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 ARTIGO DA SEMANA 
OS LÍDERES E A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: NADA DE NOVO NO HORIZONTE! 

SERÁ? 
 

 

Caros(as) leitores(as), provavelmente muitos de vocês estavam ou ainda estão em home office 

ou, então, seguem na luta à procura de uma recolocação profissional. 

O fato é que entre inúmeras reuniões on line em diversas plataformas, busca de oportunidades 

profissionais e/ou do desenvolvimento de atividades através de nossos notebooks, também 

estamos sendo bombardeados por um cipoal de informações e incontáveis análises 

especializadas, muitas vezes via lives, webseminars, etc. 

Nessa OVERDOSE DE INFORMAÇÕES, um TEMA quase que unânime surgiu na fala de muitos gurus 

(alguns nem tanto!) organizacionais ou de “estrelados” influenciadores nas mídias tradicionais 

(jornais, revistas, TVs) ou, ainda, nas redes profissionais via “chamadas espetaculares” para 

“soluções miraculosas”, muitas vezes combinadas com vieses político partidários e religiosos, 

sobre “como vencer e sobreviver à pandemia”. 

Que TEMA seria esse? 

Não fizemos uma pesquisa “como manda o figurino”, mas arrisco dizer que muitos de vocês 

hão de concordar comigo: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. 

“Cantada em prosa e verso”, ela foi citada dezenas de vezes como um importante pilar para as 

LIDERANÇAS EMPRESARIAIS e POLÍTICAS (nesse caso, pela ausência!) conduzirem as ações frente a 

essa gigantesca crise que vivenciamos, bem como às consequências dela para o day after. 

Meu objetivo neste ARTIGO é retomar alguns aspectos, já discutidos em outros aqui publicados 

sobre RESILIÊNCIA e LIDERANÇA 4.0, bem como aprofundar algumas reflexões sobre o TEMA, com 

base em conceitos (de “raiz”) de autores clássicos, sempre utilizando uma contextualização 

“pragmática” para provocá-los. Vamos lá! 

Desde a década de 90, as EMPRESAS deixaram de ser ESTÁVEIS, de construir PLANOS ESTRATÉGICOS 

de longo prazo, sem a necessidade de revisá-los com frequência, a fim de assegurar a 

comercialização de seus PRODUTOS E SERVIÇOS e a sustentação logística para a sua distribuição. 

O que ficou claro com a COVID-19 foi que ainda existem muitas EMPRESAS com ESTRUTURAS 

ORGANIZACIONAIS ENGESSADAS, as quais precisaram ser rompidas a fórceps, a fim de imprimir 

velocidade às respostas a seus stakeholders, às vezes até reinventando o negócio para 

preservar clientes antigos, conquistar novos e garantir a própria sobrevivência. 

Entretanto, um aspecto não mudou na sua essência e, ao contrário, foi exponencialmente 

lembrado: “a necessidade de motivar e engajar as EQUIPES para superar a crise e assegurar a 

SUSTENTABILIDADE das EMPRESAS”. 
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Assim sendo, nesse momento e num futuro próximo de mudanças drásticas e aceleradas, 

potencializa-se o desafio dos LÍDERES, em parceria com as ÁREAS DE RH, de criar e manter um 

CLIMA ORGANIZACIONAL saudável, que não apenas favoreça o ALTO DESEMPENHO, mas reforce o 

PROPÓSITO das EMPRESAS, a SEGURANÇA e o ORGULHO das EQUIPES em dela fazerem parte, a fim de 

torná-las mais ágeis e flexíveis no NOVO NORMAL. 

Pesquisas indicam que até 30% dos resultados dos negócios são decorrência do CLIMA 

ORGANIZACIONAL criado pelos LÍDERES e que as EQUIPES, ao “sentirem” isso, se mobilizam para 

ampliar a utilização de suas competências e habilidades para melhorar a produtividade. Vale 

ressaltar que o ENGAJAMENTO das EQUIPES é, em grande parte (cerca de 70%), impulsionado 

pelas COMPETÊNCIAS das LIDERANÇAS, sobrepondo-se a fatores como remuneração e benefícios. 

Daniel Goleman, no seu best seller Working With Emotional Intelligence afirma que 

“INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE) é a capacidade de identificar nossos próprios SENTIMENTOS e os dos 

outros, de nos MOTIVAR e de gerir bem as EMOÇÕES dentro de nós e em nossas relações". 

