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RESUMO 

 

Cada vez mais se percebe a necessidade de se administrar e gerenciar as emoções para 

alcance dos objetivos profissionais. Para as funções de liderança, este controle se tornou 

imprescindível, a partir do momento que o gerente deve conhecer muito bem as suas 

emoções a fim de conseguir realizar com eficácia a gestão de equipes e de conflitos. 

Estudando-se a importância da inteligência emocional (IE) no ambiente de trabalho, 

entende-se que agir com o controle das emoções pode trazer diversas vantagens no dia a dia 

e na carreira, pois diariamente o profissional depara-se com situações novas, sendo 

necessário utilizar estas emoções de forma inteligente. A função do gerente de projetos é 

administrar, coordenar ou gerir um projeto aplicando-se competências técnicas, 

conhecimentos e habilidades para garantir que este obtenha sucesso. Assim, a utilização da 

IE, torna-se o grande diferencial para que o gerente de projeto seja um bom líder, a partir do 

momento que os projetos são executados por pessoas e estas devem estas motivadas a fim de 

que a equipe possa atingir o êxito almejado. Para que pudéssemos mensurar a IE dos 

gerentes de projeto de uma empresa do ramo financeiro da cidade de Curitiba, realizou-se 

uma miniavaliação baseada na metodologia 360º, a fim de verificar a percepção da equipe de 

projeto perante a IE dos gestores envolvidos. Desta forma, pode-se verificar que os lideres 

ainda necessitam desenvolver as emoções de forma a conseguir gerenciar melhor suas 

equipes. Por outro lado, estas emoções são percebidas quase em sua totalidade pela equipe 

de projeto, fazendo com que este seja um ponto importante para desenvolvimento dos lideres 

com foco nos objetivos a serem alcançados.  

 

Palavras Chave: inteligência emocional, equipes de projeto, liderança, gerenciamento de 

projetos. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Increasingly realize the need to administer and manage the emotions for achievement of 

professional goals. For leadership roles, this control has become essential, from the moment 

that the manager must know very well their emotions in order to accomplish effectively 

managing teams and conflict. Studying the importance of emotional intelligence (EI) in the 

workplace, it is understood that the act regulating emotions may offer several advantages in 

everyday life and career as a professional daily faced with new situations, being necessary to 

use these emotions intelligently. The role of the project manager is to administer, coordinate 

or manage a project applying technical expertise, knowledge and skills to ensure that it 

succeeds. Thus, the use of IE, it is the major difference that the project manager is a good 

leader, from the time that the projects are run by people, and they shall these motivated so 

that the team can achieve success desired. So that we could measure the EI of the project 

managers of a company's financial arm of the city of Curitiba, there was some evaluation 

test based methodology 360 in order to verify the perception of the project team before the 

IE of the managers involved. Thus, it can be seen that the leaders still need to develop the 

emotions in order to achieve better manage their teams. On the other hand, these emotions 

are perceived almost entirely by the project team, making this is an important point for the 

development of leaders focusing on the goals to be achieved. 

 

Key Words: emotional intelligence, project teams, leadership, project management. 
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1. INTRODUÇÃO  

No atual mundo em que vivemos em razão da grande competitividade no mercado, dos 

rápidos avanços tecnológicos e das constantes mudanças no ambiente organizacional, torna-se 

cada vez mais necessária a administração e o controle das emoções para alcance dos objetivos. 

Na gestão de projetos, as emoções geram valor e importância, uma vez que os 

relacionamentos tem influência significativa no modo de como o trabalho é realizado e nas 

decisões que são tomadas. 

É importante ressaltar que os projetos são executados por pessoas, portanto a construção 

de relacionamentos positivos durante a iniciativa é um grande desafio para o gerente de projeto, 

que é o responsável por conduzir a equipe. Este, além da competência técnica, precisa possuir 

habilidades intrapessoais e interpessoais a fim de obter resultados de sucesso no seu papel de 

liderança. 

Assim, a utilização da IE, torna-se o grande diferencial para que o gerente de projeto seja 

um bom líder, comunique-se de modo eficaz, desenvolva relacionamentos satisfatórios, 

mantenha motivada a sua equipe, utilize as informações emocionais para a tomada de melhores 

decisões e, assim, obtenha mais empenho das pessoas com as quais trabalha e atinja melhores 

resultados com menos esforço. 

Baseando-se no conceito da metodologia 360 graus, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

inteligência emocional dos gerentes de projeto e mensurar a percepção destas habilidades 

emocionais pela equipe de trabalho. 
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2. DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

 Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico utilizado neste estudo, com uma 

descrição dos tópicos abordados na pesquisa de campo, como: IE e sua aplicação no 

gerenciamento de projetos, liderança e gerenciamento de equipes. Além disso, será apresentada 

a metodologia utilizada, a pesquisa de campo, os resultados obtidos e sua análise. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 INTELIGÊNCIA 

Inteligência é um assunto que vem sendo estudado por muitos pesquisadores ao longo dos 

anos a fim de se obter meios para mensurar esta habilidade em um indivíduo. Para que esta seja 

aferida é utilizado o quociente de inteligência (QI), desenvolvido por Albert Binet na década de 

1920. O QI tem como base a capacidade lógico-matemática e é utilizado por grandes empresas, 

para selecionar as pessoas para as funções corretas (ABRANTES; FILHO; ALMEIDA, 2009). 

Este conceito começou a ser questionado a partir de 1950, quando surgiram críticas apontando 

outras capacidades importantes. 

Em 1979, foi criado o “projeto Zero de Harvard” pelo professor Howard Gardner, dando 

origem à teoria das inteligências múltiplas. Assim, Gardner identificou sete inteligências 

humanas diferentes: Linguística, Lógico - Matemática, Cinestésica, Espacial, Musical, 

Interpessoal e Intrapessoal.  

• Inteligência Linguística: diz respeito à habilidade de lidar de forma criativa com as 

palavras;  

• Inteligência Lógico-Matemática: faz menção à capacidade de solucionar problemas 

envolvendo números e demais elementos matemáticos, isto é, habilidades para o 

raciocínio dedutivo;  
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• Inteligência Cinestésica: faz referência à capacidade de utilizar seu próprio corpo 

de formas diferentes e hábeis;  

• Inteligência Espacial: se refere à noção de espaço e direção;  

• Inteligência Musical: relaciona à capacidade de organizar sons de modo criativo;  

• Inteligência Interpessoal: faz referência à habilidade de compreender os outros, do 

modo como aceitar e conviver com o diferente;  

• Inteligência Intrapessoal: diz respeito à capacidade de relaciona-se consigo mesmo, 

ou seja, o autoconhecimento, a habilidade de administrar seus sentimentos e 

emoções, a título de seus projetos (GARDNER, 2001). 

2.1.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

A teoria da IE surgiu da necessidade de entendimento referente ao sucesso profissional 

obtido por indivíduos que não possuíam formação acadêmica exemplar e capacidade de 

raciocínio lógico matemático ideal se comparados a outros com Quociente de Inteligência (QI) 

alto e formação acadêmica satisfatória que apresentavam fracasso na sua carreira pessoal e 

profissional. 

