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Todo homem ou toda mulher de negócios conhece uma história sobre

um executivo extremamente inteligente e qualificado que foi promovido
para um cargo de liderança apenas para não dar certo na nova função. E
conhece também uma história sobre alguém com habilidades intelectuais
e técnicas sólidas — mas não extraordinárias — que foi promovido para
um cargo semelhante, e deslanchou. Tais casos respaldam a crença generalizada de que identificar indivíduos com “talento” para serem líderes é mais
arte que ciência. Afinal, os estilos pessoais de ótimos líderes variam: alguns
líderes são discretos e analíticos; outros bradam seus manifestos do alto das
montanhas. E igualmente importante, diferentes situações requerem diferentes tipos de liderança. A maioria das fusões requer um negociador sensível na direção, enquanto muitas reviravoltas requerem uma autoridade
mais vigorosa. Constatei, porém, que os líderes mais eficazes são semelhantes em um aspecto crucial: todos possuem um alto grau do que passou a ser
conhecido como inteligência emocional.
Isso não quer dizer que QI e habilidades técnicas sejam irrelevantes.
Eles importam, mas sobretudo como “capacidades de limiar”. Ou seja,
são os requisitos de início de carreira para cargos executivos. No entanto,
minhas pesquisas, junto com outros estudos recentes, sugerem fortemente que a inteligência emocional é a condição sine qua non da liderança.
Sem ela, um indivíduo pode ter a melhor formação do mundo, uma
mente incisiva e analítica e um suprimento infinito de ideias inteligentes,
mas não será um bom líder. Meus colegas e eu temos como foco a inteli11
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gência emocional no trabalho. Examinamos as relações entre inteligência
emocional e desempenho eficaz, especialmente em líderes, e observamos
como a IE se manifesta no trabalho. Como você pode distinguir se alguém possui uma inteligência emocional alta, por exemplo, e como reconhecê-la em si próprio? Nas páginas seguintes exploraremos essas questões, examinando um a um os componentes da inteligência emocional:
autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social.
A maioria das grandes empresas de hoje contrata psicólogos experientes para desenvolverem os chamados “modelos de competência” a fim de
ajudá-las a identificar, treinar e promover os prováveis astros no firmamento da liderança. Os psicólogos também desenvolveram tais modelos para
cargos mais baixos. Enquanto eu escrevia Trabalhando com a inteligência
emocional, analisei modelos de competência de 188 empresas — a maioria,
empresas grandes e multinacionais — além de órgãos públicos. Ao realizar
esse trabalho, meu objetivo foi descobrir quais capacidades pessoais promoviam o desempenho excepcional nessas organizações, e em que grau.
Agrupei as capacidades em três categorias: habilidades puramente técnicas,
como contabilidade e planejamento dos negócios; habilidades cognitivas, como raciocínio analítico; e competências que demonstram inteligência
emocional, como capacidade de trabalhar com o outro e eficácia ao liderar
mudanças. Para criar alguns dos modelos de competência, psicólogos pediram aos altos gerentes das empresas que identificassem as capacidades que
caracterizavam os líderes mais destacados da organização. Para criar outros
modelos, os psicólogos usaram critérios objetivos — por exemplo, a rentabilidade da divisão — para distinguir entre aqueles com desempenho excelente nos níveis superiores das organizações e os líderes com desempenho
normal. Esses indivíduos foram então longamente entrevistados e testados,
e suas capacidades foram comparadas. O processo resultou na criação de
listas de ingredientes para líderes altamente eficazes. As listas variaram entre sete a 15 itens e incluíram ingredientes como iniciativa e visão estratégica. Algumas das competências refletiam habilidades puramente cognitivas, de QI, ou habilidades puramente técnicas, enquanto outras se baseavam
em grande parte em habilidades de inteligência emocional, como
autogestão.
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Quando analisei esses dados, descobri resultados impressionantes.
Sem dúvida, o intelecto era o propulsor do desempenho excepcional. Habilidades cognitivas como o pensamento macro e a visão de longo prazo
eram particularmente importantes. Mas quando calculei a razão entre habilidades técnicas e QI e inteligência emocional como ingredientes do desempenho ótimo, a inteligência emocional mostrou-se duas vezes mais
importante que as outras habilidades para cargos em todos os níveis. Além
disso, minha análise mostrou que, conforme as posições dentro da empresa
se elevavam, a inteligência emocional passava a desempenhar um papel
cada vez mais importante — chegando a posições nas quais diferenças em
habilidades técnicas tinham importância insignificante.