Segundo ele, a INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE) caracteriza-se através de 05 HABILIDADES: 

Autoconhecimento Emocional; Controle Emocional; Automotivação; Reconhecimento de 

Emoções em Outras Pessoas e Habilidades para Relacionamentos Interpessoais. As três 

primeiras são habilidades INTRAPESSOAIS e as duas últimas INTERPESSOAIS. 

Para muitos LÍDERES, a INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE) não é um conceito fácil de assimilar, aceitar e, 

principalmente, desenvolver. Essa é a razão pela qual diversos estudiosos do TEMA sinalizam a 

necessidade de alguns PRÉ-REQUISITOS para que isso ocorra. A seguir sintetizo os principais, bem 

como os conceitos basilares envolvidos: 

1) PRONTIDÃO DE RESPOSTA: Muitas empresas, sem avaliar previamente e em profundidade, o 

grau de prontidão e “abertura” de seus LÍDERES, os enviam para workshops de IE. A 

aprendizagem requer interesse, mobilização e comprometimento. O ADULTO aprenderá o 

que quiser e quando quiser! Isso exige um “investimento emocional” para ocorrer. 

Portanto, para “despertar “esse interesse, um processo de ASSESSMENT ou uma avaliação 

360º com feedback estruturado poderá facilitar o processo. 

2) MOTIVAÇÃO INTERNA: As pessoas se motivam para a aprendizagem quando essa se alinha 

com seus valores e objetivos pessoais e profissionais. Assim sendo, um processo prévio de 

COACHING poderá facilitar um “De - Para”, através tanto da reflexão do PERFORMER acerca 

dos seus objetivos e metas no curto, médio e longo prazo quanto de um PDI (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL), seja para mitigar gaps de COMPETÊNCIAS, seja para alavancar 

àquelas já melhor instaladas. 

3) MUDANÇA VOLITIVA: O “investimento emocional” já mencionado também implica em um 

COMPROMISSO E DISCIPLINA pessoal focado em manter o ritmo de aprendizagem, inclusive nas 

situações sociais. 

4) ESTABELECIMENTO DE METAS: Traçar metas específicas, desafiadoras, mensuráveis, atingíveis 

e temporais, no conceito clássico de SMART, é imprescindível, mas sem esquecer que os 

sucessos, mesmo aqueles não tão significativos, devem ser comemorados, pois reforçam a 

AUTOESTIMA e a AUTOCONFIANÇA. 
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5) PRÁTICA & MENTORING: Mesmo os talentosos esportistas precisam de muito treino e 

orientação técnica. No desenvolvimento da IE, idem. Os “ganhos” advindos dos PROCESSOS 

DE COACHING devem ser praticados pelos LÍDERES na plenitude de suas relações sociais e 

profissionais. Mudanças de CONDUTA devem ser suportadas por MENTORES sêniores. 

6) MODELOS E MODELAGEM: Os LIDERES devem demonstrar um nível elevado de AUTOCONSCIÊNCIA 

e entenderem ser natural que suas EQUIPES busquem espelhar seus COMPORTAMENTOS 

naqueles dos GESTORES SÊNIORES da EMPRESA. Portanto, a credibilidade dos MODELOS DE 

LIDERANÇA dependerá tanto da consistência de suas ações envolvendo PRINCÍPIOS ÉTICOS e 

RESPEITO AOS VALORES quanto das COMPETÊNCIAS evidenciadas no atingimento dos resultados. 

Em suma, a INTELIGÊNCIA EMOCIONAL é desenvolvida refletindo, aprendendo sobre si mesmo e 

praticando novos COMPORTAMENTOS. 

Os benefícios advindos do desenvolvimento da IE permitem que os LÍDERES passem a ser menos 

focados em si mesmos e com mais responsabilidades coletivas não só nas EMPRESAS, mas 

também na própria COMUNIDADE, tornando-se agentes de mudança sem medo de assumir as 

responsabilidades pelos sucessos, mas, sobretudo, pelos fracassos. 

Uma visão romântica? Os mais céticos com certeza dirão sim, mas se os cientistas sociais 

acertarem nas suas previsões do pós pandemia, o NOVO NORMAL, como já apelidado por vários 

deles, sempre será DISRUPTIVO e, para tanto, o SER HUMANO terá, assim como as EMPRESAS, um 

reinventar constante como NOVO PARADIGMA e, como consequência, os LÍDERES terão a sua 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL cada vez mais exigida. 

Para finalizar, uma provocação crítica e fundamental: Quantas EMPRESAS E LÍDERES já deram a 

largada nessa MARATONA SEM FIM? 
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