O termo "inteligência emocional" conhecido também como IE, foi discutido por 

estudiosos desde o principio da década de 80, apresentado pela primeira vez por Wayne Payne, 

mencionado em sua tese de doutorado, em 1985.  

Reuven Bar-On, psicólogo, também na década de 80, propôs um modelo de IE, 

descrevendo-a como um corte transversal de Intercompetências emocionais e sociais, 

habilidades e comportamentos facilitadores de impacto inteligente.  

Em 1990, John Mayer e Peter Salovey, Ph.D’s em Psicologia, desenvolveram  um novo 

conceito, e este artigo foi publicado em uma pequena revista acadêmica e denominado 

“Emotional Intelligence”. Estes definiram a IE como: capacidade de perceber, avaliar e 

expressar emoções com precisão; capacidade de acessar e/ou gerar sentimentos quando estes 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayne_Payne&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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facilitam o pensamento e capacidade de entender as emoções e de regulá-las para promover o 

crescimento emocional e intelectual. (MAYER; SALOVEY, 1990) 

O tema Inteligência Emocional ganhou consideração com a publicação da tese de Daniel 

Goleman, redator de Ciência do “The New York Times”, em 1995, com a publicação do livro 

“Inteligência Emocional: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente”. A obra com 

publicação nos Estados Unidos ganhou traduções em outras línguas e tornou-se um best-seller 

internacional. A partir desta data, os artigos sobre IE começaram a ser escritos com maior 

assiduidade. Com a popularização do termo, este passou a ser verbalizado por especialistas e não 

especialistas de diferentes áreas, como meio para se atingir o sucesso profissional e pessoal. 

Goleman (2001) definiu a IE como: “a capacidade de identificar nossos próprios 

sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de 

nós e em nossos relacionamentos.” Segundo ele, as capacidades básicas formam as cinco 

dimensões da IE: autopercepção, controle emocional, motivação, empatia e habilidades sociais.  

Autopercepção: é o reconhecimento de suas próprias emoções (saber o que estamos 

sentindo num determinado momento e utilizar as preferências que guiam nossa tomada de 

decisão) conhecendo seus pontos fortes e limitações (fazer uma avaliação realista de nossas 

próprias capacidades) e possuir autoconfiança (ter certeza do próprio valor e capacidade). O uso 

da auto percepção ajuda a tomar as decisões de forma eficiente. 

Autocontrole: é a habilidade de tratar os próprios sentimentos acomodando-os a situação. 

Também inclui ser flexível referente ao desempenho pessoal sentindo-se à vontade e aberto 

diante de novas ideias, enfoque e novas informações.  

Automotivação: direcionar emoções para o objetivo estabelecido; ser capaz de colocar os 

sentimentos ao nosso serviço. 

Empatia: reconhecer as emoções no outro e saber colocar-se no seu lugar; compreender o 

outro para uma melhor gestão das relações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
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Habilidades sociais: aptidão e facilidade de relacionamento; está associado em parte com a 

capacidade empática, e é um fator críticos nas organizações (GOLEMAN, 2001). 

As pessoas dotadas de IE costumam ser mais reverentes, assertivas, cooperativas, 

comunicativas, calmas, intuitivas, e gostam de assumir responsabilidades. Conhecem melhor as 

próprias limitações, conseguem rir de si mesmas, encaram a vida com maior otimismo, 

percebem e identificam os próprios sentimentos no momento em que eles estão ocorrendo. 

Aprendem a conduzir os próprios pensamentos, e como muitas emoções são reações físicas aos 

pensamentos, escolhem boa parte das emoções que vão sentir. Já, os indivíduos que não 

possuem essas habilidades podem causar grandes prejuízos dentro de uma corporação. 

(ROMANELLI, 2010). 

Goleman destaca os componentes básicos e orientações comportamentais ao indivíduo: 

autoconsciência: Observar-se e reconhecer os próprios sentimentos, formar um 

vocabulário para os sentimentos, saber a relação entre pensamentos, sentimentos e reações. 

tomada de decisão pessoal: Examinar suas ações e conhecer as consequências delas, saber 

se uma decisão está sendo governada por pensamento ou sentimento. 

lidar com sentimentos: Monitorar a conversa consigo mesmo para surpreender mensagens 

negativas como repreensões internas, compreender o que está por trás de um sentimento, 

encontrar meios de lidar com medos e ansiedades, ira e tristeza. 

lidar com tensão: Aprender o valor de exercícios e métodos de relaxamento. 

Empatia: Compreender os sentimentos e preocupações dos outros e adotar a perspectiva 

deles, reconhecer as diferenças no modo como as pessoas se sentem em relação a fatos e 

comportamentos. 

comunicações: Falar efetivamente de sentimentos, tornar-se um bom ouvinte e 

perguntador, distinguir entre o que alguém faz ou diz e suas próprias reações ou julgamento a 

respeito, enviar mensagens do “Eu” em vez de culpar. 

auto-revelação: Valorizar e construir confiança num relacionamento, saber quando é 

seguro arriscar-se a falar de seus sentimentos. 
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intuição: Identificar padrões em sua vida e reações emocionais, reconhecer padrões 

semelhantes nos outros. 

auto aceitação: Sentir orgulho e ver-se numa luz positiva, reconhecer suas forças e 

fraquezas, ser capaz de rir de si mesmo. 

responsabilidade pessoal: Assumir responsabilidade, reconhecer as consequências de suas 

decisões e ações, aceitar seus sentimentos e estados de espírito, ir até o fim nos compromissos. 

assertividade: declarar suas preocupações e sentimentos sem ira nem passividade. 

dinâmica de grupo: Cooperação, saber quando e como conduzir e ser conduzido. 

soluções de conflitos: Saber lutar limpo com outras pessoas, adotar o modelo 

vencer/vencer para negociar acordo. 

2.1.3 GESTÃO DE PROJETOS 

As empresas com o intuito de melhorar seu desempenho para adquirir um diferencial 

competitivo, devido às exigências do mercado, estão buscando cada vez mais inovações. A 

empresa que está sempre reinventando, aprimorando seu negócio e focando no seu produto, 

serviço ou resultado exclusivo, é considerada uma empresa líder de mercado. É necessário 

desenvolver novas ideias e colocá-las em prática, realizando um bom planejamento, e o termo 

utilizado para isso é projeto (CESAR E SOUZA, 2008). 

O “Project Management Institute” (PMI) tem como objetivo apresentar a definição das 

melhores práticas em projeto, sendo assim, criou o Guia PMBOK (“Project Management Book 

Of Knowledge”), que “identifica a soma do conjunto de conhecimentos à profissão de gerência 

de projetos”. (PMBOK, 2004, pg. 3). 