Em outras palavras, quanto mais alto o cargo de uma pessoa com
desempenho excelente, mais as capacidades da inteligência emocional apareciam como a razão de sua eficácia. Quando comparei pessoas de desempenho excelente com pessoas comuns em cargos de alta liderança, quase 90
por cento das competências que distinguiam o desempenho excepcional
eram atribuíveis a fatores da inteligência emocional, em vez de habilidades
puramente cognitivas. Outros pesquisadores confirmaram que a inteligência emocional não apenas distingue os líderes excepcionais, como também
pode estar associada ao alto desempenho.
As descobertas do falecido David McClelland, o renomado pesquisador do comportamento humano e organizacional, fornecem um bom
exemplo. Num estudo de 1996 de uma multinacional de alimentos e
bebidas, McClelland descobriu que quando altos executivos tinham
uma massa crítica de capacidades de inteligência emocional, suas divisões superavam em 20 por cento as metas anuais de receita. Enquanto
isso, líderes de divisão sem aquela massa crítica ficavam aquém das metas na mesma porcentagem. O interessante foi que as descobertas de
McClelland se mostraram verdadeiras nas divisões norte-americanas da
empresa tanto quanto em suas divisões na Ásia e na Europa. Em suma,
os números contam uma história persuasiva sobre o vínculo entre o sucesso de uma empresa e a inteligência emocional de seus líderes. E,
igualmente importante, pesquisadores também estão demonstrando
que as pessoas podem, se adotarem a abordagem correta, desenvolver
sua inteligência emocional.
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AUTOCONSCIÊNCIA
A autoconsciência é o primeiro componente da inteligência emocional
— o que faz sentido quando se pensa que o Oráculo de Delfos deu o conselho de “conhece-te a ti mesmo” milhares de anos atrás. Autoconsciência
significa uma compreensão profunda das próprias emoções, forças, fraquezas, necessidades e impulsos. As pessoas com autoconsciência forte não
são nem críticas demais nem irrealisticamente esperançosas. Pelo contrário, são honestas consigo e com os outros. Pessoas com alto nível de
autoconsciência reconhecem como seus sentimentos afetam a elas, as outras pessoas e seu desempenho profissional. Desse modo, uma pessoa
autoconsciente, que sabe que não consegue bons resultados sob prazos
apertados, planeja seu tempo com cuidado e termina seu trabalho antecipadamente. Outra pessoa com boa autoconsciência será capaz de trabalhar
com um cliente exigente. Ela entenderá o impacto do cliente sobre seu
estado de espírito e as razões mais profundas de sua frustração. “Suas exigências triviais afastam-nos do trabalho real que precisa ser feito”, ela pode
explicar. E estará um passo à frente, voltando sua raiva para algo
construtivo.
A autoconsciência também está ligada à compreensão que as pessoas
têm de seus próprios valores e metas. Alguém muito autoconsciente sabe
para onde está indo e por quê. Assim, por exemplo, será capaz de ser firme
ao rejeitar uma oferta de emprego financeiramente tentadora, mas que não
se enquadra em seus princípios ou objetivos de longo prazo. Uma pessoa
sem autoconsciência tende a tomar decisões que trazem agitação interior,
ao passar por cima de valores arraigados. “A grana parecia boa, por isso
assinei o contrato”, alguém poderia dizer dois anos após ingressar num
emprego, “mas o trabalho significa tão pouco para mim que fico constantemente entediado”. As decisões das pessoas autoconscientes se harmonizam com seus valores. Consequentemente, quase sempre acham seu trabalho estimulante.
Como se pode reconhecer a autoconsciência? Em primeiro lugar, ela se
revela como franqueza e uma capacidade de se autoavaliar realisticamente.
As pessoas com autoconsciência elevada são capazes de falar com precisão e
abertamente — embora não necessariamente com efusão ou em tom con14
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fessional — sobre suas emoções e o impacto que exercem em seu trabalho.
Por exemplo, uma gerente que conheço estava cética sobre um novo serviço
de personal-shopper que sua empresa, uma grande rede de lojas de departamentos, estava prestes a lançar. Sem que sua equipe ou chefe pedisse, ela
ofereceu espontaneamente uma explicação: “É difícil para mim apoiar o
lançamento deste serviço”, ela admitiu, “porque eu realmente queria dirigir
o projeto, mas não fui escolhida. Me tolerem enquanto eu lido com isso”. A
gerente realmente examinou seus sentimentos. Uma semana depois, estava
apoiando plenamente o projeto. Tal autoconsciência muitas vezes se revela
no processo de contratação. Peça a um candidato que descreva uma situação
em que foi dominado por seus sentimentos e fez algo de que mais tarde se
arrependeu. Candidatos autoconscientes serão francos em admitir um fracasso, e com frequência contarão suas histórias com um sorriso. Uma das
características da autoconsciência é um senso de humor autodepreciativo.
