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INTELIGENCIA EMOCIONAL NAS EMPRESAS 
INTRODUÇÃO 

A inteligência emocional é, “capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos 

motivarmos, e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos” (GOLEMAN 1998). A 

inteligência emocional não significa ser apenas simpáticos, ou até mesmo falar tudo o que está ligado ao seu 

pensamento. É ter autocontrole das emoções, administrar sentimentos e expressá-los de forma adequada, 

permitindo um ambiente de trabalho produtivo e tranquilo, buscando metas e alcançando o sucesso. 

CONCLUSÃO 

Muito discutida na atualidade, aborda o domínio das 

pessoas no que tange suas emoções cotidianas, em 

seu ambiente de trabalho.  

Segundo, Weisinger (2001), o desenvolvimento da 

inteligência emocional tem demonstrado resultados 

positivos nas empresas, gerando maior 

produtividade dos colaboradores, diminuindo o 

stress, acrescentando maior satisfação de gestores, 

líderes e clientes, e a eficiência de alta 

competitividade entre os profissionais. As pessoas 

que possuem essa habilidade tornam o seu 

ambiente de trabalho mais agradável, reduz os 

conflitos que não são necessários em equipe, e 

maior foco nos objetivos e metas, podendo ter maior 

possiblidade de se sentirem felizes e satisfeitos em 

sua carreira. Sendo assim, utilizam suas emoções 

como competências, dominando sua rotina. Os que 

não possuem essa habilidade podem ter falta de 

atenção em suas atividades (GOLEMAN 2001).  

No processo de recrutamento e seleção são 

analisadas várias características dos candidatos 

como a iniciativa, liderança, flexibilidade, empatia ou 

capacidade de persuasão. Há maior preferência por 

profissionais que tenham alta competência para 

trabalhar em equipe (RIBEIRO, 2015).  

Cabe ressaltar que o domínio das emoções, não 

significa escondê-las, e sim controla-las, a fim de 

utilizá-las para o sucesso na realização de tarefas 

na organização.  

Neste contexto, uma pessoa que apresenta 

facilidades para comunicar-se em público, e de se 

relacionar, provavelmente será mais útil em 

departamentos de atendimento a pessoas, áreas de 

vendas, recursos humanos e recepção. E 

consequentemente terão maior dificuldades em um 

ambiente fechado como laboratórios, escritórios e 

afins (SOUSA, 2013).  

A gestão de pessoas é estratégica para o sucesso 

das organizações, e neste contexto a realocação de 

funcionários em áreas que esses apresentem maior 

desenvolvimento emocional podem garantir maior 

grau de satisfação. 

A inteligência emocional para Goleman (1995) é a 

capacidade mais relevante no crescimento no 

ambiente profissional. Isso faz com que as 

empresas invistam mais em treinamento, 

desenvolvimento e contratações de pessoas que 

possuem alto grau de inteligência emocional, tendo 

maior desempenho no seu trabalho, e a certeza da 

eficiência e eficácia da função desenvolvida pelos 

colaboradores.  

Figura 1: explara.com/blog/how-to-network/ 
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Nesse contexto, existem diversas linhas de trabalho 

para o desenvolvimento emocional, tais como Dale 

Carnegie, Eneagrama, entre outros. Que sugerem 

tipos de perfis, que em cada um tem sua melhor área 

de aproveitamento profissional. 

Considerando a nova formatação das necessidades 

empresariais, não basta somente formação acadêmica 

e conhecimento sistemático para garantir uma vaga de 

trabalho. Na atualidade o autoconhecimento se tornou 

crucial. As organizações passaram a investir, e buscar 

profissionais que atendam aos novos modelos de 

gestão. Que tem como pré-requisito de destaque o 

comportamento do funcionário, e sua participação e 

contribuição para o sucesso empresarial. 

Por que treinamento de Inteligência Emocional é valioso? 