O PMBOK define projeto como um esforço temporário empreendido para criar um 

produto, serviço ou resultado exclusivo, e gerenciamento de projetos como a aplicação de 

conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender 

seus requisitos. 
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Sendo o projeto único, deve-se ter um começo e um fim bem definidos, eliminar-se a 

hipótese de que qualquer trabalho seja repetido. Normalmente é conduzido por pessoas, e tem o 

objetivo de atingir metas estabelecidas dentro de parâmetros de prazo, custo e qualidade.  

O gerente de projeto é o responsável pela gestão do projeto e, consequentemente, pelo seu 

sucesso. Este deve ter sua competência reconhecida pelos demais interessados no projeto, deve 

ser proativo e ter autoridade tal que o permita dizer não quando for necessário.  

O gerente de projetos deve possuir ao menos três grupos de competências: técnica, na área 

de atuação e de gestão. A competência técnica é formada pelas habilidades e conhecimentos nas 

melhores práticas de gerenciamento de projetos. A segunda competência está relacionada ao tipo 

de negócio ou projetos envolvidos, como: engenharia, tecnologia da informação, etc. A 

competência de gestão é comportamental e requer habilidades e atitudes que tornam o gerente de 

projeto um líder. (MAXIMIANO, 2008). 

 

2.1.4 LIDERANÇA 

A liderança é resultado de habilidades do gestor que se baseiam em características como: 

entender causas e objetivos, possuir atitudes de motivação e colaboração, atribuir a si 

responsabilidades e realizar alianças com equipe, pares e outras partes interessadas num objetivo 

convergente. 

Segundo Hunter (2004, p.25), liderança “é a habilidade de influenciar pessoas para 

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o 

bem comum”. O líder de uma empresa deve incentivar seus colaboradores a trabalhar com o 

objetivo de atingir as metas propostas pela organização. 

De acordo com Bittel (1982, p.40) “liderança é o artifício de fazer com que outras pessoas 

o sigam e façam voluntariamente aquilo que você deseja que elas façam”. É importante o líder 
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ter autoridade, saber lidar com as pessoas e ter o respeito delas para que elas realmente o sigam e 

façam o que deve ser feito. 

Bittel (1982, p.41) cita como atributos para uma boa liderança:  

• Senso de missão: confiança em sua própria capacidade de liderança, amor e 

dedicação ao trabalho, às pessoas e à organização;  

• Abnegação: disposição para rejeitar comodismos e capacidade de suportar os 

problemas inerentes da função;  

• Bom caráter: ser honesto, enfrentar a realidade e situações difíceis, não temer as 

críticas, ser sincero e confiável;  

• Competência na função: conhecer e estar familiarizado com o trabalho exercido e 

com a organização como um todo;  

• Discernimento: distinguir o que é ou não importante, bom senso, tato e critério 

para analisar o futuro e planejar em função deste;  

• Energia: um líder necessita chegar cedo e sair tarde do trabalho, sofre pressões de 

diversos problemas, e para enfrentá-los necessita de energia ilimitada, boa saúde e 

força moral. 

De acordo com Cury (2008): 
[.....] “nunca seremos gestores plenos da emoção. Se atingíssemos tal grau de 

controle, as consequências seriam devastadoras, pois não precisaríamos de ninguém e 

realizaríamos nossos prazeres e satisfações isoladamente, sem nos relacionarmos com 

os demais. Em contraposição, se não nos preocupássemos com este processo de gestão 

da emoção as consequências seriam igualmente inquietantes. Há pessoas que deixam 

soltas as emoções como se não fossem capazes de controlá-las, se submetendo a 

alterações de humor. É preciso ter consciência de que o território emocional é muito 

valioso. Portanto, não devemos deixar que qualquer um o invada, que qualquer rejeição 

furte o prazer e a tranquilidade. Devemos trabalhar bem nossa emoção criando uma 

identidade forte. Em momentos tensos, deveríamos esperar que a tempestade emocional 

diminua, deixar respirar e refletir o tempo necessário para somente depois apontar os 

erros e tentar corrigir. Esta atitude reduzirá conflitos desnecessários”  
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(CURY, 2008). 

Segundo Robbins (2005) os executivos não podem controlar as emoções dos seus colegas 

e subordinados, pois estas são parte integrante da natureza humana. Ele observa que estes 

cometem um erro ao ignorar elementos emocionais do comportamento organizacional ou mesmo 

ao avaliar o comportamento das pessoas como se fosse puramente racional, afinal é impossível 

separar o lado racional do emocional no cotidiano, já que o segundo, em geral, afetará o 

primeiro. Cury (2008) afirma que é necessário primeiramente aprendermos a gerenciar nossas 

próprias emoções para depois lidarmos com a emoção dos que nos cercam. Afinal, como 

podemos entender os sentimentos dos outros se não sabemos lidar com os nossos? 

Embora seja algo visivelmente complicado, ajudar as outras pessoas a se desenvolverem é 

uma das práticas mais gratificantes da IE: estimulá-las a aprender, crescer, serem mais 

produtivas e desenvolverem um relacionamento baseado na confiança e na lealdade. Essa 

capacidade cria uma organização equilibrada emocionalmente, reduzindo o stress, aumentando a 

sua satisfação, eficiência e competitividade (KOUZES, 1997).  

Para Hunter (2004), o desafio para o líder é escolher os traços de caráter que precisam ser 

trabalhados. Desafiar-nos para mudar os hábitos, o caráter, a natureza. Isso requer uma escolha e 

muito esforço. Ele destaca que é importante criar um ambiente seguro, em que as pessoas 

possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma agressiva. “Pensamentos 

tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna-se 

nosso destino”. (HUNTER, 2004) 

 Segundo Santiago (2007), a liderança da equipe de projeto é o aspecto mais abrangente da 

estrutura da IE para o gerenciamento de projetos. Para uma gestão satisfatória, o líder deve 

conseguir as pessoas certas para sua equipe, desenvolver uma comunicação eficiente e eliminar 

os conflitos, assim como outros obstáculos para que se possam atingir os objetivos do projeto. 

Este é o desafio da liderança: tornar-se um líder eficaz. Eles precisam desenvolver habilidades 

para compartilhar informações, confiar nos outros, abrir mão da autoridade e compreender o 

momento certo para intervir. (SANTIAGO, 2007). 
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Algumas responsabilidades são comuns aos líderes. Isto inclui o aconselhamento, a 

facilitação, o trato com problemas disciplinares, a revisão dos desempenhos em grupo e 

individuais, o treinamento e a comunicação. Estes são elementos de ligação com os 

componentes externos, que incluem a administração superior, outras equipes internas, clientes e 

fornecedores. O líder eficaz busca a solução dos problemas, porém, na maioria dos casos em 

conjunto com sua equipe (SANTIAGO, 2007). 

 

2.1.5 INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A GERENTES DE PROJETOS 

O controle e o domínio dos impulsos negativos emocionais como ansiedade, raiva e tristeza 

fazem com que o profissional tenha foco para incorporar o autoconhecimento, a autoconsciência 

e a empatia, e isso traz benefícios para a qualidade de vida e a produtividade da empresa. Para o 

gerente de projetos não é diferente, as emoções desempenham um papel muito importante, uma 

vez que o gerente de projetos geralmente se depara com situações novas, o que torna necessário 

fazer uso das emoções de forma inteligente, utilizando-as, ainda, para orientar o comportamento 

e o raciocínio tendo em vista a obtenção de melhores resultados. 