A autoconsciência também pode ser identificada nas avaliações de
desempenho. Pessoas autoconscientes conhecem suas limitações e forças e
se sentem à vontade conversando sobre elas, com frequência demonstrando avidez pela crítica construtiva. Por outro lado, pessoas com autoconsciência baixa interpretam a mensagem de que precisam melhorar como
uma ameaça ou um sinal de fracasso. Pessoas autoconscientes também podem ser reconhecidas por sua autoconfiança. Elas têm uma compreensão
firme de suas capacidades e são menos passíveis de fracassarem, por exemplo, por assumirem um excesso de atribuições. Elas também sabem quando pedir ajuda. E os riscos que correm no cargo são calculados. Não aceitarão um desafio que sabem que não podem realizar sozinhas. Elas agirão
conforme suas forças.
Vejamos as ações de uma funcionária de médio escalão convidada a
participar de uma reunião sobre estratégia com os altos executivos de sua
empresa. Embora fosse a pessoa de cargo mais baixo na sala, não ficou
sentada quieta, ouvindo em um silêncio estupefato ou temeroso. Ela sabia
que tinha boa cabeça para uma lógica clara e habilidade de apresentar
ideias persuasivamente, e ofereceu sugestões convincentes sobre a estratégia da empresa. Ao mesmo tempo, sua autoconsciência impediu que invadisse o território em que sabia que era fraca. Apesar do valor de ter uma
pessoa autoconsciente no local de trabalho, minha pesquisa indica que os
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altos executivos não costumam dar à autoconsciência o crédito que merece
quando buscam líderes potenciais. Muitos executivos confundem franqueza sobre os sentimentos com “insegurança” e deixam de dar o devido respeito aos funcionários que reconhecem abertamente suas deficiências. Tais
pessoas são prontamente rejeitadas como “não suficientemente firmes”
para liderarem os outros.
Na verdade, ocorre o inverso. Em primeiro lugar, as pessoas geralmente admiram e respeitam a franqueza. Além disso, constantemente se
exige dos líderes que tomem decisões que requerem uma avaliação franca
das capacidades — suas próprias e dos outros. Será que temos competência
gerencial para assumir um concorrente? Conseguiremos lançar um produto novo dentro de seis meses? Pessoas que se avaliam honestamente — ou
seja, pessoas autoconscientes — são bem preparadas para fazer o mesmo
para as organizações que dirigem.

AUTOGESTÃO
Impulsos biológicos dirigem nossas emoções. Não podemos eliminá-los,
mas podemos fazer muita coisa para administrá-los. O autocontrole, que é
como uma conversa interior contínua, é o componente da inteligência
emocional que nos liberta de sermos prisioneiros de nossos sentimentos. As
pessoas engajadas em tal conversa sentem mau humor e impulsos emocionais como todas as outras, mas acham meios de controlá-los e até mesmo
de canalizá-los de formas úteis. Imagine um executivo que acabou de assistir à apresentação, por uma equipe de seus funcionários, de uma análise
malfeita à diretoria da empresa. Desanimado, o executivo pode se ver tentado a socar a mesa com raiva ou chutar uma cadeira. Ele poderia se levantar e dar uma bronca no grupo. Ou poderia manter um silêncio sombrio,
fuzilando todos com os olhos antes de se retirar. Mas se tivesse um dom
para o autocontrole, optaria por uma abordagem diferente. Escolheria suas
palavras com cuidado, reconhecendo o mau desempenho da equipe sem
fazer nenhum julgamento precipitado. Depois faria uma pausa para analisar as razões do fracasso. Seriam pessoais — falta de empenho? Existem
quaisquer fatores mitigantes? Qual foi seu papel no fiasco? Após refletir
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sobre essas questões, reuniria a equipe, exporia as consequências do incidente e apresentaria seus sentimentos a respeito. Em seguida apresentaria
sua análise do problema e uma solução bem fundamentada.
