacu-
nas. E isso ape-
nas conseguimos
por meio da inte-
ligência emocio-
nal. Por exem-

plo, ninguém erra
sozinho e não pode
ser crucificado por is-
so”, detalha.

Não é da noite para
o dia. Sandra diz que a
busca do equilíbrio foi
um processo de apren-
dizado adquirido com
experiências ao longa
da vida e da carreira
— nem sempre expe-
riências positivas.

“Tive problemas
de saúde e aprendi a
lidar com a ansieda-

de ao tomar decisões. Hoje, con-
sigo avaliar que trabalhar 14 ho-
ras por dia e ser centralizador
não é ter inteligência emocional.
É necessário confiar, delegar e
trabalhar junto com a equipe.” ■
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Saber manter o equilíbrio — próprio e da
equipe — em situações de estresse ganha
prioridade entre requisitos de um líder
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 34.