A gestão de projetos é uma área muito competitiva, os gerentes precisam se destacar dentre 

outros, apresentando resultados satisfatórios, o que aumenta a pressão e consequentemente os 

problemas de relacionamento com os stakeholders do projeto. 

O gerente de projetos que não utiliza a inteligência emocional como uma ferramenta a favor 

de sua gestão corre um sério risco de ver seus projetos fracassarem, afinal, como todo líder, este 

depende de pessoas para a realização das tarefas. Desta forma, o seu êxito acaba dependendo da 

equipe sendo esta imprescindível para a obtenção de sucesso. 

Muitas foram às estruturas criadas para aplicação da inteligência emocional. Daniel 

Goleman (1995) adotou um modelo de estrutura de fácil compreensão e aplicação composta por 

quatro quadrantes. Dois deles representam a competência pessoal (eu) e os outros dois 

representam a competência social (outros). 
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Anthony Mersino apresentou uma estrutura mais completa, com o intuito de melhor atender 

às necessidades dos profissionais, sugerindo, que as áreas de competência a serem dominadas 

fossem: autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, gestão de relacionamentos e 

liderança de equipe. (MERSINO, 2009).  

 

Fonte: Mersino (2009, p 32) 

Figura 1. Estrutura de inteligência emocional para gestão de projetos.  

 

 Habilidades intrapessoais  

Autoconsciência: consiste em entender a si mesmo e reconhecer suas emoções 

entendendo-as no momento presente, assim orientando a fazer as melhores escolhas, alterando 

assim os resultados. Ou seja, O GP precisa ser capaz de entender seus sentimentos e avaliar o 

seu estado emocional. A autoavaliação será importante para que ele possa entender os seus 

pontos fortes e fracos. 

Autogerenciamento: é a consciência de sentimentos para nos gerenciar, sendo assim, 

podemos nos controlar e administrar nossas emoções, avaliando a melhor forma de externá-las 

de acordo com nossos objetivos. 

Habilidades Interpessoais  
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Consciência social: para Mersino (2009) consciência social é a capacidade de entender as 

emoções de outras pessoas, ou seja, é a capacidade de ler com precisão situações e pessoas, 

compreender e ter empatia com as emoções dessas pessoas. Simplificando, a empatia é a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, o que a torna uma habilidade indispensável para os 

GP’s, pois ela é a capacidade de entender e se relacionar aos sentimentos de outras pessoas.  

Gestão de relacionamentos: a consolidação da utilização da inteligência emocional para o 

gerente de projetos está na gestão de relacionamentos, que significa usar a consciência de suas 

emoções e as dos outros para construir relacionamentos sólidos, que serão úteis em seus 

projetos. Essa competência inclui a capacidade de entender e administrar o clima emocional da 

equipe de projeto por intermédio de comunicações, bem como a habilidade de ser coerente em 

ações, comunicações em particular e em grupo. (MERSINO, 2009) 

Com inteligência emocional, conseguimos controlar nossas emoções, administrando a 

energia que vem junto com esta emoção, regulando esta energia de forma que consigamos 

expressar um comportamento que seja de acordo com nossos objetivos, e não por impulso 

reativo, o qual, na maioria das vezes, nos é prejudicial. 

A boa notícia é que a IE pode ser adquirida e aprimorada através de leitura, terapia e 

treinamento. O desafio é identificar as fraquezas emocionais, modificando assim os 

comportamentos, controlando os efeitos, inicialmente de forma calculada, eliminado os efeitos 

indesejáveis, até que os efeitos desejáveis se tornem reações automáticas. (MERSINO, 2009) 

 

A inteligência emocional é pré-requisito para o desenvolvimento de sua carreira, ao 

utilizá-la nos tornamos uma pessoa mais equilibrada no trato das emoções e sentimentos, 

facilitando assim o relacionamento com os colegas de trabalho. Este comportamento é 

facilmente explicado se analisarmos a pirâmide de hierarquia das necessidades, apresentada na 

Figura 2. 
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Fonte: Maslow (1954) 

Figura 2– Modelo hierarquia de necessidades. 

 

Segundo Maslow, quando uma necessidade for satisfeita, o ser humano terá a necessidade 

do próximo nível. Logo, indivíduos que não conseguem alcançar progressão na carreira, devem 

desenvolver suas deficiências. Normalmente as carências comportamentais ocorrem a partir do 

3º nível da pirâmide (social) e requerem controle das emoções e sentimentos. 

 

2.2 METODOLOGIA  

Para este estudo, foram entrevistadas quatro equipes de projeto que atuam na Empresa 

XYZ do ramo financeiro, situada na cidade de Curitiba, Paraná.  

Presente em 545 municípios brasileiros, a Empresa XYZ faz parte do Grupo XYZ, 

corporação internacional sediada em Londres e presente em 80 países e territórios. 

 A ferramenta utilizada para coleta de dados foi uma miniavaliação composta de 20 

questões fechadas de caráter subjetivo (Mersino, 2009), a fim de se mensurar a IE dos GP’s. 

Este questionário foi adaptado para que a equipe de projeto pudesse avaliar a IE de seu gerente. 
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Desta forma, utilizou-se a mesma metodologia aplicada na avaliação 360 graus devido ao 

confronto de percepções entre a auto avaliação do GP e o feedback de sua equipe. 

Este estudo de caso foi realizado no mês de abril de 2013. Foi estabelecido um contato 

inicial com a equipe explicando-se o objetivo da pesquisa e enviando-se o questionário com um 

prazo estipulado para devolução de 2 dias. A partir deste momento, realizou-se a somatória de 

respostas negativas para que pudéssemos obter o resultado da avaliação e verificar a faixa de 

inteligência emocional do líder e a percepção de sua equipe. O modelo de avaliação realizada e 

os resultados da pesquisa encontram-se no anexo 1. 

2.2.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISEDOS RESULTADOS 

Para obtenção dos resultados da miniavaliação foram contabilizadas as respostas 

negativas, originando uma pontuação, conforme apresentada, nos Quadros 1,2,3 e 4. 

 

Quadro 1. Pontuação resultante da miniavaliação da Inteligência emocional realizada com o 
gerente de projeto- Equipe A  

EQUIPE A 
GP Membros da Equipe Média da equipe 

10 11 17 10 10 8 11 9 11 
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Quadro 2. Pontuação resultante da miniavaliação da Inteligência emocional realizada com o 
gerente de projeto- Equipe B  

EQUIPE B 
GP Membros da Equipe Média da equipe 
13 16 19 13 16 

 

 

Quadro 3. Pontuação resultante da miniavaliação da Inteligência emocional realizada com o 
gerente de projeto- Equipe C  

EQUIPE C 
GP Membros da Equipe Média da equipe 
9 9 10 13 10 6 12 10 

 

 

Quadro 4. Pontuação resultante da miniavaliação da Inteligência emocional realizada com o 
gerente de projeto- Equipe D  

EQUIPE D 
GP Membros da Equipe Média da equipe 
6 13 9 11 9 11 
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 Para obtenção dos resultados foi utilizada a Tabela 1, que leva em consideração o total de 
respostas negativas. 
 