Por que o autocontrole é tão importante para os líderes? Em primeiro
lugar, pessoas que estão no controle de seus sentimentos e impulsos — ou
seja, pessoas racionais — são capazes de criar um ambiente de confiança e
equidade. Em tal ambiente, a politicagem e as rivalidades são fortemente
reduzidas e a produtividade é alta. Pessoas talentosas acorrem à organização e não sentem vontade de deixá-la. E o autocontrole tem um efeito
multiplicador. Ninguém quer ser conhecido como cabeça quente quando
o chefe é conhecido pela abordagem calma. Menos mau humor no alto
significa menos por toda a empresa. Segundo, o autocontrole é importante
por razões competitivas. Todos sabem que as empresas atuais são cheias de
ambiguidades e mudanças. As empresas se fundem e se dividem regularmente. A tecnologia transforma o trabalho num ritmo estonteante. Pessoas
que dominaram suas emoções são capazes de acompanhar as mudanças.
Quando se anuncia um programa novo, elas não entram em pânico. Pelo
contrário, conseguem suspender o julgamento, buscar informações e ouvir
os executivos explicarem o novo programa. À medida que a iniciativa avança, essas pessoas conseguem acompanhá-la. Às vezes chegam a liderar o
percurso.
Vejamos o caso de uma gerente em uma grande empresa industrial.
Como seus colegas, vinha usando certo software havia cinco anos. O programa determinava como ela coletava e informava os dados e como pensava na estratégia da empresa. Um dia, os altos executivos anunciaram a
instalação de um programa novo que mudaria radicalmente como as informações eram coletadas e avaliadas dentro da organização. Enquanto muitas pessoas na organização se queixaram amargamente de quão perturbadora seria aquela mudança, a gerente refletiu sobre as razões do programa
novo e se convenceu de seu potencial de melhorar o desempenho. Ela entusiasticamente compareceu às sessões de treinamento — alguns de seus
colegas se recusaram a fazê-lo — e acabou sendo promovida a dirigir várias
divisões, em parte por utilizar tão eficazmente a nova tecnologia.
Quero insistir ainda mais na importância do autocontrole para a liderança e sustentar que ele aumenta a integridade, que é não apenas uma
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virtude pessoal, mas também uma força organizacional. Muitas das coisas
ruins que ocorrem nas empresas são em função do comportamento impulsivo. As pessoas raramente planejam exagerar os lucros, rechear contas de
despesas, meter a mão no cofre ou abusar do poder com finalidades egoístas. O que ocorre é que uma oportunidade se apresenta e a pessoa com
baixo controle dos impulsos simplesmente diz sim. Em contrapartida, vejamos o comportamento do alto executivo em uma grande empresa de alimentos. Esse executivo era escrupulosamente honesto nas negociações com
distribuidores locais. Costumava expor sua estrutura de custos em detalhes,
dando assim aos distribuidores uma compreensão realista da precificação
da empresa. Essa abordagem fazia com que o executivo nem sempre conseguisse negociar preços favoráveis. Ocasionalmente, sentia o impulso de aumentar o lucro sonegando informações sobre os custos da empresa. Mas ele
desafiava tal impulso — via que fazia mais sentido no longo prazo opor-se
a ele. Seu autocontrole emocional foi recompensado por relacionamentos
fortes e duradouros com os distribuidores que beneficiaram a empresa mais
do que quaisquer ganhos financeiros de curto prazo.
Os sinais do autocontrole emocional, portanto, são fáceis de perceber: uma propensão pela reflexão e ponderação; adaptação à ambiguidade
e mudança; e integridade — uma capacidade de dizer não aos impulsos.
Como a autoconsciência, o autocontrole nem sempre é reconhecido. Pessoas capazes de dominar as emoções às vezes são vistas como frias — suas
reações ponderadas são vistas como falta de paixão. Pessoas de temperamento tempestuoso são frequentemente consideradas os líderes “clássicos”
— seus acessos são considerados sinais de carisma e poder. Mas quando tais
pessoas chegam ao topo, sua impulsividade muitas vezes se volta contra
elas. Em minhas pesquisas, exibições extremas de emoção negativa nunca
se mostraram propulsoras da boa liderança.
Se existe um traço que praticamente todos os líderes eficazes possuem,
trata-se da motivação — uma variedade da autogestão pela qual mobilizamos nossas emoções positivas para nos impelir às nossas metas. Líderes
motivados são impelidos a realizarem além das expectativas — suas próprias e de todos os outros. A palavra-chave aqui é realizar. Muitas pessoas
são motivadas por fatores externos, como o alto salário, o status resultante
de um cargo notável ou fazer parte de uma empresa de prestígio. Por sua
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vez, aqueles com potencial de liderança são motivados por um desejo profundamente arraigado da realização pela realização. Se você está em busca
de líderes, como pode identificar pessoas que são motivadas pelo impulso
de realizar em vez de recompensas externas? O primeiro sinal é uma paixão
pelo próprio trabalho — tais pessoas buscam desafios criativos, adoram
aprender e se orgulham de um serviço bem-feito. Elas também exibem uma
energia incansável para fazer melhor as coisas. Pessoas com tal energia muitas vezes parecem inquietas com o status quo. São persistentes com suas
questões sobre por que as coisas são feitas de uma maneira em vez de outra.
Estão ávidas por explorar abordagens novas ao trabalho que realizam.
O gerente de uma empresa de cosméticos, por exemplo, estava frustrado por ter de aguardar duas semanas para obter os resultados de vendas
do pessoal em campo. Acabou descobrindo um sistema telefônico automatizado que faria soar um sinal a cada um de seus vendedores às cinco da
tarde diariamente. Uma mensagem automatizada solicitaria que digitassem seu número para informar quantas visitas e vendas haviam feito naquele dia. O sistema encurtou o tempo de feedback dos resultados das
vendas de semanas para horas. Essa história ilustra dois outros traços comuns às pessoas motivadas a realizarem: estão eternamente elevando seu
nível de desempenho e gostam de ficar de olho nos resultados.
Vejamos o nível de desempenho primeiro. Durante as avaliações de
desempenho, pessoas com alto nível de motivação poderiam pedir para
serem mais “exploradas” por seus supervisores. Claro que um funcionário
que combine autoconsciência com motivação interna reconhecerá seus
limites, mas não se contentará com objetivos que pareçam fáceis demais
de alcançar. Segue-se naturalmente que pessoas motivadas a melhorar
também querem um meio de rastrear o progresso — seu próprio, de sua
equipe e de sua empresa. Enquanto pessoas com pouca motivação para
realizar costumam ser nebulosas sobre os resultados, aquelas com motivação alta costumam ficar de olho nos resultados, rastreando indicadores
concretos como rentabilidade ou participação no mercado. O interessante é que pessoas com motivação alta permanecem otimistas mesmo quando os indicadores estão contra elas. Nesses casos, o autocontrole se combina com a motivação para superar a frustração e depressão que advêm de
um revés ou fracasso.
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EMPATIA
De todas as dimensões da inteligência emocional, a empatia é a mais facilmente reconhecida. Todos nós já sentimos a empatia de um professor ou
amigo sensível. Todos fomos atingidos por sua ausência num coach ou
chefe insensível. Mas quando se trata de negócios, raramente vemos pessoas serem elogiadas, menos ainda recompensadas, por sua empatia. A própria palavra parece estranha aos negócios, deslocada em meio às duras realidades do mercado. Mas empatia não significa um sentimentalismo do
tipo “eu estou OK, você está OK”. Para um líder, não significa adotar as
emoções das outras pessoas como suas próprias e tentar agradar a todos.
Isso seria um pesadelo — tornaria qualquer ação impossível. Pelo contrário, empatia significa levar em conta ponderadamente os sentimentos dos
funcionários — junto com outros fatores — no processo de tomar decisões
inteligentes. Para um exemplo de empatia em ação, vejamos o que aconteceu quando duas enormes corretoras se fundiram, criando cargos redundantes em todas as suas divisões. Um gerente de divisão reuniu seu pessoal
e fez um discurso sombrio enfatizando o número de pessoas que logo seriam demitidas. O gerente de outra divisão ofereceu ao seu pessoal outro
tipo de discurso. Ele foi honesto sobre sua própria preocupação e perplexidade, e prometeu manter o pessoal informado e tratar todos com justiça. A
diferença entre esses dois gerentes foi a empatia. O primeiro gerente estava
preocupado demais com seu próprio destino para levar em conta os sentimentos de seus colegas apavorados. O segundo sabia intuitivamente o que
seu pessoal estava sentindo, e reconheceu seus temores com suas palavras.
É de surpreender que o primeiro gerente viu sua divisão afundar quando
muitas pessoas desmotivadas, especialmente as mais talentosas, partiram?
Em contraste, o segundo gerente continuou sendo um líder forte, seus
melhores funcionários permaneceram e sua divisão continuou tão produtiva como sempre.