 
Tabela 1. Pontuação da Miniavaliação de Inteligência Emocional (Mersino, 2009). 

 

Pontuação O que significa 

17–20: você está muito bem; faz parte da minoria de gestores que conhecem a inteligência 

emocional.  

13–16: você vai bem, mas pode melhorar em algumas áreas importantes. 

7–12: você tem algumas áreas fortes, mas também tem oportunidade de melhorar em 

outras. Um pouco de trabalho com a inteligência emocional o ajudará a trabalhar com mais 

coerência. 

1–6: você tem oportunidades significativas de melhorar sua inteligência emocional. Um 

investimento nessa área lhe dará um ótimo retorno de resultados de projetos e sucesso na 

carreira. 

Equipe A 

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que a avaliação realizada com o GP da 

Equipe A gerou um resultado de 10 pontos, indicando que este GP tem algumas áreas fortes, 

mas também tem oportunidade de melhorar em outras. Um pouco de trabalho com a inteligência 

emocional o ajudará a trabalhar com mais coerência. A média de pontuação da avaliação do GP 

realizada pela equipe gerou uma somatória de 11 pontos, fazendo com que a percepção média da 

equipe sobre a Inteligência emocional do gerente esteja na mesma faixa do resultado 

apresentado pelo GP. Analisando a pontuação obtida por cada integrante da equipe, percebeu-se 

que apenas uma pessoa gerou um resultado diferenciado, somando 17 pontos, apresentando uma 

percepção de que o GP está muito bem e faz parte da minoria de gestores que conhecem a 

inteligência emocional.  
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Equipe B 

Analisando os resultados referentes à Equipe B verificou-se que a avaliação realizada com 

o GP gerou um resultado de 13 pontos, indicando que este GP vai bem, mas pode melhorar em 

algumas áreas importantes. Já a média de pontuação da avaliação do GP realizada pela equipe 

gerou uma somatória de 16 pontos, fazendo com que a percepção média da equipe sobre a 

Inteligência emocional do gerente esteja na mesma faixa do resultado apresentado pelo GP. 

Analisando a pontuação obtida por cada integrante da equipe, percebeu-se que uma pessoa gerou 

um resultado diferenciado, somando 19 pontos, apresentando uma percepção de que o GP está 

muito bem e faz parte da minoria de gestores que conhecem a inteligência emocional.  

 

Equipe C 

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que a avaliação realizada com o GP da 

Equipe C gerou um resultado de 9 pontos, indicando que este GP tem algumas áreas fortes, mas 

também tem oportunidade de melhorar em outras. Um pouco de trabalho com a inteligência 

emocional o ajudará a trabalhar com mais coerência. Já a média de pontuação da avaliação do 

GP realizada pela equipe gerou uma somatória de 10 pontos, fazendo com que a percepção 

média da equipe sobre a Inteligência emocional do gerente esteja na mesma faixa do resultado 

apresentado pelo GP. Analisando a pontuação obtida por cada integrante da equipe, percebeu-se 

que uma pessoa gerou um resultado diferenciado, somando 6 pontos, apresentando uma 

percepção de que o GP tem oportunidades significativas de melhorar sua inteligência emocional 

e um investimento nessa área lhe dará um ótimo retorno de resultados de projetos e sucesso na 

carreira. Já a entrevista realizada com outro membro da equipe gerou um resultado de 13 pontos, 

denotando que o GP está muito bem e faz parte da minoria de gestores que conhecem a 

inteligência emocional.  
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 Equipe D 

Analisando os resultados obtidos, verificou-se que a avaliação realizada com o GP da 

Equipe D gerou um resultado de 6 pontos, indicando que este GP tem oportunidades 

significativas de melhorar sua inteligência emocional. Um investimento nessa área lhe dará um 

ótimo retorno de resultados de projetos e sucesso na carreira.  Já a média de pontuação da 

avaliação do GP realizada pela equipe gerou uma somatória de 11 pontos, fazendo com que a 

percepção média da equipe sobre a Inteligência emocional do gerente esteja acima da faixa do 

resultado apresentado pelo GP, indicando que este tem algumas áreas fortes, mas também tem 

oportunidade de melhorar em outras. Um pouco de trabalho com a inteligência emocional lhe 

ajudará a trabalhar com mais coerência. 

Analisando a pontuação obtida por cada integrante da equipe, percebeu-se que uma pessoa 

gerou um resultado diferenciado, somando 13 pontos, apresentando uma percepção de que este 

GP vai bem, mas pode melhorar em algumas áreas importantes. 

Verificando-se os resultados de ambas as equipes tem-se que a maioria dos gerentes 

entrevistados encontra-se numa faixa de pontuação que significa que estes têm algumas áreas 

fortes, mas também tem oportunidade de melhorar em outras e que um pouco de trabalho com a 

inteligência emocional os ajudará a trabalhar com mais coerência. A média geral de pontuação 

da avaliação do gerente pelas equipes foi coerente com a avaliação dos gerentes.  

Analisando a amostra global dos resultados percebeu-se que a maioria dos gerentes de 

projeto possui uma inteligência emocional pouco desenvolvida, e isto é percebido pela equipe de 

projeto. Desta forma, verificou-se que as equipe de projeto conseguem perceber as 

características emocionais dos seus líderes com facilidade, o que pode representar uma 

desmotivação para as pessoas envolvidas, já que o gerente poderá vir a demonstrar claramente 

situações de raiva, tensão e medo, causando conflitos de cunho emocional nas relações 

interpessoais entre os membros liderados e podendo até refletir na confiança demonstrada pelo 

líder. 
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3. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi mensurar a IE dos gerentes de projeto pela utilização de uma 

miniavaliação com questões fechadas e verificar a percepção desta pela equipe envolvida. 

Analisando os resultados obtidos, percebeu-se que ainda, nos dias de hoje, a maioria dos 

gestores de projeto necessitam desenvolver as suas características emocionais e isto se torna 

imprescindível no gerenciamento de equipes eficazes, tornando-se um diferencial para que estes 

atinjam os objetivos esperados. Isto se torna um fator importante de sucesso para o líder já que 

foi verificado que a equipe consegue perceber com exatidão o estado emocional do seu gerente, 

o que pode vir a ser prejudicial para a motivação dos envolvidos e o trabalho em equipe, no caso 

da percepção de emoções negativas.   
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4. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A partir do estudo realizado, percebeu-se que o campo da Inteligência Emocional é bem 

abrangente e pouco explorado, principalmente no que tange a área de projetos. 