Hoje em dia, a empatia é particularmente importante como um componente da liderança por ao menos três motivos: o número cada vez maior
de equipes, o ritmo veloz da globalização e a necessidade crescente de reter
os talentos. Vejamos os desafios de liderar uma equipe. Como qualquer um
que já fez parte de uma pode confirmar, equipes são caldeirões de emoções
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fervilhantes. Muitas vezes são incumbidas de obter um consenso — o que
já é difícil com duas pessoas e bem mais difícil quando os números aumentam. Mesmo em grupos com apenas quatro ou cinco membros, alianças se
formam e agendas conflitantes são propostas. O líder de uma equipe precisa ser capaz de sentir e entender os pontos de vista de todos ao redor da
mesa. Foi exatamente o que uma gerente de marketing de uma grande
empresa de tecnologia da informação conseguiu fazer quando foi designada para liderar uma equipe problemática. O grupo estava em tumulto,
sobrecarregado de trabalho e não conseguia cumprir os prazos. Havia grandes tensões entre os membros. Mexer nos procedimentos não era suficiente
para voltar a unir o grupo e torná-lo uma parte eficaz da empresa. Assim,
a gerente deu diversos passos. Numa série de sessões individuais, dedicou
tempo a ouvir todos no grupo — o que os vinha frustrando, como classificavam seus colegas, se sentiam que haviam sido ignorados. E depois direcionou a equipe de uma forma que a uniu: encorajou as pessoas a falarem
mais abertamente sobre suas frustrações e ajudou as pessoas a fazerem
queixas construtivas durante as reuniões. Em suma, sua empatia permitiu
que ela entendesse a constituição emocional de sua equipe. O resultado foi
não apenas uma maior colaboração entre os membros, mas também novos
negócios, já que a equipe foi solicitada por uma faixa maior de clientes
internos.
A globalização é outro motivo da importância crescente da empatia
para líderes empresariais. O diálogo intercultural pode facilmente levar a
erros de comunicação e mal-entendidos. A empatia é um antídoto. As pessoas que a possuem estão sintonizadas com as sutilezas da linguagem corporal. Elas conseguem ouvir a mensagem sob as palavras sendo proferidas.
Além disso, possuem uma profunda compreensão tanto da existência como
da importância das diferenças culturais e étnicas. Vejamos o caso de um
consultor americano cuja equipe acabara de expor um projeto a um potencial cliente japonês. Ao lidar com americanos, a equipe estava acostumada
a ser bombardeada de perguntas após fazer uma proposta, mas dessa vez foi
saudada por um longo silêncio. Outros membros da equipe, interpretando
o silêncio como desaprovação, ficaram prontos para arrumar as pastas e
partir. O chefe dos consultores gesticulou para que parassem. Embora não
estivesse particularmente familiarizado com a cultura japonesa, interpre21
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tou a expressão e a postura do cliente, e o que percebeu não foi rejeição,
mas interesse — até uma consideração profunda. Ele estava certo: quando
o cliente enfim falou, foi para passar o serviço à empresa de consultoria.
Finalmente, a empatia desempenha um papel-chave na retenção dos
talentos, particularmente na atual economia da informação. Líderes sempre
precisaram de empatia para desenvolver e conservar bons funcionários, mas
atualmente os riscos são maiores. Quando bons funcionários partem, levam consigo os conhecimentos da empresa. É aí que entram em ação o
coaching e o mentoring. Repetidamente se demonstrou que o coaching e o
mentoring surtem efeito não apenas em termos de um melhor desempenho,
mas também de uma satisfação maior no trabalho e menor rotatividade.
Mas o que faz o coaching e o mentoring funcionarem melhor é a natureza
do relacionamento. Coaches e mentores excepcionais penetram na cabeça
das pessoas que estão ajudando. Eles percebem como dar um feedback eficaz. Sabem quando incitar um melhor desempenho e quando se conter. Da
maneira como motivam seus pupilos, demonstram empatia em ação. No
que provavelmente está soando como um refrão, deixem-me repetir que a
empatia não é muito respeitada nos negócios. As pessoas questionam como
os líderes vão conseguir tomar decisões duras se estão “sentindo” por todas
as pessoas que serão afetadas. Mas líderes com empatia fazem mais do que
simpatizar com as pessoas à sua volta: eles usam seus conhecimentos para
aperfeiçoar suas empresas de formas sutis, mas importantes.

HABILIDADE SOCIAL
Os dois primeiros componentes da inteligência emocional são habilidades
de autogestão. Os dois últimos, empatia e habilidade social, envolvem a
capacidade de uma pessoa se relacionar com outras. Como um componente da inteligência emocional, a habilidade social não é tão simples como
parece. Não é uma mera questão de cordialidade — embora pessoas com
altos níveis de habilidade social raramente sejam antipáticas. A habilidade
social, mais exatamente, é a cordialidade com um propósito: conduzir as
pessoas na direção que você deseja, seja a concordância com uma estratégia
de marketing nova ou o entusiasmo com um novo produto.