Entende-se que muitos estudos ainda se fazem necessários, o que torna relevante o 

aprofundamento nas áreas de psicologia e ciências sociais, para se dimensionar as características 

de personalidade essenciais para o desenvolvimento da IE do líder e propor ferramentas e 

metodologias para este fim. Desta forma, poder-se-iam verificar em quais estilos de liderança 

estão presentes os pontos fortes e fracos relacionados à IE.  

Se analisarmos os resultados desta pesquisa com foco em cada indivíduo, poderíamos 

extrapolá-los a fim de avaliar a idade dos entrevistados, o sexo e a formação, o que nos levaria a 

outras constatações relevantes, como IE homem versus mulher, comparações entre faixas etárias 

entre outros. Desta forma se faz necessário pesquisar a liderança em outras áreas de aplicação, 

estudar as reações dos líderes a determinadas situações do dia-a-dia e propor meios para 

otimização do desempenho. 

Também seria viável a aplicação deste estudo da IE voltado a técnicas de negociação e 

gerenciamento de conflitos, a fim de desenvolver a eficácia nos relacionamentos do líder com a 

equipe de projeto. 
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6. APENDICE 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA GESTÃO DE OBRAS 

 

 

Thais de Andrade Fonseca1. 

 

RESUMO 

No contexto atual, os gerentes de obras para conseguirem um diferencial competitivo no 
mercado em que se encontram, precisam investir em desenvolver novas ideias. O líder de obra 
além de cumprir prazos, custos e padrões de qualidade, deve aprimorar a gestão de pessoas. Para 
tanto, unir a liderança à inteligência emocional, é uma habilidade de muita importância para os 
gestores no desenvolvimento de suas atividades diárias, e na motivação de seus colaboradores. O 
gerente para liderar pessoas, primeiro deve se conhecer melhor, decifrar seus sentimentos, para 
que assim tenha o entendimento com profundidade dos demais. Um líder eficaz deve utilizar as 
habilidades da inteligência emocional para gerenciar equipes de projeto. Inteligência emocional 
é um conjunto de habilidades e competências que estão aliadas com a capacidade de administrar 
os sentimentos, conhecer a si mesmo, lidar com os sentimentos dos outros e se colocar no lugar 
do outro, exercitando a empatia. Este artigo relata uma pesquisa sobre a pontuação de 
inteligência emocional entre gerentes de obras, através da aplicação de um questionário. 
Analisando os resultados obtidos percebeu-se que a maioria dos gerentes de obra entrevistada 
está na faixa que significa que estes vão bem, mas podem melhorar em algumas áreas 
importantes. 

Palavras Chave: Inteligência Emocional; Lideres; Gestão de Pessoas. 

 

 

                                                 
1  Aluna do curso de MBA de Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Pós-

graduada em Gerenciamento de Obras pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; Graduada em 

Engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná – UFPR. 
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ABSTRACT 

In order for the construction managers to achieve a better service in the current market, it 
is necessary to invest in new ideas. The leader not only needs to fulfill deadlines, costs and 
quality standards, but also to improve the management of people. To link leadership with the 
emotional intelligence is an important skill for the managers in the everyday work and to 
motivate their co-workers. The manager to lead must first know himself better and decipher his 
feelings to better understand the people next to him. An effective leader must use the emotional 
intelligence to manage the people involved in the project. The emotional intelligence is a set of 
skills and qualifications that are allied with administering the feelings, knowing yourself, deal 
with the emotions of the people that surround you and placing yourself in the others shoes, 
exercising the empathy. The current article shows a research about how to balance and apply 
emotional intelligence between constructions managers by applying a survey. By analyzing the 
given results, was realized that most of the construction managers interviewed are doing well but 
can improve in some important aspects.    

Key Words: Emotional Intelligence; Leaders; People Management. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O mercado vem passando por grandes transformações nos últimos anos e a indústria da 

construção tem absorvido grande parte destas transformações. Com a concorrência entre as 

empresas cada vez mais acirrada, a demanda por bens mais modernos, a velocidade com que 

surgem novas tecnologias, o aumento do grau de exigência dos clientes e, a reduzida 

disponibilidade de recursos financeiros para a realização de empreendimentos, faz com que, 

estas para se destacarem precisem produzir cada vez mais produtos e serviços de qualidade e 

principalmente utilizarem equipes de colaboradores competentes, pois destes são constituídas as 

organizações.  

O gerente de Obra é o indivíduo responsável pela gestão das pessoas envolvidas. Como 

engenheiro, espera-se que este demonstre suas competências e habilidades de liderança, sendo 

capaz de construir obras que se destaquem pela qualidade, pelos custos e prazo reduzidos. Para 

alcançar tais propósitos é necessário um planejamento detalhado, seguido de uma execução 

exemplar, utilizando-se de materiais e equipamentos de alta qualidade e principalmente 
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seguindo um cronograma confiável. É indispensável que a equipe de obra seja competente e 

motivada pelo gerente do projeto. Desta forma pode-se dizer que um gerente de obras eficiente é 

aquele que combina suas competências técnicas ás competências humanas. 

Para que tenhamos um ambiente de trabalho saudável e harmonioso no canteiro de obras, 

a presença de um líder é imprescindível. O perfil deste líder está se modificando. No passado, as 

características esperadas eram de pulso firme e autoritarismo, hoje são procurados líderes que se 

comportem como motivadores de pessoas, que estimulem seus colaboradores a dar o máximo de 

si, para que a empresa cumpra suas metas. Para isso, este precisa desenvolver sua inteligência 

emocional a fim de tornar o gerenciamento da equipe de obra mais satisfatório, otimizando os 

recursos. 

O gestor de pessoas inteligente emocionalmente conhece seus sentimentos, assim como 

os dos demais membros da sua equipe, sabe controlar suas emoções e tem autoestima elevada, o 

que é necessário á automotivação. Relaciona-se melhor com as pessoas, desta forma alcançando 

maiores resultados nos projetos (obras) que lideram. 

O objetivo deste artigo é avaliar a inteligência emocional dos gerentes de obras da 

construção civil da cidade de Curitiba. 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

  A partir da necessidade de compreensão do sucesso obtido por profissionais que 

não possuíam formação acadêmica exemplar ou uma capacidade de raciocínio lógico 

Matemático surgiu a teoria da Inteligência emocional (GOLEMAN, 1995).  

  “A inteligência emocional é um tipo de inteligência que envolve as emoções 

voltadas em prol de si”. Para que as pessoas se desempenhem bem, elas necessitam de equilíbrio 

emocional, determinação e adquira a capacidade de se autoconhecer, lidar com os sentimentos, 
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controlando-os, administrando as emoções, levando-as a influenciar pelos objetivos, 

relacionando-se e observando o emocional de outras pessoas (Francisco, 2009). 

  Segundo Mersino (2009 apud Salovey e Mayer, p. 17), Inteligência Emocional: é 

“a capacidade de monitorar seus próprios sentimentos e emoções, e os dos outros, fazer a 

distinção entre eles e usar essa informação para orientar o pensamento e a ação de uma pessoa”. 

  Há quase um século os indivíduos são avaliados e selecionados através do 

Quociente Intelectual (Q.I.). Porem, nos últimos anos, foram acumuladas evidências científicas 

que permitem afirmar que o Q.I., na melhor das hipóteses é responsável por apenas 20% do 

sucesso na vida pessoal e profissional. Os 80% restantes dependem de fatores diversos como: 

sorte, origem social e outras formas de inteligência e habilidades, que não são levadas em 

consideração nos testes de Q.I. . Entre elas destacamos a inteligência musical, habilidade 

cinestésica ou psicocinética dos atletas, a visão espacial dos grandes arquitetos e principalmente 

a “Inteligência Emocional” (Romanelli, 2010). 

Anthony Mersino (2009, pg. 14), afirma que, após reconhecer o valor das emoções e dos 

relacionamentos no local de trabalho, ter se tornado consciente dos sentimentos, de ter aprendido 

a confiar neles como fonte de informação, ao prestar atenção naquilo que as pessoas a sua volta 

estavam sentindo e a considerar esta informação ao tomar decisões, se tornou capaz de gerenciar 

melhor seus projetos e ser um líder melhor de pessoas.  

  Mersino (2009, p. 18), como gerente de projetos, afirma ter uma visão pragmática 

da inteligência emocional: considera-a como “conhecer e administrar as próprias emoções e as 

dos outros para melhorar o desempenho”.  

  Diariamente as pessoas se deparam com situações novas no ambiente de trabalho, 

sendo necessário utilizar as emoções de forma inteligente, para orientar o comportamento e o 

raciocínio almejando obter melhor resultado. Tanto no que se refere a pessoas quanto às 

organizações, a aplicação da Inteligência Emocional no trabalho proporciona resultados 

produtivos. 
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  Goleman (2001) definiu a inteligência emocional como: “a capacidade de 

identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar 

bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos.” Segundo ele, as capacidades 

básicas formam as cinco dimensões da inteligência emocional:  

• Autocontrole: controlar os sentimentos nos mais variados momentos e situações e 

administrar as emoções. Lidar com os sentimentos apropriadamente e com as próprias 

emoções de forma que facilitem a realização de suas atividades, ao invés de interferi-

las. Desenvolver equilíbrio emocional para recuperar-se de aflições.  

• Automotivação: capacidade de se impulsionar, guiar-se na direção das metas, realizar 

as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das 

circunstâncias. 

• Empatia: pressentir os sentimentos e perspectivas dos outros e assumir um interesse 

ativo por suas preocupações.  

• Empatia social: lidar bem com as emoções nos relacionamentos e ler com precisão 

situações, interagir com facilidade; utilizar estas habilidades para liderar, negociar e 

solucionar divergências bem como para a cooperação e o trabalho em equipe. 

 

GESTÃO DE PESSOAS E A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 “O contexto da Gestão de Pessoas é formado por pessoas e organizações. As pessoas 

passam boa parte de suas vidas trabalhando dentro das organizações, e estas dependem daquelas 

para poderem funcionar e alcançar sucesso” (Chiavenatto, 1999 p. 4). 

Os gerentes possuem falhas em algumas funções da empresa, em especial na construção 

civil, as áreas de gestão de recursos humanos e de gestão da segurança e higiene do trabalho são 

as mais deficiências (BALARINE, 1990). 
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A construção é uma indústria que em seu processo produtivo utiliza mão-de-obra 

intensiva. No entanto, é uma das que mais sente dificuldades nesta área. No setor há carência de 

gerentes especialistas em recursos humanos atuando dentro de construtoras. O despreparo e a 

inexperiência nesta especialização faz com que as construtoras deixem para segundo plano 

algumas atividades tais como recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal, gerando 

deficiências e dificuldades funcionais (BALARINE, 1990).  

A gestão de pessoas nas empresas de construção no Brasil tem sido orientada pelos 

orçamentos e custos da obra e não como um elemento de produção e, consequentemente, de 

sustentabilidade da empresa. Para atender a questão da mão-de-obra, as empresas de construção 

adotam basicamente as práticas de externalizar os serviços, realizando subcontratações ou 

subempreitadas, e/ou de internalizar, com a manutenção de quadros de mão-de-obra 

especializada. A subcontratação pode atender às demandas técnicas diversas das obras, já que a 

capacitação técnica da empresa está restrita à execução de determinadas etapas do processo 

construtivo (SEGeT, 2004). 

A consequência desse modelo de gestão é a alta taxa de rotatividade, recurso bastante 

usado para se adaptar às características do setor. A partir de dados coletados no estudo sobre 

rotatividade de mão de obra divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostraram que 

a taxa de rotatividade de mão de obra no setor da construção civil e agropecuária ficaram acima 

de 75% entre 2007 e 2009. 

A construção civil tem a características específicas, os contratos temporais, por 

empreitada, que quando acaba a construção, acaba o contrato e o trabalhador vai para outra obra 

o que leva a alta taxa de rotatividade. 

Para Farah (1996), garantir a participação comprometida e motivada da força de trabalho 

é talvez o maior desafio do setor, sendo, portanto, uma grande responsabilidade das empresas a 

introdução de melhorias tangíveis para a sustentabilidade do negócio. 
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A gestão ineficiente pode levar a equipe, a não atingir resultados esperados. Mais além, 

"a falta de engajamento e a insatisfação da equipe podem levar a empresa a correr riscos 

desnecessários", alerta Verbena (2012, apud NAKAMURA). Numa época marcada pela falta de 

mão de obra qualificada, o trabalho do gestor é ainda mais necessário para ajudar a manter 

talentos e extrair o potencial dos colaboradores. Ao estimular boas práticas, ele garante 

qualidade aos serviços, reduz desperdícios, eleva a segurança, diminui a rotatividade de 

profissionais e aumenta a produtividade. Verbena Lima, que ministra o curso de Liderança em 

Gestão de Pessoas no Sindicato da Indústria da Construção da Bahia. 

Farah (1996) aborda as questões do uso intensivo de mão-de-obra e a do ritmo da 

construção, que dificultam o desenvolvimento tecnológico e, principalmente, a gestão dos 

recursos humanos e a melhoria das relações capital/trabalho. 

Segundo Juliana Nakamura, em reportagem publicada na revista Equipe de Obra as 

características do gestor de equipes são: 

Atividades e habilidades: O gestor zela pela qualidade, monta escalas de trabalho, define 

prioridades, integra e orienta novos funcionários e ajuda a desenvolver habilidades pessoais etc. 

Também tem papel fundamental para manter o moral da equipe elevado, proteger a saúde e 

proporcionar condições adequadas de trabalho. Para isso, é preciso mais que conhecimento 

técnico, são necessárias habilidades humanas. É preciso ser equilibrado, saber ouvir e considerar 

opiniões divergentes. É fundamental passar segurança à equipe e resolver problemas de forma 

justa e competente. Para Verbena (2012, apud Nakamura), o bom gestor, seja arquiteto, 

engenheiro ou mestre, deve ter, acima de tudo, visão sistêmica. Ou seja, compreender, por 

exemplo, como os sistemas de produção se relacionam com o meio ambiente e as pessoas. 