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Pessoas socialmente hábeis tendem a ter um amplo círculo de conhecidos e têm um dom para chegar a um denominador comum com pessoas
de todos os tipos — um dom para desenvolver afinidades. Isso não significa que tenham contatos sociais constantes. Significa que atuam segundo o
pressuposto de que sozinho não se realiza nada importante. Tais pessoas
têm uma rede disponível quando chega a hora da ação. A habilidade social
é a culminância das outras dimensões da inteligência emocional. As pessoas tendem a ser bem eficazes em gerir relacionamentos quando conseguem
entender e controlar suas próprias emoções e conseguem ser empáticos
com os sentimentos dos outros.
A própria motivação contribui para a habilidade social. Lembre-se de
que as pessoas motivadas a realizar tendem a ser otimistas, mesmo diante de
reveses ou fracassos. Quando as pessoas são otimistas, seu “brilho” se reflete
nas conversas e outros encontros sociais. Elas são populares, e por um bom
motivo. Por ser o resultado de outras dimensões da inteligência emocional,
a habilidade social é reconhecível no trabalho de várias formas que a esta
altura soarão familiares. Pessoas socialmente hábeis são exímias em gerir
equipes — é sua empatia em ação. De forma semelhante, são mestres na
persuasão — uma manifestação da autoconsciência, do autocontrole e da
empatia combinados. Dadas essas habilidades, bons persuasores sabem
quando fazer um apelo emocional, por exemplo, e quando um apelo à razão
funcionará melhor. E a motivação, quando publicamente visível, torna tais
pessoas excelentes colaboradores. Sua paixão pelo trabalho contamina os
outros, e elas ficam determinadas a achar soluções.
Mas às vezes as habilidades sociais se revelam de formas diferentes dos
outros componentes da inteligência emocional. Pessoas socialmente hábeis
podem às vezes parecer que não estão trabalhando. Parecem estar de papo
furado — conversando nos corredores com colegas ou se divertindo com
pessoas que sequer estão ligadas ao seu cargo “real”. Elas, porém, não
acham que faça sentido limitar arbitrariamente o alcance de seus relacionamentos. Desenvolvem vínculos amplos porque sabem que, nesses períodos
fluidos, poderão um dia precisar da ajuda de pessoas que estão vindo a
conhecer hoje.
Vejamos o caso de um executivo no departamento de estratégia de
uma multinacional de computadores. Em 1993, ele se convenceu de que o
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futuro de sua empresa estava na internet. No decorrer do ano seguinte, encontrou espíritos afins e usou a habilidade social para alinhavar uma comunidade virtual que cobria todos os níveis, divisões e nações. Ele então usou
sua equipe real para criar um site corporativo, um dos primeiros de uma
grande empresa. E, por sua própria iniciativa, sem nenhum orçamento ou
status formal, inscreveu a empresa para participar de uma convenção anual
da indústria da internet. Apelando para seus aliados e persuadindo diversas
divisões a doarem recursos, recrutou mais de cinquenta pessoas de uma
dúzia de diferentes unidades para representarem a empresa na convenção. A
alta direção reparou: um ano após a conferência, a equipe do executivo formou a base para a primeira divisão da internet da empresa, e ele foi formalmente posto no comando dela. Para chegar ali, o executivo havia ignorado
as fronteiras convencionais, forjando e conservando relações com pessoas
em cada canto da organização.
A habilidade social é considerada uma capacidade de liderança básica
na maioria das empresas? A resposta é sim, especialmente quando comparada com os outros componentes da inteligência emocional. As pessoas parecem saber intuitivamente que os líderes precisam lidar de forma eficaz com
os relacionamentos: nenhum líder é uma ilha. Afinal, a tarefa de um líder é
fazer com que o trabalho seja realizado por outras pessoas, e a habilidade
social torna isso possível. Um líder incapaz de expressar sua empatia possivelmente não possui nenhuma. E a motivação de um líder será inútil se não
conseguir comunicar sua paixão à organização. A habilidade social permite
aos líderes colocar em prática sua inteligência emocional.
Seria tolo afirmar que o bom e velho QI e a habilidade técnica não
são ingredientes importantes na liderança forte. Mas a receita não estaria
completa sem a inteligência emocional. Quanto aos componentes da inteligência emocional, costumava-se pensar que era “bom estarem presentes”
nos líderes empresariais. Mas agora sabemos que, em prol do desempenho,
são ingredientes que os líderes precisam ter. É auspicioso, então, que a inteligência emocional possa ser aprendida. O processo não é fácil. Leva tempo e, acima de tudo, requer empenho. Mas os benefícios que advêm de
uma inteligência emocional bem desenvolvida, tanto para o indivíduo
como para a organização, fazem com que o esforço valha a pena.