Formação e competência: Conhecimento técnico e sólida formação são importantes para 

o gestor. Além disso, conhecer a fundo os processos de execução e as práticas da empresa é 

fundamental. Sem isso, fica difícil ter autoridade para orientar a equipe. Nem sempre o preparo 

técnico garante a liderança competente. "É possível ser um bom líder sem ter formação 
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acadêmica (formal). Nesse caso, a relevância está no carisma e na capacidade de dimensionar e 

integrar recursos físicos, humanos e financeiros, otimizando o fluxo de informação no canteiro", 

afirma Verbena (2012, apud Nakamura). 

Liderança: O profissional precisa ter perfil de liderança e influenciar pessoas, o que não 

significa ser mandão ou autoritário. "O bom líder considera os funcionários parceiros e gera 

neles adesão aos objetivos, política e missão da organização", afirma o consultor Márcio Silva, 

professor do curso de pós-graduação do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade Industrial 

(ICTQ) (2012, apud Nakamura), "O líder deve se identificar com a visão da empresa e gostar do 

que faz. Só assim passará confiança aos parceiros e fará com que gostem do que fazem e sigam 

os rumos da empresa", complementa Silva. 

Comunicação: O líder deve saber expor objetivos e metas de forma clara para que as 

pessoas entendam e aceitem o que é delegado. Os consultores afirmam: o bom comunicador não 

é aquele que fala muito, nem o que fala para as pessoas sem dar chance de resposta, mas quem 

estabelece conversas, utiliza o tom de voz adequado à situação e, principalmente, se comporta de 

forma coerente com o que diz. Ou seja, é quem faz o que diz, liderando pelo exemplo. 

Feedback: Instrumento importante na gestão é o feedback (em português, retorno), que 

nada mais é do que informar as pessoas sobre seu desempenho e sua conduta. O feedback ajuda 

a equipe a compreender o que está fazendo bem, onde está falhando e como melhorar. Não se 

trata apenas de repreender, mas de conduzir as pessoas na direção certa. O líder que aplica 

corretamente essa técnica ganha o respeito dos liderados e, consequentemente, amplia a 

produtividade. 
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METODOLOGIA 

 

A população de interesse desta pesquisa foram engenheiros civis especialistas em 

gerenciamento de projetos que atuam em empresas do setor da construção civil e gerenciam 

edificações residenciais, todas situadas na cidade de Curitiba, Paraná. Para tanto, realizou-se 

uma pesquisa de campo, compreendida no mês de abril de 2013 com 10 engenheiros. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi uma Miniavaliação da Inteligência 

Emocional retirada do livro Inteligência Emocional para Gerentes de Projeto de Anthony 

Mersino (em anexo), com o intuito de avaliar a pontuação da inteligência emocional dos 

gerentes de obras. Segundo o autor é possível ter uma ideia do nível de inteligência Emocional 

usando apenas um grupo simples de perguntas apresentadas no questionário em anexo, e apesar 

do resultado ser subjetivo, ele oferecerá algumas informações sobre o quociente emocional do 

entrevistado. 

O contato foi feito via rede sociais explicando-se o objetivo da pesquisa. Em caso de 

interesse do entrevistado em participar, este documento foi enviado por e-mail e estipulado um 

prazo para devolução de um dia.  

Para registrar a pontuação da miniavaliação contabilizamos o total de respostas não e 

utilizamos a tabela 1 para verificar a faixa de inteligência emocional do gerente de obra.  
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Pontuação O que significa 

17 – 20 Você está muito bem; faz parte da minoria de gerentes de 

projetos que conhecem inteligência emocional.  

13 – 16 Você vai bem, mas pode melhorar em algumas áreas 

importantes. 

7 - 12 Você tem algumas áreas fortes, mas também tem 

oportunidade de melhorar em outras. Um pouco de trabalho com a 

inteligência emocional o ajudará a trabalhar com mais coerência. 

1 - 6 Você tem oportunidades significativas de melhorar sua 

inteligência emocional. Um investimento nessa área lhe dará um 

ótimo retorno em termos de resultado de projeto e sucesso na 

carreira. 

Tabela 2. Pontuação da Miniavaliação de Inteligência Emocional (Mersino, 2009). 

A partir do recebimento das informações, estas foram contabilizadas para que fossem 

obtidos os resultados. 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISEDOS RESULTADOS 

 Neste item é apresentado o resultado da pesquisa realizada com dez engenheiros com a 

aplicação da Miniavaliação da inteligência emocional (Mersino, 2009, p.19), conforme segue. 

Gerente de 

Obra 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 
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Pontuação 12 14 15 14 13 15 16 17 14 14 

Quadro 1. Pontuação dos engenheiros de obra. 

Verificando-se os resultados referentes aos dez engenheiros entrevistados tem-se que 

nove destes encontram-se numa faixa de pontuação que significa que estes gerentes de obras vão 

bem, mas podem melhorar em algumas áreas importantes e um engenheiro encontra-se numa 

faixa que significa que este têm algumas áreas fortes, mas também tem oportunidade de 

melhorar em outras e um pouco de trabalho com a inteligência emocional o ajudará a trabalhar 

com mais coerência.  

CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi identificar a pontuação de inteligência emocional entre gerentes 

de obras especialistas em gerenciamento de projetos, através da aplicação de um questionário 

elaborado por Mersino (2009).  

Analisando os resultados percebeu-se que 90% dos gerentes de obras entrevistados 

possui uma inteligência emocional mediana, estão bem, mais precisam melhorar, pois, se 

encontram na faixa 3 das 4 faixas apresentadas por Mersino (2009). E 10 % possuem uma 

inteligência emocional razoável, algumas áreas mais fortes, mas que também tem oportunidades 

de melhorar e estão na faixa 2 das 4. Pode-se notar que nenhum dos entrevistados está muito 

bem e fazem parte da minoria dos gestores que conhecem inteligência emocional e estão na 

faixa 4 de Mersino. 

Percebeu-se que apesar dos gerentes de obra entrevistados serem especialistas em 

gerenciamento de projetos e, portanto terem estudado sobre inteligência emocional durante o 

curso de especialização, eles ainda  não desenvolveram estas habilidades. 

Após estudo realizado sobre o assunto verificou-se que a inteligência emocional auxilia o 

líder no dia a dia e que este conhecimento é considerado um diferencial entre os gerentes. Faz-se 
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necessário que estes aprendam a gerenciar suas próprias emoções para depois lidar com a 

emoção dos outros, já que está é necessária para obter sucesso em seus projetos. 

O líder com apurada inteligência emocional torna o ambiente de trabalho mais agradável, 

uma vez que este tem controle das suas emoções, é capaz de tomar decisões com menos 

ansiedade, implicando no bem estar de toda a equipe, na produtividade e desempenho individual 

gerando resultados positivos para a organização.  
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7. ANEXOS 
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