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Pós-escrito
Originalmente publicado no LinkedIn.com

HABILIDADES DE IE QUE OS EMPREGADORES AGORA
QUEREM
7 de julho de 2013
Alguém recentemente me perguntou: “A inteligência emocional continua
tão importante no mercado de trabalho atual como era em 1995?”, quando escrevi meu primeiro livro sobre o tema.
Mais importante do que nunca, eu diria. Eis por quê. Em primeiro
lugar, o mercado de trabalho global vem exigindo mais de candidatos a
empregos. E os melhores empregadores do mundo não são apenas mais
exigentes — estão em busca dos melhores graduados que também sejam
fortes em inteligência emocional.
Claro que o alto desempenho na vida acadêmica e as habilidades técnicas certas ainda importam. Mas no mercado de trabalho atual os melhores empregadores estão em busca de algo mais. De acordo com Paul Wiseman, jornalista de economia da Associated Press, as empresas também
“querem graduados com habilidades interpessoais”. As principais são:
• Trabalhar bem em equipe. Como um executivo contou certa vez
a um consultor da McKinsey: “Nunca demiti um engenheiro por
ser mau engenheiro, mas por não trabalhar bem em equipe.”
• Comunicações claras e eficazes. Isso requer uma forte empatia
cognitiva, a capacidade de entender como a outra pessoa pensa.
Claro que boas habilidades de escuta também são importantes.
• Boa adaptação à mudança. Tal flexibilidade significa boa
autogestão.
• Boa interação com uma grande variedade de pessoas. Isso inclui clientes e colegas de trabalho de outros grupos além de seu
próprio e de outras culturas.
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• Pensar claramente e resolver problemas sob pressão. Uma combinação de autoconsciência, foco e rápida recuperação do estresse
põe o cérebro em um estado ótimo para quaisquer habilidades
cognitivas que sejam necessárias.
As escolas de formação profissional estão ouvindo. A faculdade de
Administração de Yale recentemente anunciou que acrescentará um teste
de inteligência emocional ao seu processo de admissão.
Mas as habilidades de inteligência emocional podem ser aprendidas.
Prefiro a abordagem do meu colega Richard Boyatzis da Faculdade de
Administração Weatherhead da Case Western University. Ele ensina aos
seus alunos de MBA como melhorar suas competências de inteligência
emocional. Depois de aprenderam, continuam desenvolvendo essas competências ao longo de suas carreiras.

COMO AVALIAR SUA IE
27 de junho de 2013
“O que vocês precisam agora é de inteligência emocional”, foi o que o novo
presidente da China informou a uma turma de formandos no mês passado
em sua principal escola técnica.
Agora, a Businessweek da Bloomberg informa que a faculdade de
Administração de Yale acrescentou um teste de inteligência emocional aos
seus requisitos de admissão. E como anda sua inteligência emocional?
Como acontece com o QI, existem diversos modelos teóricos de inteligência emocional, cada um respaldado por seu próprio conjunto de descobertas de pesquisas. Aquele que propus — que tem se saído bem em
prever o desempenho real das empresas — examina um espectro de competências de liderança baseadas na IE que ajudam um líder a ser mais eficaz.
Eis algumas perguntas que o ajudarão a refletir sobre seu próprio conjunto de forças e limites em IE. Não se trata de um “teste” de IE, mas de
uma “amostra” para fazê-lo pensar sobre suas próprias competências:
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• Você costuma estar consciente de seus sentimentos e por que se
sente assim?
• Você está consciente de suas limitações, bem como de suas forças
pessoais, como um líder?
• Você consegue lidar bem com suas emoções negativas — por
exemplo, recuperar-se rapidamente quando fica contrariado ou
tenso?
• Você consegue se adaptar facilmente a realidades em mudança?
• Você mantém o foco em seus objetivos principais e conhece os
passos necessários para chegar lá?
• Você normalmente consegue perceber os sentimentos das pessoas
com quem interage e entender suas formas de ver as coisas?
• Você possui um dom para a persuasão e para usar sua influência
com eficácia?
• Você consegue conduzir uma negociação a um acordo satisfatório
e ajudar a dirimir conflitos?
• Você trabalha bem em equipe ou prefere trabalhar sozinho?
E a boa notícia: as competências de inteligência emocional podem ser
aperfeiçoadas.
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